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Het zien en laten zien van God heeft Been afbeelding
nodig. In alle beschavingen, tijden en landen hebben
kunstenaars echter inspiratie en motivering gezocht
en gevonden in de Bijbel. De vraag naar het waarom
van dat verschijnsel heeft ook in alle tijden kunstenaars, historici en kunstfilosofen geboeid. Het grote
publiek werd in de loop der tijden regelmatig geconfronteerd met het Bijbelboek, vanaf de Biblia
pauperum over de Rembrandtbijbel tot de hedendaagse bijzonder mooie en even dure Bijbeluitgaven
met illustraties van hedendaagse kunstenaars.
De Bijbelbelangstelling doorbreekt ve/e begrenzingen
en zowel geestelijke a/s artistieke standpunten.
Zelfs het postchristelijk atheisme kan er niet buiten.
Dat alleen is al een fenomeen dat elk zinnig wens ook
nog in onze dagen ergens treft, nadenkend of geestdriftig maakt. Daar is allereerst al de Bijbeltekst
zelf, die nu in alle mogelijke uitvoeringen, vanaf dure
luxe-uitgaven tot goedkope pocketboeken, in het
bereik van elk gekomen is, en inderdaad ook het
meest vertaalde boek ter wereld is. Alle kunstdisciplines hebben van ouds deze zo bijzonder riike en

inspirerende materie aangegrepen. Met gedichten en
psalmberijmingen, dramatische bewerkingen en
romantranscripties heeft de Bijbel de letterkunde
gestimuleerd en verrijkt. Toen de beeldende kunst
van de afbeelding expliciet naar de verbeelding
overstapte, dreigde ook het meest verbeelde thema
uitgeschakeld to worden. Doch zelfs in het nonfiguratieve verscheen het opnieuw en we/licht nog duidelijker geestelijk geladen, want meebouwend aan
de kunst in de kunst. En a fortiori nu een nieuw
realisme naast, zo niet boven het abstracte gaat
uitgroeien. Zo vergaat het ook de muziek, waar de
grootste meesterwerken van de klassiekers door de
Bijbel worden geinspireerd evenzo goed a/s de
volksmuziek on zelfs de moderne amusementsmuziek.
Het lag voor de hand dat zo'n wereldwijd on overrijk
thema ooit eens een Vlaanderen-aflevering zou
moeten stofferen. Juist terwille van de zo alomvattende
mogelijkheid wordt het uiteraard een eerder schetsmatige voorstelling of beter een aanwijzen van een
aantal aspecten van de inspirerende kracht, die van
Fernand Bonneure
de Bijbel op de kunst uitgegaan is.

PLASTISCHE KUNST
Chagall en de bijbel

IJ het horen van de naam Chagall denken de
mensen meteen aan die schilderijen met
die dwaze voorstellingen. Chagall schildert
zichzelf, zwevend door , de kamer rond zijn
verloofde Bella. Hij schildert een naakt op een
paard met e'an prachtig boeket bloemen
in de armen. Of hij Iaat een naakt door de
Iucht zweven boven zijn geboortestad Vitebsk
in Rusland en zet in een hoek van het
schilderij een vaas cozen. In , de buik van
een rode hen schildert hij een ei en de
denneboom Iaat , hij naar beneden groeien en
zet de , gele maansikkel naast de top. Op een
schilderij van een verliefd paartje, het
schijnt omhoog te stijgen, hangt hij de
Eiffeltoren op zijn kant in de Iucht.
Met idergelijke dwaze voorstellingen is zijn
inspiratie niet uitgeput. Hij vult zijn onderwerp
nog eens aan met kleine figuurtjes, zoals
muzikanten, een Iantaarnpaal die op twee
benen loopt, een koorddanser met zijn kop
naar beneden, engelen, schapen, hanen, een
os die viool speelt en boeketten bloemen.
Met zijn schilderijen tilt Chagall de mensen
boven de realiteit uit, in zijn eigen visie
op de wereld en het leven; ide wereld van
een idichter en dromer.
Chagall is begonnen met in zijn schilderijen
de wet van de zwaartekracht op te heffen,
de preciese anatomische weargave van
mens en dier te verwerpen, het perspectivistisch standpunt te verlaten en te breken
met de gebruikelijke manier van voorstellen
van , de onderwerpen. Hij heeft de cubisten
na een tijdje' alleen , gelaten met hun in
kubussen en meetkundige vlakken verdeelde
voorstellingen van mensen, flessen en
stoelen.
„Ik voelde reeds heel vroeg de ibehoefte
om mij een onlogische wereld te scheppen",
zo vertelt hij. Naar het zichtbaar maken
van een wereld, die uitging boven ide
realiteit, waren de surrealisten in Parijs —
waar Chagall zich na de eerste we'reldoorlog
had gevestigd — op zoek. Maar de ideeen
die Chagall in zijn doeken tot (even bracht,
strookten niet helemaal met , die van ide
surrealisten. Die hebben het niet lang met
Chagall kunnen vinden. Na enige tijd wilden
ze hem niet meer kennen. Hij had de
verdenking op zich gekregen niet zuiver
gebspireerd te zijn door surrealistische
ideeen, maar ook door het bovennatuurlijke.
Chagall voelde zich meer aangetrokken tot

het wonderlijke in het leven, ook al zijn
het dan maar illusies. Het onlogische van de
wereld van Chagall iheeft niet alleen betrekking op de vormen en kleuren, die ,de
mens om zich heen ziet, 'mar ook op de
geest. Hij nodigt de mensen uit om het leven
ook eens anders te zien. Op het verwijt
idat hij , de realiteit ontvlucht, antwoordt
Chagall idat de illusie van gelukkig zijn
realiteit wordt, wanneer ze de mens een
moment zijn likden doet vergeten !
Voor Chagall heeft het even lets magisch, als
was hij een kind gebleven. Zo heeft hij
zijn sterk individuele kunst geschapen buiten
iedere stroming om. Daarbij is hij uitgegaan
van voor ieder mens vertrouwde onderwerpen als bloemen en liefde. Die gewone
tafereeltjes 'heeft hij verheven tot kleine
mysteries. Voor hem begint de kunst waar de
natuur ophoudt.
Chagall iheeft zich ook laten inspireren
door de bijbel. Dat is begonnen met het
maken van illustraties. De Bijbel van Chagall
die in 1956 uitkwam, omvat 105 etsen van
het Oude Testament. Onder de naam
'Message bliblique' heeft hij een zestigtal
kunstwerken samengebracht, waaronder
zeventien grote schilderijen, die hij bij
gelegenheid van zijn 80ste verjaardag in
1967 aan de Franse staat heeft geschonken.
Op eon helling, even buiten Nice, wordt
daar een speciaal museum voor gebouwd.
Daardoor gaat de bijbelse kunst van Chagall
bij het nageslacht misschien wel de belangrijkste plaats in zijn oeuvre innemen.
Chagall en ,de Bijbel. Zoals de appel voor
ieder mens anders smaakt, zo is het ook
met de bijbel. Die , heeft voor ieder mens
e'an andere betekenis. ,Dat leidde zelfs
tot igodsdienstoorlogen. Naast de uitleg, die
de verschillende godsdiensten aan de bijbel
visie van
hebben gegeven, is er nu ook
Chagall, een kunstzinnige visie.
,

Voor alles moet Chagall steeds uitgaan van
de natuur. Dat is ook bij het illustretren
van de bijbel gebeurd. Het is zijn grote
opdracht vanaf 1931. Het was , de , derde
opdracht idie hij, na zijn terugkeer in Parijs
in 1923 had gekregen van Ambroise Vollard,
een in die tijd bekend kunsthandelaar en
uitgever. Eerst hee'lt hij De Dade Zielen van
Gogolj galustreerd. Dat was niet
Hij vertelt .dat de herinnering aan de mensen,
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dieren en het landsohap hem nog levendig
voor de geest stonden. Daarna volgt het
illustreren van de Fabels van La Fontaine.
Voor zijn inspiratie daarvoor hoefde hij
slechts de deur uit to stappen bij wijze van
spreken. Maar hij was nooit in Palestina
geweest.
Men had hem gezegd dat hij maar eens
op PigaIle met zijn mensentypes moest igaan
kijken. Vijf jaar lang heeft hij echtecop
inspiratie , gewacht. Die is pas igekomen,
toen :hij in 1931 naar Palestina reisde en er in
datzelfde jaar nog eens teruggekeerd was.
„Toen zijn mijn ogen gaan schitteren",
zo idrukt hij die ervaring uit. Chagall is en
blijft voor alles , de kunstschilder.
De 37 gouaches en een tekening, die hij
gedeeltelijk in Palestina had , gemaakt in het
spoor van de profeten, vormen de basis
voor het illustreren van de bijbel, thuis op
zijn atelier. Zo is zijn werk, geInspireerd
door de bijbel, begonnen. Eerst komt er een
onderbreking door de tweede wereldoorlog,
waarvoor hij naar Amerika vlucht. Hij heeft
dan zestig etsen klaar. Als tenslotte in
1956 bij een andere uitgever, bij Theriade, de
Bijbel van Chagall uitkomt, zijn het er
honderdenvijf. Hij omvat al teen het Oude
Testament. Bij zijn Message biblique later
heeft hij zich ook laten inspireren door het
Nieuwe Testament.
Onlangs kwam de Bijbel van Chagall weer
in het nieuws. Als voorspel op de grote
retrospectieve tentoonstelling van zijn werk in
Parijs, had de galerie Vision Nouvelle
daarvan een expositie ingericht.
Het begint met de schepping van de mens
en de laatste heeft tot onderwerp de roeping
van de profeet Ezechiel, die ongeveer
vijfhonderd jaar vOOr Christus leefde. Daartussenin volgt men het verhaal van de bijbel,
aan de hand van , de belevenissen van de
aartsvaders, de koningen, vrouwen, de
profeten, net yolk en al het andere , dat een
rol speelt : de ark van Noe, , de duif, de ladder
van Jacob, die Tafelen der Wet, het gouden
kaif. Er zijn voorstellingen waar engelen
op staan afgebeeld en 'hemels licht' dat van
boven rkomt, maar dat niet meer is dan
een band wit van het papier. Het is op
bijna kinderlijk eenvoudige wijze weergegeven. En zo zijn ook de mensen. Chagall
heeft de aartsvaders, koningen en profeten
ontdaan van het bovennatuurlijke, waarmee
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ze tot voor kort in de kerkelijke kunst
werden voorgesteld. Hij rheeft er mensen
van gemaakt met menselijke reacties en
houdingen. Bij de ets van de profeet Elias
die naar ide hemel opstijgt, zou men geneigd
zijn te idenken, dat het igebaar idat hij maakt
een wuivende afscheidsgroet is ! zo menselijk
heeft Chagall de bijbelse personages
afgebeeld.
Opmerkelijk is dat men op deze etsen, in
tegenstelling tot zijn schilderijen, geen
mensen tegenkomt , die door de lucht zweven
of op hun kop staan of ander° dichterlijke
dwaze details zoals musicerende dieren.
Chagall heeft hier zijn fantastische verbeelding in too m gehouden en heeft de scene3
van de bijbel evenals de wet van de
zwaartekracht in acht igenomen.
'

De bijbel is idaarna een grote rol blijven
spelen in het werk van Chagall. Voor hem
breekt enige jaren later de periode aan van
de opdrachten voor monumentale kunstwerken in openbare cgebouwen in Frankrijk,
in de V.S. en in Israel. Voor de Opera van
Parijs schilderde hij een nieuw plafond. Hij
maakte twee muurschilderingen voor de hall
van de nieuwe opera in het Lincolncenter
te New York en ontwierp de decors en
costuums voor de Zauberflote van Mozart.
Maar het is de bijbel, die in deze monumentale werken het meest als onderwerp
voorkomt. In het gebrandschilderde herdenkingsraam voor Dag Hammerskjold, dat
hij voor thet UNO-gebouw ontwierp, heeft
hij de Tafels van de Wet van fide tien geboden
verwerkt als symbool van de rechtvaardigheid
en van de wet. Het wandtapijt dat in mei
1969 in het Israelische pariementsgebouw
werd onthuld, een drieluik van , dertig meter
lang, stelt voor : De schepping van de aarde,
De uittocht uit Egypte en , De terugkeer in
Jeruzalem.
Vanzelfsprekend ontleent hij zijn onderwerpen aan fide bijbel als hij te werk gaat
voor sacrale igebouwen, zoals de kathedraal
van Metz waarvoor hij twee gebrandschilderde
ramen maakte. In de Hadassah synagoog
van ,de medische faculteit van Jeruzalem
staan twaalf gebrandschilderde ramen, die
ieder met een symbolische voorstelling een
van de twaalf stammen van het joodse yolk
tot onderwerp hebben. Chagall heeft zich
waarschijnlijk voor geen ander land zo
3

ingespannen als voor Israel. Hij heeft ook
nog de mozaIek ontworpen van het parlementsgebouw. Het is te begrijpen. Chagall
is van joods-Russische afkomst.
Hij had bijna ook nog een gebrandschilderd
raam in het Vaticaan gehad. Maar idat schijnt
niet door te igaan door een verandering in
de bouwplannen. Voor de kunstenaar Chagall
bestaan er geen grenzen en geen verschillen
in godsdiensten.
Zijn Message biblique werd in 1967 in het
Louvre tentoongesteld. Dat was een eer die
niet veel schilders bij hun !even te beurt
is gevallen. Zij omvat ide zevenendertig
gouaches en de tekening, die rechtstreeks
door het landschap en het !even in Palestina
werden , geInspireerd; drie albums met
illustraties van zijn hand, waaronder die van
zijn Bijbel, een keramisch stuk, , drie beeldhcuwwerken en zeventien grote schiliderstukken. Die semen in kunstzinnig , opzicht
de belangrijkste plaats in onder het bijbels
werk van Chagall.
Bij zijn opdrachten voor de kerkelijke
gebouwen heeft hij zich, voor wat betreft
de voorstellingen, gehouden aan de ,geloofsleer van de betreffende godsdienst. Op de
twaalf ramen van de Hadassah synagoog
komt geen afbeelding van een mens voor,
zoals de joodse wet dat ook verbiedt. Maar
dat is niet , het geval bij de etsen voor zijn
Bijbel en zijn Message biblique. Die etsen,
dat was nog een opdracht : het illustreren
van ide bijbel. Dat had hem verplicht zijn
eigen fantasie yin toom te houden. Maar bij
zijn Message biblique heeft hij zijn verbeelding de vrije loop laten gaan. Die heeft
hij voor zich zelf gemaakt. Ze is ontstaan in
de voile vrije beleving van zijn kunstenaarsschap. Ze werd ook geInspireerd door het
Nieuw Testament. Men komt er de gekruisigde
Cbristus tegen. Ze is buiten iedere kerkleer
om ontstaan. „Maar, zo verklaarde hij in een
interview, het zijn toch ook geen gewone
profane doeken".
Het probleem van wat zijn schilderijen dan
wel zijn, heeft zich voorgedaan toen hij ze
wilde gaan tentoonstellen. Oorspronkelijk
was het , de bedoeling een afgedankte kapel
in St.-Paul-de-Vence, waar Chagall woont,
daarvoor in te richten. Daaraan had hij
de afmetingen van de .doeken aangepast.
Maar uiteindelijk heeft hij adat geweigerd. Hij
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wilde een gebouw dat open staat voor
alle gezindten.
Om het eigen karakter ervan te bewaren,
wordt nu te Cimiez op een helling, even ten
noorden van Nice, een speciaal museum
gebcuwd, waarbij iedere overeenkomst met
kerkelijke gebouwen vermeden wordt. In 1970
moet het klaar komen. De plannen zijn
van Andre Hermant, een Parijse architect,
maar het wend ontworpen naar de ideeen van
Chagall, die verklaarde dat het niet zozeer
bedoeld is als plaats voor godsdienstige
bezinning, maar veeleer als oord van yenlustiging, bespiegeling en overdenking.
De aanleg van het twee hectaren grote park
eromheen werd gelnspireerd door het
Palestijnse landschap met olijfbomen,
cypressen en andere zeldzame bomen en
met waterpartijen. Het wordt tevens een
cultureel centrum.
Een gewoon museum is het , dan ook niet.
Daarvan onderscheidt het zich ook door de
naam. Het heet 'memorial Chagall'. De
Message biblique, die Chagall als een geheel
voor de komende generatie heeft willen
bewaren, wordt ondergebracht in drie zalen :
een voor de gouaches, een voor de twaalf
schilderijen die ,geinspireerd werden door de
boeken van ihet Oude Testament en de
derde voor de vijf doeken in een rode
harmonie, die het Hooglied tot onderwerp
hebben.
Zo ontstaat het eerste museum van bijbelse
kunst, die niet tot de sacrale kunt gerekend
kan worden en door de kunstschilder zelf
ock niet tot de profane.
In zijn Message biblique heeft Chagall aan de
bijbel zijn eigen — kunstzinnige — uitleg
gegeven. Het hoofdbestanddeel wordt gevormd door idie zeventien schilderijen. Zij
hebben niets stichtends dat het hoofd ,doet
buigen en de handen , doet vouwen in gebed.
Zij .doen dromen. Een dichter als Chagall,
die over , de ,dagelijkse, gebeurtenissen van
het !even , droomde, kon ook niet anders dan
over de scenes uit de bijbel dromen.
In zijn schilderijen roept hij zijn eigen
heerlijk dichterlijke wereld op voor de ogen
van de toeschouwer.
Op vrije wijze heeft hij twaalf doeken gewijd
aan het scheppingsverhaal uit de Genesis
en aan de uittocht uit Egypte met de

afkondiging van de Tien Gebcden uit de
Exodus. Uit die twee eerste boeken van de
bijbel , heeft Chagall bekende thema's gencmen zoals de schepping van de mens,
waar het mee begint; Adam en Eva; de ark
van Noe; Abraham en ide drie engelen; het
offer van Abraham; de droom van Jacob;
het gevecht van Jacob met , de engel. Het
eindigt met Mozes en .de Tien Geboden.
Voor die schilderijen heeft hij als grondkleur
voornamelijk blauw aangehouden. In .de
ogen van Chagall is het blauw, dat als kleur
van de hemel, het oneindige, het onmetelijke
suggereert. De vijf schilderijen, die igeinspireerd werden door ihet Hooglied van
koning Salomon, ihebben een rode harmonie.
Op de meest eenvoudige wijze wil Chagall
dat het lyrische van deze liederen het
gemoed rechtstreeks aanspreken. De dichterlijke Chagall kon aan het lyrische karakter
van de lofzang van Salomon op God niet
voorbijgaan.
De schilderijen van zijn Message biblique zijn
voortgekcmen uit zijn etsen voor de bijbel.
Terwijl hij idaar nog mee bezig was, is
hij begonnen aan die schilderijen. Twee
idaarvan zijn trouwens van vroeger bekend.
De schepping van de mens en Mozes met de
Tien Geboden. Chagall iheeft de onderwerpen
van zijn etsen omgewerkt tot schilderijen.
Daarin had hij de bijbelse personages
reeds ontdaan van het religieus-mystieke
en er gewone menselijke figuren van igemaakt,
zoals reeds verteld. In zijn schilderijen
vindt men de ,dichter Chagall terug. De
bijbelse thema's heeft hij weergegeven, zoals
hij zijn profane onderwerpen schilderde.
Hij heeft de aartsvaders en profeten vermengd
met zijn bekende figuurtjes : ,musicerende
vissen, verliefde paartjes, een ezel .die
door de lucht zweeft, de gekruisigde Ohristus,
diertjes, mensen met de kop van een schaap
die in de Heilige Schrift zitten te lezen en
andere. Daarin heeft hij een onbegrensde
verbeelding.
Die idichterlijke wereld, waarmee hij zijn
eigenlijke onderwerpen omgeeft, heeft hij in
zijn Message biblique uitgebreid met figuurtjes
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geInspireerd door het bijbelse verhaal,
zonder rekening to houden met hun plaats
daarin en de orthodoxie.
Chagall heeft ide bijbel niet genomen als
bron van een strenge geloofsleer van deze of
die godsdienst, maar als een bijzonder
verhaal over de mens. Zijn Bijbelse Boodschap schijnt to zweven tussen hemel en
aarde, maar toch wel korter bij de aarde dan
bij , de hemel. Voor hem is , de bijbel het
meest verheven boek, idat ,gewijd word aan
idromen van vertroosting en van behoefte aan
Iiefde en ,goedheid van de mens, zoals het
weekblad 'L'Express' bij een interview met
hem schreef. Daarin verklaaarde hij : „Ik
geloof in de waarheid van de bijbel, zoals ik
geloof in de waarheid van Mozart. lk buig
voor de bijbel, zoals ik buig voor een
schilder als Watteau". Voor Chagall vormen
bet Oude en het Nieuwe Testament slechts
een zelfde book.
Zo laat Chagall in zijn Message biblique
de bijbel nu eons anders zien dan als bron
voor godsdiensten. Bij zijn igewone onderwerpen heeft hij 'de druk van vorm en kleur
van 'de voorwerpen, die de mens om zich
heen ziet, weggenomen , door ze op een
onlogische wijze weer to igeven. Dat
sprookjesachtige effect bereikte hij vooral
door zijn buitengewone kleuren. Vervolgens
heeft hij de gewone taferelen van het leven
zelf uitgetild boven , de realiteit, door middel
van zijn dichterlijke voorstellingen en met
behulp van zijn acrobaten, muzikanten
en dieren. Als een tovenaar , heeft 'hij daardoor
onze kijk op het leven verruimd. In zijn
Message biblique tenslotte laat hij zien, ,dat
de bijbel, behalve een godsdienstige
waarheid, ook nog een menselijke waarheid
bevat, die ligt tussen hemel on aarde.
Het valt ook niet to iverwonderen, idat hij zijn
inspiratie in ide bijbel is blijven zoeken.
Het menselijke aspect daarvan lag hem.
Toen men hem eons vroeg hoe het kwam,
dat zijn kunst universeel aanvaard word, gaf
hij als verklaring ten antwoord dat wat hij
eigenlijk deed was : zijn ouders schilderen.
P. SchOrmann
,
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de kunstenaar;
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kerkvaders". Deze
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van de
omstandigheden -— de
, de hegemonie
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0. Kokoschka
M. Beckman

De bilbel
De bijbel

G. RouauIt

Miserere; Hij is geslagen en mishandeld en Hij heeft zijn mond niet geopend

de kunstenaar zijn eigen weg. Van de
ingetogen vroornheid der Vlaamse Primitieven
evolueerde men langzaam en geleidelijk
langs de Antwerpse manieristen naar de
triomfantelijke explosie van Rubens' barokkunst. De tijdsomstandigheden droegen er
vanzelfsprekend toe bij om een al te rigoureuze toepassing van de , door de Kerk
gestelde eisen te vermijden. Voor wat deze
perioden uit de kunstgeschiedenis betreft,
mochten de bisschoppen, die deelnamen
aan ihet Tweede Vatikaans Concilie, terecht
getuigen idat , de Kerk „de uitingen van de
smaak van iedere tijd aanvaard (heeft)"
(Constitutie over , de H. Liturgie, 1963).
De kunstenaars uit de elkaar opvolgende
perioden reflekteerden in hun werk de neerslag van ide evolutie, 'die zich voltrok in
de westerse wereld. In hun werk openbaarden zich langzaam maar zeker .de eerste
kiemen van het secularisatieproces idat
was ingezet. Naast de bankier, de handelaar
en de burger, werd cok de kunstenaar
zich bewust van zijn persoonlijkheid en
bracht deze tot Lilting bij zijn artistieke
kreativiteit. De Kerk toonde iblijkbaar voldoende begrip voor deze evolutie en aanvaardde het werk van ide kunstenaars voor
de versiering van bet kerkgebouw. Meer
zelfs, sommige religieuze gemeenschappen
stimuleerden , deze ontwikkeling en wendden
al ihun invloed aan om de nieuwe opvattingen
ingang te doen vinden bij een groter
publiek. Hierdoor bleven de kunstenaars
uit die perioden gespaard van de menselijke
drama's, die enkele van hun navolgers
zouden treffen.
De kerkelijke hierarchie hield immers haar
welwillende houdin9 t.o.v. de kunstevolutie
niet vol. Naarmate de Kerk als instituut
haar machtspositie wenste te bestendigen
en zo mogelijk nog trachtte uit te breklen,
reikten de grijparmen van een centraal
apparaat verder om zich heen. Na de triomf
van ide barok in ide plastische kunst, trad een
diepgaand verval in, een periode waarin
de kunstenaar zich beperkte tot het herkauwen en imiteren van vormen uit voorbije
perioden. Toen in de tweede ihelft van de
XIXde eeuw de eerste symptomen van een
vernieuwing in , de schilderkunst zich aftekenden, kondigde zich meteen de moderne
kunst aan. Van bij de aanvang waren er
8

G. Rouault

Miserere; Heer Gij bent het, ik herken U.

kunstenaars die hun inspiratie zochten en
vonden in de religieuze tematiek en verhalen
uitbeeldden uit de bijbel. Ontheven van de
didaktische funktie die aan , de vroegere
kunstenaars werd opgedragen, was hun
work in de eerste plaats de konkretisering
van een individuele benadering van het tema.
Hun inspiratie ontleenden ze aan het
eeuwenoud geloof idat ze beleefden, hun
artistieke vormgeving zocht aansluiting met
de kunst van hun eigen tijd. In bijna iedere
kern, die een rol speelde in het groeiproces
van de moderne kunst, trof men idergelijke
kunstenaars aan. Onder , de drie grote
pioniers telde men zowel Gauguin als Van
Gogh, de eerste bij het einde van zijn leven,
terwijI , de kunst van Van Gogh een facet
vormde van zijn religieuze bezetenheid.
Te Dresden was hot Emil Nolde, die in de
groep Die Briicke deze tendons vertegenwoordigde, to Munchen kon Franz Marc als
de exponent gelden in de kring kunstenaars
van Der blaue Reiter. Georges Rouault
zette in Frankrijk het werk voort van Van
Gogh en in Vlaanderen plaatste Albert Servaes
een mijlpaal van het Vlaams expressionisme
met zijn getekende kruisweg, terwijl ook
James Ensor zijn grafisch oeuvre herhaalde
malen reliigieuze te'ma's uitbeeldde.
In zijn , dagboek schreef Nolde dat hij als
kind aan God beloofd had een gedicht voor
Hem to schrijven; , deze belofte had hij niet
nagekomen, wel sohilderde hij meer dan
dertig religieuze werken. Bijna vertwijfeld
stelde de oude kunstenaar zich de vraag
of deze doeken een waardig tegengewicht
vormden voor het beloofde gedicht. Geen
enkel van zijn doeken vond immers een plaats
in een kerkgebouw. Onwillekeurig denkt
men terug aan het evangelieverhaal over
de ,geboorte, aan een zwervend paar,
vruchteloos op zoek naar een plaats in de
herberg. Negentienhonderd jaar later was er
geen plaats in een kerkgebouw voor het
eigentijdse werk van een autentiek religieus
kunstenaar. En de reeks veroordelingen moest
nog volgen : Albert Servaes, Germaine
Ricihier, Alexandre Cingria, enz., een treurig
defilee van , gemiste kansen. Aan deze
artistiek vruchtbare maar voor de kunstenaar zo wrange periode hebben ide concilievaders in 1963 voorzeker niet gedacht
wanneer ze de tekst neerschreven, idat de
Kerk de uiting van iedere tijd aanvaardde.
,
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Friso ten Holt

Jacob worstelt met de engel

niemand minder dan Paul Klee schreef dat
hij ervoor terug de opdracht toe te vertrouwen aan kunstenaars, idie een ernstige
poging waagden om het artistieke en het
sakrale in een synthese te vatten. De gevolgen
hiervan zijn in alle dorpen en steden te
vinden, doeken en beelden, die noch artistiek
noch sakraal zijn. Bijbelse motieven werden
het domein van kunstenaars, die, om welkdanige redenen ook, zich plooiden naar de
wensen van de opdrachtgever en ide hogere
geestelij ke instanties of van schilders en
beeldhouwers, die men onder de ambachtslui
kon rangschikken. Deze gang van zaken
werd bovendien nog in de hand gewerkt
door ide evolutie van de moderne kunst zelf
en de opkomst en bloei van de abstrakte
kunst. Men kan zich idan, voor de situatie
in Vlaanderen, eveneens de vraag stellen
zoals die Franse idominikaan P. Couturier in
een nummer van het tijdschrift 'Art Sacre' :
„Si l'on avait confie des eglises a decorer
a Daumier, a Van Gogh, a Gauguin, a
Cezanne, a Seurat, a Degas, a Manet,
Rodin ou a Maillol... imagine-t-on ce que
seraient aujourd'hui nos eglises francaises ?".
Hoe zouden de kerken in Vlaanderen er
thans uitzien indien de kruisweg van Servaes
aan de muren van de kerk te Luithagen
was gebleven ?
'

Het hoeft geen betoog dat een dergelijke
afwijzing van de levende kunst door ide kerkelijke bierarchie de ontwikkeling van de
religieuze kunst bijna volledig afremde.
Aangezien ide Kerk hardnekkig weigerde
de kunst van de igeneraties uit de XXe eeuw
te aanvaarden, kon men niet van de
kunstenaars verwachten dat ze idoeken
schilderden met religieuze motieven om ze
in hun atelier te begraven. Onbegrijpelijker
werd deze houding wanneer men weet met
welke ernst de kunstenaars hun opdracht
in de wereld opvatten. Von Jawlensky
vertolkte niet alleen zijn eigen ideeOn, maar
was een spreekbuis voor tal van generatiegenoten, toen hij , de kunst definieerde als
„Die Kunst ist idas Heimweh Gottes". En
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hij het als zijn taak beschouwde „zichtbaar te
maken en niet het zichtbare weer te geven".
Hiermede raakte Klee meteen een van de
meest fundamentele karakteristieken van de
houding van de moderne kunstenaar aan.
Uit de autonome kunstenaar die in de
renaissance was geboren, groeide een
kunstenaar die tot het besef kwam idat zijn
opdracht niet !anger was uit te beelden of na
te bootsen, maar een geheel eigen kreatie
tot stand te brengen, waarin zijn persoonlijkheid tot expressie kwam. En toch werden
nieuwe kerken gebouwd, die op hun beurt
moesten versierd worden, ook met beelden
en schilderijen. Zelfs in die zeldzame gevallen
waar de bouwpastoor enige belangstelling
vertoonde voor de eigentijdse kunst, schrikte

Onder deze omstandigheden kan het dan
ook igeen verwondering wekken, dat het
bijbel- en evangelieverhaal uit de levende
kunst kwasi volledig verdween. In het onlangs
verschenen boek van Marc Eemans 'De
moderne schilderkunst in Belgie' treft men
onder het zestigtal kleurenreprodukties
slechts twee schilderijen aan, die een soortgelijk tema behandelen : een van Servaes
en een van de surrealist Paul Delvaux. Deze
ontwikkeling zal wellicht in versnelde pas
voortgezet worden. De jongste jaren trad
er immers een belangrijke kentering in
wat betreft de opvatting over het kerkgebouw
zelf. Over gans Europa wint de opvatting
veld, die de reeds igeciteerde P. Couturier
formuleerde : „Aujourd'hui une eglise pour
"etre vraie ne devrait etre qu'un plafond
plat sur quatre murs... Nos eglises devraient
enseigner au monde que tres ipeu de
chose suffit a ('essential". Deze opvatting
een nieuwe periode in voor de
kerkelijke architektuur, in afwachting imis-

Barlach
Barlach
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bijeenkomsten gegeschien
houden worden
een of
of ander
ander huis'.
huis'.
houiden
worden 'in
'in een
De taak
taak van
van de
de schilder
schilder of
ofde
debeeldhouwer
beeldhouwer
werd hierdoor
hierdoor drastisch
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LITERATUUR
Het bijbelse drama in het nederlands

EEL zijn geschiedenis door heeft de mens
zich gebogen over de mysteries rond zijn
oorsprong en bestemming, over de kernproblemen van zijn bestaan : who can tell me
who I am ? In niet geringe mate heeft het
toneel , daarbij een rol vervuld. Sprekend
en handelend heeft het aan het publiek ,de
mens , getoond : zo ben ik ! zo zijn wij !
Op stelten of op krukken : ecce homo. Ook
in een bijbels spel soms. Vooral dan, omdat
daarin onze religieuze ,dimensie kon afgemeten worden. En wel vanaf dat oervermoeden ider primitiefste beschavingen
omtrent een voortbestaan na elckerlycs
aardse leven tot en ,met de ,gegevens uit de
kristelijke openbaring. Daar nu onze Nederlandse stam in de totaliteit der volkeren
altijd uitgemunt heeft en door zijn 'mei van
vroomheid' en door zijn artistieke acte de
presence, moet ihij door de seizoenen der
tijden heen ook vrucht gedragen hebben
op het gebied van het religieus geInspireerde
theater.
De opzet van dit artikel is dan ook geweest,
in een vogelvlucht over de eeuwen, bepaalde
punten uit ons Nederlands literair !even te
fixeren, die kunnen , betiteld worden als
bijbels drama — „algemene benaming waarmede een spel wordt bedoeld dat zijn
gegeven aan ide bijbel ontleent", zoals het in
de 'Moderne Encyclopedie der Wereldliteratuur' heet. Aan de restrictie echter,
dat dit „bij voorkeur gaat naar oud-testamentische igegevens" wordt voorbijgegaan,
zodat en Ou'd en Nieuw Testament in
aanmerking komen. Anderzijds , dan toch ook
weer wordt niet in kaart gebracht wat zich
aan ide rand van de bijbel bevindt — mirakelspelen, devotiestukken die niet direct de
bijbel raken, 'moraliteiten bij voorbeeld.
De bijbel zelf ondertussen moge dan nog het
meest gelezen boek ter wereld geweest
zijn — en ook thans nog, best seller bij uitstek
— evenzeer waar blijft : elke commentaar
op 'die eigenste H. Schrift, van welke
aard dan ook, betekende (en betekent) een
eerder delicate onderneming, een hachelijk
avontuur soms. Theologen, wijsgeren, galileIs
en evolutionisten hebben dit aan den lijve
ondervonden — precies omdat de Kerk
dit , deel van het depostum fidei steeds met
wakkere waakzaamheid, jaloers welhaast
(dus onredelijk aleens) beschermd heeft.
Ook voor de schrijver werd het in dit
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opzicht steeds een waagstuk de ,dragers
van de sacrale geheimen ten tonele te voeren
— te meer daar dit niet altijd secundum
Lucam gebeurde en uiteraard reeds vanuit
eigen visie, persoonlijkheid, artistiek
temperament en ,met ibepaalde accenten
door een of andere strekking in de kunst
gedicteerd. Mede omdat de artiest zeer
dikwijls als functionaris verbonden bleek aan
de kerk als rigoureus behoudende
Vandaar de gereserveerdheid waarmee
b.v. ide nog protestantse 'diaken Joost van
den Vondel 'haast elk van zijn 'Berechten' tot
een captatio benevolentiae uitbouwt; vandaar
o.a. ook de aarzeling bij de anders zo
profetisch zekere katholieke priester Verschaeve, toen Albert Vogel hem om een
Passie vroeg : „...de stof was wel allerschoonst, maar ook allerverhevendst (sic), en
haar lijnen
zo , door 't christelijk gebruik
vastgelegd, 'dat elke vrijheid van beweging
uitgesloten bleef;... hoe 'dus een verhaal te
schrijven dat nieuw aandeed en toch in
alles het oude was, dat boeien kon en toch
niets gaf 'clan 't overbekende". Daarmee wordt
dan meteen ook, vanuit , dramatisch standpunt
althans, de vinger gelegd op de — mijns
inziens enige, , maar toch ernstige — tere
plek in het genre bijbels drama : zelfs wie
alle actie niet tot spanning verengt, blijft
ergens, min of meer, de factor verrassing
ontberen. Alle gegevens omtrent de intrige
immers zijn, vanaf , de inspirerende acteurregisseur, God zelf, vooral gekend door
klein en groot. Maar geldt dit ook niet voor
het 'klassieke drama en , de bewerkingen
ervan ? Is Antigone (van Sophocles of van
Anou'ilb) of Thyestes van Claus er minder
echt of groots om ? Maakt het de tragiek
van Vondels Jefta minder schrijnend ? Voor
de rest bieden 'de bijbelse personages, me
dunkt, alle , garanties wat het voor goed
toneel vereiste gehalte aan diepmenselijkheld betreft : schuld en boete bij Adam
en Eva, ,psychologische complexen die KaIn
en Jacobs zonen tot broederhaat brengen,
het conflict tussen roeping en persoonlijke
planning bij Abraham en iMozes en zo
menig profeet, idie Grosse , des Menschen
im Scheitern van Jaspers en Job, ihet
problem van bezetting en ballingschap voor
Israel... en zo verder en zo voort tot en met
de huwelijksproblematiek bij Maria en Jozef
van wie zijn !even
en de zin van de flood
'
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geeft uit medemenselijkheid als Kristus.
Het geheel van dit overzicht werd ondertussen duidelijkheidshalve in vier hoofdstukken onderverdeeld : het bijbelse drama
als mysteriespel, als spel van Zinnen, als
barok drama en als modern toneel — waarbij
telkens hetzij de inhoud hetzij de manier
van opvoeren van minstens een belangrijk
spel wat nader belicht wordt, dit om het
genre ietwat te illustreren.
HET BIJBELSE DRAMA ALS MYSTERIESPEL
Vrij lang nadat het Romeinse imperium
ineengestort was en het kristendom zich
stukje bij beetje over onze contreien verspreid had, duikt het toneel weer op in de
lage landen bider see. En ook bij ons (net als
in Frankrijk, Duitsland en Engeland) geschiedt dit vanuit de eredienst — de katholieke liturgie — en in het nauwste verband
met de bijbel. (Eigenaardig en parad'oxaal
welhaast voor wie bedenkt, dat die eigenste
kerk het 'zedeloze' Romeinse toneel zo
krachtig bestreden had, dat het na de
6de eeuw om zo te zeggen het veld uitgestuurd werd en een eeuwenlange schorsing
opliep.) Het is , dan ook niet zozeer als
kunst dan wel als propagandamateriaal en
didactisch middel dat het theater herboren
een ongeletterde
wordt : om het 'leec voic'
massa — de geloofswaarheden bij te
brengen en te stichten. Het zou echter wel
buiten het bestek van 'dit overzicht vallen
hier in detail aan te tonen, hoe daarbij naar
de eredienst van Dionysos en naar heidense
sagen en tradities (b.v. in verband met de
wisselgang der seizoenen) dient verwezen te
worden; evenmin kan he onze opzet zijn
hier heel , de evolutie te schetsen (hoe
boeiend , die ook wezen mag !) van de ontwikkeling vanuit de — niet altij'd zo strak
onderhouden — voorgeschreven liturgie
in het kerklatijn over de tropen of prosae (in
de 9de eeuw, eigengemaakte melodieen
en teksten toegevoegd aan de gregoriaanse
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misgezangen) en het liturgisch spel (nog
onderdeel van de liturgie) tot het eigenlijke
kerktoneel (rond 1100, los van de liturgie
— want in ide namiddag na de tweede
vespers — ofschoon nog in het kerkgebouw
vertoond, met het gesproken woord , dat de
muzikale ihegemonie , doorbreekt en met het
Nederlands idat geleidelijk de plaats van
het Latijn gaat innemen).
En toch mogen wij hier, me dunkt, een
drietal punten uit het eerste (Latijnse) stadium
niet uit het oog verliezen. Ten eerste : de
behandelde stof. Paas- kerst- en profetenspelen vormen ongetwijfeld de belangrijkste
drie groepen, waarbij dan een vierde groep
aansluit van drama's waarin het verband
met de liturgische viering niet zomaar
duidelijk blijkt (b.v. het uitbeelden van de
opwekking van Lazarus, de dramatisering van
KaIns moord op Abel, de actualisering van
het Laatste Oordeel). Ten tweede : waarom verdween het toneel uit het kerkgebouw ?
De idoorslaggevende reden voor die nieuwe
verbanning lijkt wel geweest to zijn :
insijpelen van wereldse elementen, die —
vanuit de middeleeuwse, volkse realiteitszin
— 'rneer dan eens komisch en plat-alledaags
(of erger) werden. Bij ontstentenis van
bronnen in het Nederlands (al is het zeker,
dat rond 1300 geestelijke stukken in onze
taal buiten de kerk opgevoerd werden) ter
illustratie enkele bekende concreta uit de
Latijnse stukken : Maria Magdalena met
haar 'viesevasen van behagelheid', Habakuk
in de profetenprocessie een bos penen
beknabbelend, de H. Vrouwen bij de malle
uitlatingen uitkramende verkoper van reukwerken, de loopwedstrijd van de apostelen
Petrus en Johannes naar het graf, de
exploten van narren, , gespeelkens en grappige
duivelen. Ten .derde : hoe werd , het geestelijk
drama buiten het kerkgebouw opgevoerd ?
Voor de middeleeuwen was toneel, net
als jaarmarkt of kermis, een publieke aangelegenheid. Samenstelling en regie berustten bij de clerus; de staid timmerde
veelal de scene op; de acteurs werden gerecruteerd uit alle geestelijke broederschappen
en gilden en lagen en standen (ook de
clerus; maar doorgaans geen vrouwen —
zoals trouwens sinds de Griekse klassiek tot
en met de eerste decennia van de 20ste
eeuw). Het publiek was heel de gemeenschap.
Het decor werd gevormd door de kathedraal,
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de gevels van het marktplein, de vrije
Iucht , daarboven. Gewoonlijk bleef bij ,dit
alles het princiep van het simultaan toneel
gelden (ontstaan uit de voor het altaar
geImproviseerde speelruimte; verschillende
tonelen werden er gelijktijdig uitgebeeld
desnoods op een scene van 100 meter),
soms in verschillende gedeelten van de
stad. Daarnaast doet het wagenspel zijn
intrede : ofwel werd , het stuk op eon wagen
vertoond, ofwel reden meerdere wagens naar
de onderscheiden stadskwartieren waar een
bepaald onderdeel uitgebeeld werd. De
scene zeif omvatte gewoonlijk hemel en hel
en wereld. Daarboven werd 'clan, met meer
accent op praal en pracht en belering
dan op literaire waarde, heel de middeleeuwse interessewereld in al haar schone
naIviteit opgeroepen. 's Morgens en 's
middags soms. Soms acht achtereenvolgende
dagen — zoals b.v. voor het 'Mystere de
la Passion' te Mons, in juli 1501.
Ondertussen echter zijn slechts twee Nederlandse mysteriespelen 'De Eerste en de
Sevenste Bliscap van onzer Vrouwen' ongeschonden tot ons gekomen — en dan nog
middeluit de 15de eeuw : het einde der
∎
eeuwen, de rederijkerstijd ,dus. Zij maakten
deel uit van een cyclus van 7 stukken, waarvan er telkenjare een 'opter Nedermarckt'
(Grote Markt) te Brussel opgevoerd werd
als besluit van de ommegang ter ere van
Onze-Lieve-Vrouw ten Zavel. De eerste
Bliscap, ± 1447 ontstaan, werd tot 1560 om
de 7 jaar vertoond; de Sevenste werd
in 1454 voor het eerst ten tonele gebracht
en werd nog in 1566 gespeeld. De overige
5 gingen verloren. Het doel van beide, zoals
uit de prologen blijkt, is hetzelfde :
— de verheerlijking van „Maria, vonke ende
raaiende Licht des hemels, minlijk aangezicht, rein zuiver kersouwe, vol gratien,
fonteine der , deugd...
— de eer van Brussel : „Vor Bruesel ...Ter
eren der stad en zonder envije".
De Eerste Bliscap is groots van conceptie
en bestrijkt — van zondeval tot verlossing,
over 2081 versregels en 30 taferelen —
een tijdruimte van 6000 jaar. Omdat de
inhoud van het stuk zo revelerend is voor
het genre mysteriespel geven wij hier de
samenvatting ervan. Na de proloog beraadslagen Lucifer, Nijt (uit rechter hatijen
eet ik mijn hande) en Serpent (zeer listig,
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subtijI en wijs). Daaruit volgt de zondeval
van Adam en Yeve (vrouwe van 'dozen
vergiere) en ,hun verdrijving uit het paradijs
(Hier staat zo menegen boom zeer lieflijk
Gegroeid, wiens vruchten zijn gerieflijk
Van schijne, van roke, ende ook van smaken).
Adam sterft en Seth plant 'een rijsken'
van de boom van kennis onder Adams
hoofd; daaruit zal Kristus' kruisboom groeien.
Bitter Ellende vraagt Innich Ghebet de
hemel te idoorboren. Wat dan ook .geschiedt.
In de hemel begint een pleidooi tussen
Gherechticheit en Ontfermicheit. Ook Waarheld en Vrede treden op. Besluit : e'en die
vrij van zonde bleef, zal voor Adams zonde
moeten boeten. God (1k, .die ben ende
hebbe , gemaakt / Alle dink ende van niete
omstaakt) aanvaardt, dat zijn Zoon de
zending op zich neemt. Daarop volgt het
leven van Maria, haar huwelijk met Jozef, ide
boodschap van , de Ingel Gabriel aan de
Heilige Maagd. Daarmee was 'clan ook het
allereerste doel van het spel bereikt :
„Figuurlijk speelwijs doen bescheed I ...Hoe
dat die zoete Maagd Marie J Ontvink den
Gods zone onbesmet, I Ende loste ons van de
eeuwigen strie I Bij 's ingels salute te
Nazaret".
In 'De Sevenste Bliscap wordt , de volkse
devotie i.v.m. de Hemelvaart van Maria uitgebeeld — een pia sententia dan nog maar
met een traditie van eeuwen. Het werd
een kinderlijke hulde aan Maria, , met joden
en duivels als spelbrekers. Het geheel is veel
minder ruim van conceptie (alleen overlijden
en hemelvaart 'worden getoond); , dearbij
is het of en toe vrij zoeterig uitgevallen
en ook wel op effect berekend. Merkwaardig
is echter wel, dat in heel het stuk geen
enkele allegorie voorkomt — in elk geval
uitzonderlijk voor een rederijkersprodukt.
Al met al vormen de Bliscappen en een
merkwaardig historisch document en een
schone literaire bloei. Zelfs in de wereldliteratuur der late middeleeuwen hebben zij
een (bescheiden) vaste plaats veroverd.
Taal en psychologische benadering blijven
ten dele in gebreke, het geheel valt wel
wat langdradig uit voor onze moderne
gevoeligheid — maar soms doorbreekt de
middeleeuwse charme alle tekorten en
rederijkersdorheid. Daarom gaat men zich —
ook nu nog — vermeien in de spontane
zegging, in de warmte om oude woorden,
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in de gewichtigheid waarmee de retrozijnen
een of ander bastaardwoord aanbrengen,
in de haast kinderlijke vinding om bijbelse
'gegevens aaneen te rijgen, in die geniale
nalviteit die wij verloren hebben. Hier moet
dan ook ergens de reden te zoeken zijn
waarom „edele en gemeine, igroot en
kleine" te Brussel, 100 jaar lang, in het spel
opgingen. Precies daarom ook werden de
Bliscappen in de 20ste eeuw heropgevoerd :
de Eerste o.a. voor 6000 aandachtige
congressisten op bet Nationaal Maria-congres
te Nijmegen in 1932, de Sevenste tijdens
ide Nat. Tentoonstelling van oude kerkelijke
kunst te 's-Hertogenbosch in 1913 en
door ,het Kath. Vlaams Volkstoneel in het
speeljaar 1929-1930.
Veel andere 15de-eeuwse mysteriespelen
van de rederijkers worden ihier en , daar vernoemd, maar alle zijn zij in de loop der
tijden zoek geraakt. Ten slotte wordt —
vocral omwille van zijn ouderdom — hier nog
vermel'd het spel „van de vijf vroede en
de vijf 'dwaze maagden". Het stuk is een
bijbelse moraliteit van omtrent het einde der
15de eeuw, zeer waarschijnlijk geschreven
door 'de factor van "t kersouken', de
Oudenaardense kamer. Hope, Caritate,
Ghelove, Ootmoedigheit en Vrese treden
aan naast de dames Hoverdie, Roekloze,
Ydel Glorie en Sotte Collacie. Bij , de komst
van de bruidegom worden de dwaze maagden
door , duivels naar ide hel gesleept; de
vroede worden in een optocht met Christus
en engelen en Maria de hemel binnengeleid.
Het mirakelspel 'Mariken van Nieumegen'
en de moraliteit 'Den Spiegel der Zaligheid
van Elkerlijk' — twee alomgekende geestelijke spelen en zuivere panels uit onze
literatuur — worden niet besproken, omdat
zij zich buiten het eigenlijke domein van de
bijbel bevinden.
HET BIJBELS DRAMA ALS SPEL VAN
ZINNEN
Wij nemen als eerste voorbeeld 'Een Spel van
Zinnen van Jesus onder die leraars' —
Louris Jansz. fecit, Adriaan Lourisz. Lepel
scripsit den Eden Sept. Anno 1598 — Lieft
boven al.
Van het leven van de auteur, Louris Jansz.,
is niets met zekerheid bekend, tenzij , dan
dat ,hij de Haarlemse factor was van de
'Wijngaerdtrancken'. Niet alleen als schrijver

van een omvangrijk oeuvre — van niet
minder ,dan 18 spelen noem t de overschrijver
A. L. Lepel, in het archief van 'Trou moet
Blijcken', hem de .dichter maar tevens als
verwijzer naar de toenmalige maatschappeIiIke toestanden blijft hij een interessante
figuur. 'Jesus onder die Leraars' intussen,
vertcond bij het bezoek van Willem I aan
Haarlem in 1580, is een bewerking van
de bijbelse passage waarin de 12-jarige
knaap Jezus de schriftgeleerden in de tempel
onderwijst.
Personages :
Josep, een man eenvoudig gekleed
Maria, een vrouw slecht ,gekleed
Jesus, een knechien simpel gekleed
Eerste, Tweede, Derde, Vierde Doctoor —
altezamen als doctoren en priesters gekleed.
(een kleine bezetting idus en — eigenlijk
zeer merkwaardig — zonder de 'sinnekens',
de allegorieen, uit die itild).
In de proloog komen 'drie doctoren op.
Een predikant heeft zijn sermoen igemaakt
over het hoofdthema : 'Hoe de wijzen der
wereld — de 'doctoren
(„Om haar geleerdheid daar ze in blaken
En haar naasten verzaken als idioten;
Omdat ze niet en zijn igeleerde promoten,
Gaan zij ze verstoten of 't buffels waren") —
door simpel godsgeloof beschaamd worden
(„Recht of !Goods wijsheid van mensen
most Romen... Goods wijsheid den simpelen
bekend"). Ditzelfde thema zal nu gespeeld
worden door ide leden van de rederijkerskamers, de 'Wijnranckskens'. Het wordt een
belerend praatstuk van het begin tot het
einde. Al waren wij feitelijk reeds in de
proloog daaromtrent verwittigd : het publiek
is niet opgekomen om handeling te zien,
maar om „te horen ageren 't voornoemde
moraal"). Jezus zelf komt uit het stuk te
vcorschijn als een wijsneuzig alwetertje, die
over alles en nog wat uitleg verschaft :
— Waarom men elk jaar naar Jeruzalem reist.
— De betekenis van het Paasfeest : de
herdenking van de verlossing uit Egypte
en Israels doortocht door "t Roo Meer'.
— De verklaring van Pascha ("t welck is een
doorgang') en van messiaanse symbolen
(b.v. "t Onbesmette lammeken' was symbool
van Kristus).
— De schriftgeleerden brengt Hij een juist
inzicht bij i.v.m. de messias die komen zal :
niet als iemand die de bezetter, Rome,
•
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zal verjagen, , Davids rijk herstellen, Israel
verheffen — 'maar als een versmade, een
out-cast; tevens laat Hij weten, dat de
Messias reeds igeboren is.
— Over de Wet, , die wel de zonden laat
herkennen maar toch slechts 'doodt en
vermaledijdt' en die door , de komst van (de
messias zal opgeheven warden („Alzo Esaias
zeit, die is 't, die zal voldoen ✓ Die ware
offerand ende maken die zoen / Tusken
zijnen Vader en 's mensen , geslacht").
— En over het priestergeslacht Levi, dat de
Messias zal 'doen bedwelven'.
De schriftgeleerden worden er woedend bij;
net op het moment waarop ze er Jezus
willen uitgooien, treden Josep en Maria
binnen. Heel het stuk door zijn ook zij
inactieve, at te onderworpen, al te onderdanige nafeve vraagstaarten (Maria : „O
Godlijk zaad, laat ons toch bedauwen ✓ Uw
goede gratie als ons enige behoeder".
Josep : „Wij 'bidden u vriendelijk, maakt
ons toch vroeder") Josep excuseert zijn
kind („Zijn jaren zijn weinig, (dus neemt 'et in
't goe"). Daarop gaan de doctoren binnen,
na Maria vermaand te hebben 'het kind te
straffen („Of anders zuldij veel onvreden
Om zijnentwille ihebben, ook schand en
confuus"). Maria en Josep aarzelen om de
priesters te blameren : zou bij hen „wel
mogen schuilen enige abuizen?" Jezus— verwijzend naar Esaias, Jeremias en Daniel
(,;die ook twee oude boeven konst maken
bevreesd") — geeft de laatste repliek.
Veel meer dan enig cultuurhistorisch belang
heeft zoiets niet, 'me dunkt. Zelden of nooit
ook geraakt men nog echt geboeid — tenzij
dan alleens door een element dat eigenlijk
nergens de eigenlijke dramatiek raakt :
de omschrijving van de personages in de
rolbezetting b.v. („Jesus, een knechien simpel
gekleed"), de vrij mooie vertaling van het
magnificat — 'door Maria en Josep om
beurten gebracht (Maria : „Mijn ziel maakt
groot den Heer; in God, mijn Zaligheid, es
mijn .geest verblijd"; Josep : Alle geslachten
der aarden ver ende wijd ✓ Zullen u zalig
prijzen, ook ,hoe , geboren"), een begin van
psyohologisch benaderen in een paar verzen
(Maria : „Waar mag hij toch dolen, in wat
straten of stegen ? Wist ik die wegen...,
lk zou der na gaan"), een kiem van actualisering („Gaan wij nog eens in stad na
Simeons huis ✓ En zien, of hij daar niet
✓
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en is").
Eenzelfde waardeoordeel geldt m.i. voor alle
'Spelen van Sinne' 'der retrozijnen — tenzij
dan de candide, zuiver igeetste moraliteit
Elckerlyc. In allereerste instantie immers
was het de Cameren er om te idoen gedramatiseerde ididactiek te leveren voor , de burgerij
van de 2de helft van de 15de en de eerste
helft van ide 16de eeuw : tijid van uitzonderIijke welvaart, van bloei der kunsten, van
„Kunsterbunt
and von dem Hochmut von
Burgrund" om het met Rilke te zeggen.
Bij voorkeur worden daarbij godsdienstige
problemen en stichtelijke histories ten
tonele gevoerd : alleen de waarheid, idoceerde
ide scholastiek, kan bron van schoonheid
wezen. En die bron ontsproot in de bijbel.
Bijbel, die tussen katholieken en hervormers
stond ! Zo is het , dan ook geenszins verwonderlijk, dat wij in een anonieme druk
van 1606 — een reformatorische versie van
ons voorbeeld aantreffen : „Een geestelijk
Sped van Zinnen, zeer leerrijk, hoe Christus
zit onder die Leraars". Die op didactiek
toegespitste ingesteldheid ondertussen lijkt
mil vooral zeer typisch voor de weetgierigheid van de nieuwe cultuurdrager : de
renaissancemens. En niet zozeer voor de
rederijkers als idusdanig. Immers, het didactische gehalte in 'Jesus onder die Leraars'
Iigt zoveel hoger .dan b.v. in de 'Bliscappen'
— toch ook reeds in rederijkerstrant, maar
van welhaast 150 jaar vroeger. Die verwarring
tussen waarheid en schoonheid had —
ook voor het bijbelse drama — tot gevolg,
dat dorre redenering die actie Iamleg'de
en tdat elke kans op fictie en illusie verzwond.
In die idorre woestijn van de igeest kon
geen groen gedijen. Wat iwij er wel aantreffen : de plastic-planten der allegorieen
ondingen voor onze huidige smaak, maar
toendertijd een alsmaar toenemende lange
literaire mode. Reeds vanaf het einde
der 14de eeuw (en tot idiep in de 17de)
is men ermee doorgegaan eigenschappen,
abstracte begrippen en stemmingen to
verpersoonlijken. Het werd een overwoekering.
Daarvan 'dan vinden wij een illustratief
voorbeeld in een ander bijbels spel 'Comedie
(stichtelijk !) van de Riike Man', in 1550
door de 28-jarige Coornhert (naar Lukas
XVI : 19-31) geschreven. Waar 'Jesus onder
die Leraars' door redeneringslust verschrompelt maar geen enkele 'sinneken' bevat,
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bewegen de allegorieen zich hier in een
ware overbevolking. Treden op : Waarheid,
Broederlijke Liefde, Schriftuurlijk Bewijs,
Overvloed, Lands Zede, Waan, Conscientie.
Merkwaardig is echter wel, dat Coornhert
(„Weet of rust" was zijn spreuk) precies
tegen het dorre geredeneer van kunstbroeders reageert. „Waar", poneert hij, is
een toestemminge van den dingen idie 't
Vernuft met Redone schijnt to bewijzen", daar
waar het Geloof is : „een toestemminge
der .dingen die de heilige Schrifture simpelijk
door haar autoriteit betuigt". Ook tegen
een andere hebbelijkheid der rederijkers gaat
ihij tekeer : de taalverbastering in de geschuimde woorden, het pedanterig etaleren
van elders gejatte edeistenen. Anderen,
Jan Van Flout (1542-1609, Leiden) en Van
Mander (Meulebeke, 1542-1606, A'dam) b.v.,
steunden hem daarin. Mogen wij het dan
misschien zo zien, dat .de onafhankelijke
Coornhert, die zich bij igeen kamer wilde
aansluiten omdat hij een afschuw had van
„boeiens voor vrije rijmers", alle heil zag in
pittige taal om ide bijbelse waarheden uit
te beelden — eenvoudig en zonder geredeneer en met een kans op enige literaire
schoonheid alleen vanuit de allegorie (want
veel verder reikten zijn esthetische bedoelingen niet) ?
Zozeer bleken de rederijkerskamers met het
volksleven vergroeid', dat zij tot ver in de
18de — sommige tot in de 19de en zelfs
tot ver in de 20ste — eeuw stanidhielden.
Ruim tweehonderd van hun spelen van zinne
zijn bewaard gebleven, waarvan de overgrote
meerderheid op de bijbel teruggaan. Zeer
veel iberusten nog in handschrift; moor nog
zijn verloren gegaan. Een opsomming van
alle bijbelse spelen uit Noord en Zuid ware
dean ook onbegonnen work. Enkele titels
slechts als voorbeeld : Boom der Schrifturen,
Abrahams offerhande, Josue, Judith, spel
van Naboth, spel van Eliseus die Naman...
igenas, Machabeen, spel van St. Jans Onthoofdinge, Menschwerdinghe Christi, het spel
van Lazarus' Doot ende hoe dat Christus
hem opweckte, Tspel van den Ontrouen
Rentmeester, spel van Emaus, Bekeeringe
Pauli, Seven spelen van de Wercken van
Barmiherticheyt, Hoecksteen, Evangelische
Maeltijt, spel van sinnen op d' Werck der
Apostelen enzovoort enzovoort — waaronder een haast niet te overziene serie, die

,

hetzij het thema van de 'verlooren Zoone'
behandelen hetzij tot een spel van passie
en verrijzenis uitgroeiden. Stuk voor stuk
gaan zij naar een van de hierboven vermelde
prototypen terug. Het spel van zinne was
een strak speltype geworden — ook het
bijbelse. Te lange monologen, tekort aan
actie, moralisaties en bespiegelingen, spitsvondigheden allerhande, alsmaar toenemende
barbarismen en tot in het weerzinwekkende
allegoriseren van levenloze dingen maakten
er dorre en vervelende dingen van, waarin
alleen de .duivels en de zot-met-kei-marot-enmuts-met-ezelsoren enige afwisseling
brachten. Wel echter zijn , de bijbelstukken
uit dit genre van cultuurhistorisch belang,
vooral waar zij ons een beelid bieden van
het tamme katholicisme bij de opkomst der
lutherie on onder Alva's bewind. Zelidzaam
nochtans zijn de uitgesproken fel ketterse
stukken (zoals b.v. de 'Boom der Schrifturen').
Gewoonlijk worden kerkelijke (trouwens
ook sociale) misstanden tussendoor aan de
kaak gestel'd, zonder dat men precies kan
uitmaken tot welk kamp de factor behoorde
— wat ook wel imeer dan begrijpelijk is
in 'doze uiterst woelige en gevaarlijke
periode.
Zo heeft het bijbelse spel van sinne(n) de
belangrijkste materie betekend in de legering
waaruit, door de rederijkers, de schakel
tussen middeleeuwen en nieuwe tijd ges meed word.
HET BIJBELSE DRAMA BIJ VONDEL
Van Erasmus, „de naamhafte on rustige
Hollander, die van wijshei'd en letteren
't zamenhing", zoals Vondel hem typeert,
had onze beroemdste bijbelse dramaturg het
principe geleerd voor elk stuk „een sohildwacht van one voorrede" to plaatsen.
„Wie bij den weg timmert, lijdt veel aanstoots", schreef h'ij in zijn 'Toneelschild'. In
die 'Berechten' dan 'heeft hij steeds, en
enthousiast en angstvallig haast, de verdediging van het theater Oberhaupt van het
bijbelspel in het bijzonder op zich igenomen.
Tevens zijn het stuk voor stuk good uitgebalanceerde pro domo's geworden — wat
ook weer allerbegrijpelijkst wordt, als men
weet dat b.v. een der woordvoerders van de
predikantentheorie der XVIlde eeuw de
'Lucifer' verderfelijk noemde „daar op een
vleselijke manier de hoghe materie van de
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diepten Godes wordt voorgesteld". Maar voor
Vondel was theater nu eenmaal het leven
zelf geworden : „dees leeft in treurdicht.
Ai..." ! En meer bepaald het bijbelse treurspel — wat 17 gewijde spelen (vanaf 'Pascha',
1612, over 'Lucifer', 1654, tot 'Noah', 1667),
duidelijk bewijzen. En die voorkeur gebeurde
niet alleen vanuit de smaak van de tijd,
maar mede vanuit Vondels persoonlijke
artistieke prognose : „overmits de heilige,
boven andere geschiedenissen, altijd voor
zich brengen een zekere goddelijke majesteit
en aanbiddelijke eerwaardigheid, die nergens
zoo zeer idan in treurspelen vereischt
worden", zoals hij aan de heer Joachim
Van Wickevort schrijft. Als kind van onze
stam leerde hij als cultureel erfgoed het
middeleeuwse mysteriespel en het bijbelse
drama der rederijkers kennen. In zijn prilste

jeugd hoorde hij thuis herhalen, hoe zijn
eigen zuster in Keulen de rot van Mozes'
oudste zuster had mogen vertolken en als
10-jarige knaap wend hij ge Imponeerd door
het spel 'David en Goliath', door de
scholieren van de Latijnse school, belevenissen waarnaar hij in zijn voorrede op
'Salmoneus' (1657) verwijst. En ook in de
Amsterdamse rederijkerskamer 'T'Wit
Lavender kwam de vrome en kunstminnende
diaken voortdurend met bijbelse dramatiek
in contact. Trouwens, heel de Europese kunst
van zijn tijd — die 'bekeerde renaissance',
zoals men , de barok weleens noemt —
was christelijk-bijbels geInspireerd.
Maar nog altijd waren er 'oordeellooze
gezellen', die de waarde van het toneel —
deze „overoude kunste", „dezen heerlijken,
ja, goddelijken vond, een eerlijke uitspanninge
'

en honigzoete verkwikkinge van 's levens
moeylijkheden", zegt Vondel — niet apprecieerden. Tegen , hun kortzichtigheid en
voor het recht op fantasie komt Joost, de
rechtvaardige, op met argumenten die hij aan
de Schrift zelf ontleent : „Sla den bijbel op,
van het boek der Scheppinge tot Sint Jans
Openbaringe toe, gij ziet er doorgaans, hoe
God, voor en onder en na de wet, ...in
dromen en geziohten, als door levendige
vertooningen, verscheen, en... zijne genade...
openbaarde". Nog altijd ook waren er de
klassicisten, zwerend bij klassieke thema's
en auteurs. Hen probeert Vondel 'bij to
brengen, hoe hij „met Euripides, Seneca, en
andere pooten (wil)dingen naar den palm",
en hoe „de ,dochter Sion niet (wijkt) voor
Hecuba, noch Jerusalem voor tien Trojens".
En dan waren er de eeuwige theologen —
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„luiden van geen geringe geleerdheid en
wetenschap, zich luttel met poezye bemoeyende", ,maar die „bij wijlen at te nauwe
en strenge keurmeesters zijn" — zoals
onze dichter schrijft in de voorrede op
'Gebroeders'. Vondel neemt het dan maar
op voor de 'kunst en voor het recht van
„een voegelijk misbruik, of liever een noodige
vrijiheid" bij ihet 'behandelen van bijbelse
stof. „Evenwel", nuanceert hij direct, is
ons niet onbewust, dat, in 't herhalen en
vertoonen" ervan... „een zonderlinge matigheid en saagachtige (= schroomvolle)
eerbiedigheid idient onderhouden; terwijI men
in wereldlijke historian, ...ruimschoots mag
zeilen".
Zo heeft hij, naar het voorbeeld van zijn
hooggeleerde vriend Vossius, voor zichzelf
en voor de kritiek, de way of life met de
delicate schriftuurtekst diplomatisoh-bezadigd
uitgestippeld :
„'tgeen Gods boek zeit noodzakelijk, 'tgeen
het niet zeit spaarzaam, 'tgeen hiertegens
strijdt geensins".
Daarmee 'clan verbindt hij ook zijn principieel
'wit' — en middeleeuws en renaissancistisch
terzelfdertijd : stichtend beleren. „Ja, de
blcote parabolen en gelijkenissen, die de
Heere voorstelt, van den mensch die onder
de moordenaars gevallen was; van den
verloren zoon, ... van den rijken man, die
lekker Ieefde en Lazarus vergat : Wat
zijn het anders, als naakte Comedien en
Tragedian, om daarmee te leeren die mensen,
dewelke op geen andere mahier de
verborgen mysterien verstaan kunnen !"
En in naam van het publiek en met het oog
op de intrinsieke waarde van elk kunstwerk stuurt hij — de prins — aan het adres
van eventuele dirty minded ibroeders in ide
kunst (teen reeds !) het volgende algemeen
inzicht (haast van Ruusbroeck) : „Indien
men bordeelspreuken en spreekwoorden, en
vuiligheid ...uitbant, zoo zal de Schouwburg
Wie
tot een eerlijk tijdverdrijf strekken,
zich hiertegens verloopt, bederft de zeden,
kunsten
en iden luister van zijn werk
die den broodzak vullen, en alleen den bulk
dienen, zijn ihaast (= al te vlug) .goed
genoeg".
Net als in heel zijn toneelwerk wilde Vondel
ook in de bijbelse stukken „het barnen der
hartstochten" verwerken tot een „Ievendige
schoonvervige schilderij een heerlijk
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en koninklijk tafereel" (als bij Rubens „de
glorie der penselen onzer eeuwe").
Met ide Griek Euripides — die de vrije mens,
en niet de moira, over lot en leven laat
beslissen — als groat voorbeeld, en met de
kristelijke ldee der verantwoordelijkheid van
die eigenste vrije mens tegenover God
voor ogen, heeft hij goed en kwaad in onze
humaniteit (episch-lyrisch en dus visionair)
afgedwongen. De alledaagse imenselijke
tragiek en zelfs ide eigen individuele lotgevallen van zijn lang , beproefd leven waren
hem idaarbij van „te klenen nadruk".
Zoals bij onze Verschaeve later ging at
zijn aandacht naar de groten, de prototypen,
de tragiek van de wereld, bet lot van heel
een mensheid, heel een yolk.
Het mysteriespel zal omgeven blijven door
de eerbied voor een beginnend !even, een
kiemcel. Vondel betekent de gerijpte vrucht
hiervan in al zijn iglorie. Tot zijn grootheid
vooral zijn igelovig-artistieke door∎
nu heeft
leving van bijbelse gegevens bijgedragen.
De neerslag ervan vinden wij in brokaat en
barok van : Pascha (1612), Hierusalem
verwoest (1620), De Jozef-trilogie (1635-1640),
Gebroeders (1640), Peter en Pauwels
(1641), Salomon (1648), Lucifer (1654),
Jephta (1659), de twee Davidspelen (1660),
Adonias (1661), Adam in Ballingschap (1664),
Samson (1666) en Noah (1667).
Zij hebben ∎ de idichter van de contrareformatie
gemaakt tot een der weinigen onder onze
toneelschrijvers die ook van wereldformaat
blijken. Aohter het algemeen-Europees
middeleeuws basisgegeven 'katholicisme'
werd Vondel een exponent van de Europese
barok. Zijn plaats(je) naast een Shakespeare,
een Racine en Corneille dankt 'hij ongetwijfeld aan zijn bijbels-gelovige inspiratie
(erfdeel van zijn Vlaamse afkomst), die
elk van zijn warm-lyrische verzen doordesemt.
Daar het werk van Vondel overbekend is,
hebben wij gemeend er goed aan te doen
eerder zijn hooding t.o.v. het theater en het
bijbelspel, dan wel de concrete stukken te
belichten. Alleen dient hier nog Michiel
De Swaen (1654-1707) vermeld te worden,
niet zozeer met het treurspel 'Absalon' maar
vooral met zijn bijbels stuk 'De Menschwordingh' van 1686. Het is een soort late
bloei van het eigenlijke mysteriespel en
een vrij mooie dichterlijke schepping geworden — at mist bet wel de vereiste

specifieke dramatische kracht, 'die het tot een
meesterwerk gemaakt zouden hebben. Dat
De Swaen 'de Vondel van Duinkerke' genoemd wordt, heeft ,hij wel hoofdzakelijk aan
de Vondeliaanse reien te danken.
HET BIJBELSE DRAMA ALS
MODERN TONEEL
De 18de, 19de en begin van de 20ste eeuw
kunnen hier zonder meer overgeslagen
worden, omdat het bijbelse drama sinds de
grote 17de eeuw volledig op de achtergrond
geraakte, hetzij omdat Nederland zich
volledig naar het Franse klassieke treurspel
richtte en „Nil volentibus arduum" b.v.
eenvoudigweg geen bijbelse treurspelen meer
duldde (wel ellenlange bijbelse heldendichten), hetzij doordat de romantiek in onze
lage landen vooral voor de podzie en het
historische drama openstond en realisme
en naturalisme nadien uiteraard de voorkeur
van het publiek voor zich opeisten.
En waar wij dan uit idit wak weer opduiken
in de 20ste eeuw, valt er een zodanige kloof
tussen Noord en Zuid te noteren (wat
artistieke bedrijvigheid, intellectuele gerichtheld en politieke constellatie betreft) dat
beide uiteengegroeide groepen wel best
afzonderlijk behandeld worden.
In ,het Zuiden valt, tot aan Wereldoorlog I,
niets noemenswaard te melden, noch wat
theater iiberhaupt noch wat bijbels drama
betreft. Schering en inslag vormen net zgn.
'congregatietoneel' (primitief qua escenering
en vertolking en rose van blozende deugd)
en op de bijbel , geInspireerde stukken,
„van verre te herkennen aan een zekere
stereotypie in de beeldspraak en aan het
plechtstatige ritme, dat eenmaal andere,
levensechtere treurspelen had 'gedragen",
zoals 0. Van der Hallen schrijft in 'Vijftig
jaar katholieke letterkunde in Vlaanderen'
(Davidsfonds, 1938).
En toch werden her en der pogingen aangewend om het bijbelspel op een hoger peil
te Millen — zo b.v. , door E. H. Alois Walgrave
(1876-1930). Maar leefbaar toneel ontstond
er niet uit. Wel imerkwaardig en speelbaar
werd 'Jezus de Nazarener' (1904) : een
literair-bont passiespel van R. Verhulst
(1866-1941) en geschapen vanuit ide toenmalige rationalistische optiek, die de twijfelende Judas meer voor ihet voetlicht brengt
dan .de Heiland zelf. Ook van L. Dosfel

(1881-1925), de als heilige idealist-ethicus
tussen geloof en gezag verdeeld, kunnen
'Joas' en 'Wereldeinde' (1908) igenoteerd
worden.
Dan volgt er een opvallende kentering ten
goede. Op internationaal vlak nl. is er een
come-back van de ,metafysica en de
religieuze waarden; bij ons bloeit de neoscholastiek te Leuven — waar intussen ook
de vruchten van Rodenbachs studentenbeweging gerijpt zijn; voor de katholieken
kan het politiek klimaat voor vrij mild
aangezien worden. Uit dit alles ontstaat
'Jong Dietschland', strijdvaardig tijdschrift en
meer ethisch ,dan esthetisch gericht. Naast
L. Dosfel is , de grote promotor van deze
kerngroep : Cyriel Verschaeve (1874-1949).
Als bijbelse spelen schonk ,hij ons 'Judas'
(1917), 'Maria Magdalena' (1928) en 'Elijah'
(1936) — waaronder het eerste en het derde
met de driejaarlijkse staatsprijs bekroond
werden.
'Judas', - „een bijbels gebeuren tot illustratie
gebruikt van een mensentragedie" (C.
Verschaeve) — van een egoIstische twijfelzieke „met als hart een igeldbeurs, die God
moest vullen". (C.V.)
'Maria Magdalena', het meest poetische en
, de tragedie van de , droom die steeds meer
wil aan liefde" (C.V.) — lichamelijk dan
van Quadratus, geestelijk van Christus.
'Elijah', een grouts en tijdgebonden visioen,
want geschreven in 1937 toen het jodenprobleem in Duitsland accuut was — met
als ihoofdthema : „kan een mens God dragen;
kan men ten overstaan van Alles lets zijn ?"
(C.V.)
Met de zielspeilingen in die bijbelse spelen
verheft Verschaeve zich ongetwijfeld boven
elke in het Nederlands schrijvende tijdgenoot — wat eens te meer ide noodzaak
bewijst om eindelijk dan toch (nu zowel
de hetze tegen zijn concreet optreden als
de idolatrie t.o.v. zijn uitermate fascinerende
gestalte aan het wegebben blijken) de
contouren van dit merkwaardig en scherpe
silhouet objectief vast te leggen. Zich
baserend op een Helleens-Shakespeariaanse
visie, in de sfeer van de door Augustinus
ontworpen in ihartstocht te beleven synthese
tussen bier en ,hiernamaals, vanuit de
toneeltechnieken van Hebbel en Schiller
ook en de barok van zijn aanleg en de
voedingsbodem van Rodenbachs romantische
,

.

idealen, heeft Verschaeve — het cmogen
desnoods 'slechts' leesdrama's zijn, met veel
bombast en retcriek en uitrafelingen — in
zijn bijbelse tragedies alleen reeds een
woordkunstwerk nagelaten, dat en door de
schepping ervan en door de minutieuze
commentaar van de auteur eromheen, getuigt
van een eerlijk en zeldzaam talent om met het
alaam van het woord de eigen innerlijkheid
en de mensenziel te 'diepgronden , zoals
de Westvlaamse boeren het noemen. In elk
geval is het bijbelse drama sinds Dosfel en
(vooral) C. Verschaeve geevolueerd van
didactisch-stichtend middel 'propter nos
homines' tot een mensentragedie in een
tijdsgebonden kunstvorm, gezien vanuit
schriftuurlijke , gegevens.
In de loop der jaren verschijnen 'clan ook heel
wat bijbelse spelen, die ergens naar
Verschaeves invloed schijnen te verwijzen.
Veelal worden daarbij dezelfde bijbelse
gestalten als uitgangspunt genomen. Sams
worden de accenten verlegd : als reactie
tegen Verschaeves retoriek b.v. ibeoogt men
een vlottere , dialoog, of men betracht
literaire kwaliteiten (die Verschaeve mordicus
weigerde na te streven). Zo krijgen wij van
Michel Van Vlaanderen (1894) : 'De Tragedie
van Judas', 'Maria van Bethanie' en 'Maria
van Magdalena'. Ook de bijbelse drama's der
opstandigheid van de geus Rene De Clercq
(1877-1932) kunnen hier ingeschakeld
worden. 'KaIn', 'Saul en David', 'Absalom'
— in verzen geschreven en vooral als podzie
bedoeld — lijken wel een compromis tussen
De Clercqs aanvankelijke voorliefde voor
de poeet Gezelle en zijn toenemende gefixeerdheid op de denker Verschaeve. Ook
Marcel Brauns (1913), met zijn bewerking
van 'Lucifer' (1945), wil eerst en vooral
literatuur, poetische resonanties. Jozef
Van Daele daarentegen, wars van
Verschaeves tytanenstijl, streeft in zijn
'Kaifas' naar psychologische verantwoording
in een directe dialoog — ,die dan echter
weer enigszins als op effect berekend uitvalt,
vooral waar sarcasme en spitsvondigheid
de bovenhand halen.
Daarnaast nochtans, en daarboven uitgroeiend, was in Europa het expressionistisch
toneel opgekomen. Na de ontwaarding aller
waarden door Wereldoorlog I werd intens
en dynamisch naar een nieuwe zingeving
gezocht. Vertrekkend van de inzichten van
,
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Meyerhold, TaIrof en Stanislawsky ontstaat in
West-Europa een speeltrant, , die de massa
des yolks bereiken en bezielen wou —
niet zozeer echter door brokken realiteit,
literair schoon of psychologisch plukwerk,
maar wel door suggestie vanuit spektakel,
symbool en stilering. Liefst ook werd buiten
de schouwburg , gespeeld : in openlucht,
in massaspel. De leiding berustte, meer dan
ooit en dictatoriaal soms, bij de regisseur :
met zijn ingeniositeit stond of vied immers
het spektakel.
In Vlaanderen kregen deze ideeen een
schitterende incarnatie in wat aanvankelijk
het 'Fronttoneel' was en dat in 1920 uitgroeide
tot het rondtrekkende gezelschap 'Het
Vlaamse Volkstoneel'. Om ide rol van het
bijbelse drama in heel dit evenement vast te
stellen (de historiek ervan is geschreven,
de betekenis ervan als Europees avantgardetheater is vastgelegd) lijkt wel niets
overtuigender en meer probaat dan een
overzicht te geven van de bijbelstukken die
op het repertorium voorgekomen zijn;
terloops wordt daarbij ook even verwezen
naar de Nederlandse vertalingen van enkele
vreemde creaties.
Speeljaar 1924-'25 : 'Advent', kerstspel van
Strindberg (Ndl. Wies Moens); 1925-'26:
'En waar de Ster bleef stifle staan', kristelijk
legendespel van F. Timmermans en E.
Veterman (amper toneel te noemen maar toch
een kasstuk door de eenvoudige, oprechte,
Timmermans-volkse charme); 'De Paradijsvloek', treurspel van de Noordnederlander
A. Laudy; 1926-'27 : 'Lucifer', (Vondel),
'En waar de Ster...' (Timmermans); 1927-'28 :
'De Boodschap aan Maria', Paul Claudel
(Ndl. Hein Boeken); 1928-'29 : 'Adam in
Ballingschap' (Vondel); 1929-'30 : 'De sevenste
Bliscap van Maria' en 'Barabbas' (treurspel
van M. de Ghelderode, Ndl. Jan Boon);
1930-'31 : 'En waar de Ster...' en 'Het
Kindeken Jezus in Vlaanderen' (dramatisering
van het verhaal van Timmermans); 1931-'32 :
'Jeremias', treurspel van S. Zweig (Ndl.
Jozef Boon C.S.S.R.).
Door spel, woord, intonatie, ritme, beweging,
dans, acrobatie, kleur en klank en enscenering iiberhaupt bracht vooral Johan
De Meester (typisch voorbeeld van de
'als goddelijke' expressionistische spelleider)
zijn troep in de twintiger jaren aan de spits.
Internationaal nog wel. Wat ons scheppend
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toneelgenie feitelijk nooit geluk was (en is),
nI. Europa bereiken door de bezielingskracht
van een oorspronkelijk religieus stuk in het
Nederlands, heeft deze elitegroep wel
aangekund door de overtuigingskracht van
spel en vertolking.
Na het afscheid van Johan De Meester heeft
Anton Van de Velde (1895) nog twee jaar
de grote vlag van het Volkstoneel gedragen.
Van hem werden twee kerstspelen ('Ons
is gheboren een Kindekijn', 'So sprac die
Maghed reyne') en een 'Passio Christi' (1943)
opgevoerd. Ook is Van de Velde eon der
weinigen geweest die zich gewaardigd heeft
toneel voor de jeugd te schrijven. Uit onze
eigen collegejaren te lzegem herinneren wij
ons echter dankbaar de opvoering van zijn
stuk waarin
'Radijs en Bot op Sterrevaart'
het kerstgebeuren aangrijpend in de
produktiemaatschappij gesitueerd werd.
Van de Velde heeft niet de vermaardheid
van een Gheon verworven, maar voor het
religieus geinspireerd toneel blijft zijn inzet
zeer verdienstelijk : voor ons expressionistisch katholiek theater bereikte hij o.i.
minstens de 'hoogte van Verschaeve in het
psychologisch drama. Ook voor het massaspel
— zoals gezegd een andere betrachting
van het expressionisme — heeft Van de
Velde zijn pen in wijwater willen dopen door
de tekst te schrijven voor het H. Bloedspel
te Brugge. Van de overige, talrijke (!), godsdienstige massaspelen vermelden wij hier
als typisch voorbeeld alleen nog het 'Lam
Godsspel' van H. van Overbeke, in 1930
voor het eerst voor St.-Baafs te Gent opgevoerd.
de
Een der grote en typische successen
periode van het expressionisme ten slotte
werd Paul de Monts 'Het Geding van Onzen
Heer' (1926) — met een knappe dialoog, met
verrassende accenten, met sobere en toch
zo uit het even genomen figuren, werd het
een speelbaar en boeiend passiespel, vol
weemoed en ontgoocheling om de gebrekkige
menselijke rechtvaardigheid.
En uiteindelijk, om dit overzicht van Vlaamse
bijbelstukken te besluiten, enkele werken
die nog niet in kaart werden gebracht.
'Jezabel' van Schouteden (1894), 'Passiebloemen' (1924) van H. Thans en 'De Zevende
blijdschap van Maria' (E. P. Jozef Boon)
bewegen zich, zonder veel invloed, aan
de rand. Van de dichter Herwig Hensen (1917)

is er 'Sodom en Gomorra'. In de eerste
jaren na Wereldoorlog II echter beleven
Lode Cantens met 'De Moordenaar Gods'
en Eug. Winters met 'Koning David' aanzienlijke successen te Gent en te Antwerpen.
Van pater Mortier s.j. werd 'Barabbas'
alleens ten tonele gebracht.
Blijft het Noorden. Reeds rond de eeuwwende
valt er — naast impressionisme, individualisme en naturalisme — een tendens waar te
nemen naar diepere menselijkheid en
gemeenschapszin.
In katholieke en orthodox-protestantse
kringen ging dit gepaard met een vernieuwde
geestelijke bewustwording, nadien nog
aangescherpt door de reflexie op de Eerste
Wereldoorlog — ook at bleef Nederland
er uiterlijk door gespaard.
De resultaten daarvan lopen, wat het bijbelse
drama betreft, ongeveer samen met wat
wij in Vlaanderen zagen gebeuren. Met dien
verstande echter, , dat het religieuze spel
er niet zo overvloedig geschreven wordt.
In 'Judas Iskhariot' van Jan Walch (1879-1946)
worden symbolisme en nieuwe romantiek
verwerkt. Een interessante figuur is L. J. M.
Feber (1885), politicus en letterkundige.
Van zijn hand hebben wij 'Holofernes' (1914)
en 'David' (1915) — stukken die door de
oorlog onopgemerkt voorbijgingen maar
door Jan Greshoff, in 1924, onder de titel
'Israel' opnieuw uitgegeven werden. Feber,
zeer bewust katholiek, had in zijn theoretische gesohriften stelling genomen tegen
het estheticisme a la Van Deyssel; in zijn
spelen nu wordt dit toegepast : alle belletrie
en renaissancistische aspiraties moeten
erin wijken voor de menselijke idaad en voor
de primauteit der levenswaarden. Ook Is.
Querido schreef in het begin van de oorlog
een bijbels spel 'Saul en David' (1915). Van
Alph. Laudy werd reeds 'Paradijsvloek'
vermeld in het speeljaar 1925-'26 van Het
Vlaamse Volkstoneel. Het stuk, de dramatisering van , de eerste zondeval, staat duidelijk
onder de invloed van Cyriel Verschaeve en
bereikt, wat de verwoording betreft, menigmaal Vondeliaanse accenten. In 1932
verschijnt 'De zonde van Koning David'
door Carel Scharten. En eens te meer werkt,
ditmaal bij A. Jurriaan Zoetmulder (1881),
de Judasfiguur inspirerend. 'De Man van
Karioth' (1935), vrij experimented, brengt
Palpate maudit ten tonele als de fanatieke
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nationalist. Ook het mysteriespel 'Herders
van Bethlehem', werd door Adriaan Jurriaan
gesch reven.
Henri Buning (1900), een vurige idealist uit
de radicale vleugel bij de elite van Nederlands katholiek reveil, liet in 1939 een
bijtende satire verschijnen op de christelijke
pseudo-liefdadigheid : 'Lazarus en de Rijke'.
Na de Tweede Wereldoorlog echter is deze
schone belofte (ontgoocheld door het
nationaal-socialisme, waarvoor hij eerlijk
geopteerd thad) in de stilte van de anonimiteit
verdwenen.
Daartussen duiken ook in Nederland ide
massavertoningen en lekenspelen op, dit
onder de impuls van het expressionisme
en , direct ibeInvloed door Het Vlaamse
Volkstoneel. En ook hier worden zij hoofdzakelijk door amateurs — in casu veelal
studenten — georganiseerd. Voor christelijkbijbels geInspireerde teksten zorgden Gabr.
Smit en pater Schreurs.
Succes over de grenzen heen (Westfalen,
Antwerpen, Gent) boekte Ben Van Eysselsteijn
met 'Bazuinen van Jericho' (1949).
En tot besluit : 'Het Heilige Hout' van
Martinus Nijhoff (1894-1953) — waarop even
dieper wordt ingegaan, omdat het stuk
revelerend is en in verband met de persoonlijkheid van de auteur, en voor , de opvattingen en kansen ,m.b.t. het moderne
bijbelse drama in het bijzonder. Tijdens en
na de Tweede Wereldoorlog schreef Nijhoff
een drietal religieuze spelen afgestemd
op Kerstmis, Pasen en Pinksteren. In 1950
verschenen zij in een bundel onder de titel
'Het heilige Hout'. Nijhoff zelf deelt in de
voorafgaande 'opdracht' mee, dat dit boek
de voortzetting is van een levenswerk van
zijn moeder, die heilssoldaat was. De concrete gestalte van de drie 'lekenspelen' —
,
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zoals schrijver ze noemt — gaat dan ook
terug op teksten voor zangdiensten, hem door
zijn moeder nagelaten. En een verdere
bedoeling : schrijver voor de jeugd van
verschillende gezindten. Voor de literaire
vorm greep Nijhoff terug naar Euripides —
wat ihet duidelijkst blijkt in de 9-regelige
koren. Ook werd ,het geheel in versvorm
gegoten.
Voor wat het resultaat betreft, ziet Knuvelder
er „de meest , plastische en meest dichterlijke
verbeelding van de drie grote christelijke
heilsfeiten" in „imet een minimum aan
een ,maximum aan voorstelbaarmiddelen
heden voor 's lezers verbeelding". In 'De Ster
van Bethlehem' werd de persoonlijke
dualiteit van Nijhoff (dood - leven, haat liefde, geloof - ongeloof) verwoord. Treffend
uitgebeeld vooral is de levensontkenning
in de figuur van Herodes en de levensaanvaarding in Eva. Het Paasspel, 'De Dag
des Heren', vormt idramatisch gezien het
beste van de drie stukken — wat meer dan
honderd opvoeringen per jaar bewezen.
Het Pinksterspel, 'Des Heilands Tuin', was
lange jaren het zorgenkind van Nijhoff —
in 1943 haastig igeschreven, werd het
herhaaldelijk bewerkt. Om de scenische
vertolking nader te belichten, nemen wij 'De
Ster van Bethlehem' tot voorbeeld. Het
toneel is in twee helften verdeeld door een
laag muurtje; links is 'Bethlehem', rechts
'Jeruzalem'. Op , de voorgrond is een trapje
waarmee imen uit de zaal op toneel kan
komen. Terwijl het (onzichtbare) koor een
kerstlied zingt, komen vanuit de zaal, stoetsgewijs, op : Maria en Jozef, twee waakengelen, Herodes, twee dorpsvrouwen, Eva
steunend op een staf. Elk stelt zich op :
Maria en Jozef links in de stal, de waakengelen erbuiten, Herodes op zijn troon in
Jeruzalem, de volksvvrouwen links op de
voorgrond. Een grote ster begint boven
de stal to stralen. Ook de Drie Koningen
met gevolg en de herders zullen midden het
spel door de zaal opkomen. Op het einde
blijft Eva de stoet nakijken, die weer door
de zaal wegtrekt terwijl alle spelers en alle
aanwezigen en het onzichtbaar koor 'Ere
zij God' zingen. Hier is dus een samensmelting tot stand •gekomen en van middeleeuws simultaan theater en van gemeenschapstoneel en van moderne uitbouw van
het bijbelse spel — onder invloed wellicht

van H. Gheon.
In 'de taal werd sublieme helderheid en
plasticiteit betracht (en bereikt) vanuit een
briljante Nederlandse taalvaardigheid. Nilhoff
was er immers intens mee begaan geweest
om „de huidige omgangstaal sprekend on
vibrerend (te) maken ... door zinsbouw, on
niet door woordkeus, bewogen", naar hij zelf
getuigt.
Heel het 'Heilige Hout' bevat , dan ook alle
elementen, idie o.i. essentieel zijn voor
een hedendaags bijbels spel — wat meteen
een uitvcerige slotbeschouwing bij dit
artikel overbodig maakt. Richtinggevend voor
de algemene ingesteldheid bij wie zich
aan de scenische uitbeelding van bijbelse
gegevens wil wagen, is ongetwijfeld het
volgende citaat — eveneens uit Nilhoffs
'opdracht' : „Als ik de dag in , de universiteitsbibliotheek had doorgebracht en 's avonds
het koffertje [met de zangteksten van
zijn moeder — heilssoldaat] opende, was
het of oud on nieuw zich mengden, was het
of overlevering en argeloosheid uit dezelfde
bron voortvloeiden, de bron der collectieve
ontroering. lk ging inzien dat goon dicbter
zingt tenzij hij luistert naar iets dat buiten
hem is. Maar wat — vroeg ik — valt daar to
ibeluisteren ? „De wetten", zeiden Jacques
Perk on de bibliotheek; „het al", widen
Guido Gazelle en het koffertje. Het onderscheid bleek geen verschil. Beiden bedoelden
de onbegrensde, ode levende ziel , der mensheld".
Sinds Verschaeve en Van de Velde bij ons
en Nijihoff in Nederland is het weer stil
geworden rond het bijbelse drama. En ook
Europa zwijgt. Misschien wel door de
perikelen die de Kerk idoormaakt, alsook
door de mentale vernieuwingen en de herstructurering die haar beroeren. Made
missohien door de wankelmoed bij haar
proselieten, gebrek aan waarachtig geloof,
tekort aan artistieke durf. Misschien omdat
andere waarden en idomeinen voor het
moment belangrijker lijken om ze tot toneelstof to verwerken. Maar als binnenkort het
gezicht van de Kerk door een hedendaagse
make-up weer presentabel wordt on de
Hoohhuts leeggeschreven zijn, moat er een
nieuwe kans aanbreken voor het bijbelspel.
Wat zich sinds de middeleeuwen steeds
maar vernieuwd on aangepast heeft, wat door
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De witte Kruisiging (1938)

de tegenkanting van de predikantentheorieen
en de hete vuren van realisme en naturalisme
geraakt is, zal ook de huidige impasse
te boven komen. Vooral daar menselijk
denken en Welttheater zich gaandeweg weer
richten naar het irrationele, het spirituele, het
religieuze moment. En wel omdat achter
de constellatie van het heelal, achter de
structuur van de eerste afgezonderde gene,
achter de door fysica en scheikunde achterhaalde problemen alsmaar nieuwe vraagtekens oprijzen voor de kunstenaar mens —
koning der schepping bij de genade van
zijn Gehirnexistenz, maar die „nooit zijnen
wel heeft gehad" (zoals Van de Woestijnes
Boer die sterft) onder een hemel waar zijn
heimwee is.
Hoe die nieuwe fase er zal uitzien, kan
geen mens voorspellen. In elk igeval zal er
niet meer zijn het ijdel geronk en 'gepronk
der rederijkers, waarschijnlijk ook nooit
meer het triomfalisme van de barok noch
de flauwe sentimentaliteit van .de vorige eeuw.
Middeleeuwse mystiek en gemeenschapszin
lijken mij, naast evangelische eenvoud
en menselijkheid, noodzakelijke elementen
voor een good bijbels spel. Wordt het een
kruising tussen mysteriespel en living
theatre ? Zeer recent (dec. 1969) was
daarvan een voorbeeld te zien in het Universiteitstheater te Amsterdam : 'The Serpent'
door het Open Theatre uit New-York, een
laboratoriumgroep. De teksten uit het boek
Genesis (de dialoog tussen Eva en de slang)
werden telkens en telkens herhaald, maar
met toevoegingen ertussen die naar actuele
aspecten verwijzen. Een 'groep mannen
— armen en benen dooreengestrengeld en
alsmaar bewegend — beeldden de slang
uit; maar ook de boom — daarom dragen zij
alleen een appel op de hand. Eva, een
meisje, vertolkt ritmisch de bekoring die
voor haar en van , de slang en van de
appelen uitgaat.
Soms , denkt men : er zou een in ons Nederlands schrijvend kunstenaar moeten
gevonden worden met het geloof van Vondel,
de interesse voor de mens van Verschaeve,
de dialogeerkunst van Claus en de moderne
gevoeligheid van zo'n Open Theatre...
Verheugend is, dat in de school waarnaar
men terugkeert, de geziene bijbelstof thans
door kinderen gedramatiseerd wordt.
Roger Verkarre
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De bijbel in de literatuur

IT onderwerp is zo uitgebreid en vertoont
zoveel aspecten, dat ik in deze korte
bijdrage verkies een aantal onverbonden
bedenkingen te maken, lever dan me te
wagen aan een soort literairhistorische
motiefstudie, die ten slotte weinig meer zou
worden dan een erg onvolledige inventaris.
Wat mij, nadenkend over de verhouding
tussen Bijbel en literatuur, het sterkst heeft
geboeid, is niet ide vraag waar er overal
testamentische thema's in de letterkuncle
kunnen teruggevonden worden, maar wat
ik over de Bijbel kon leren uit , de literaire
teksten die ik ken en waarvan me de
verwantschap in een of andere zin was
opgevallen. Met andere woorden : ik ben niet
op zoek naar de talloze verhaaltjes,
waarin een onderdeel van het grote bijbelse
avontuur nog eens sentimenteel of realistisch,
romantisch of kritisch wordt overgedaan;
maar ik wou wel graag weten wat de
literatuur ons kan reveleren over de unieke
visie die in de Bijbel steekt, over de figuren
die er een grootse rol in spelen, over de
inhoud van de profetieen en de parabels,
over de hele rijkdom, die er nog niet uit
ontgonnen werd door twee , duizend jaar
studie. lk voed eigenlijk de hoop .dat de
literatuur misschien meer, en zeker toch
andere wijsheid uit de Bijbel kan ophalen
dan de theologie. Echte literatuur is immers
in belangrijke mate het eerste zeggen van
het nog ongezegde.
De voorbeelden om te illustreren wat ik zoek,
zijn her en der gegrepen uit verschillende
tilden en talen.
Een werk uit de wereldliteratuur dat de Bijbel
in veel cpzichten benadert, is het epos van
Dante, La Divina Commedia, ihet epos
van de middeleeuwse christenheid. De echte
overeenkomst Iigt niet op de eerste plaats
in het feit dat het in beide werken gaat om
de beschrijving van een lange tocht die
eindigt bij God, maar eenvoudig ihierin
dat ze allebei open zijn. De Bijbel een epos
noemen is helemaal igeen idiskwalificatie,
vooral dan niet als men het epos wil zien als
het literaire genre waarin bepaalde volkeren,
op ihoogtepunten van hun ontwikkeling,
hun visie op zichzelf hebben vastgelegd.
Dit is bijv. het geval in de Indische Ramayana,
de Finse Kalewala, de Divina Commedia en
ook in de Bijbel. Het Oud on het Nieuw
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Testament is precies in , dit opzicht een
van de grootste meesterwerken, indien niet
altild door de vorm dan toch zeker door
de inhoud, door de opzet van het geheel. Er
blijkt toch uit dat geen yolk ooit een
grotere droom voor zichzelf gekoesterd
heeft dan het Joodse : zij hebben zich van
bij
aanvang , gezien als het uitverkoren
yolk, eon van hen zou de verlosser on de
heerser van de wereld' worden, hun geschiedenis was de igeschiedenis van de
opgang van de mens naar God, hun evolutie
was heils-evolutie. Hun bestaan als yolk
bezat een zingeving en een richting, die
voortdurend aan de ganse gemeenschap
werd gereveleerd door profetische zieners.
Zij waren in staat om doorheen de chaotische
massa van historische feiten een draad
te trekken, een structuur te zien, die alle
voor- en tegenvallen verbond tot een
harmonisch groeien naar een kosmisch
ideaal. In dit opzicht hebben ze zelfs de
Grieken overtroffen.
Ook het middeleeuwse West-Europa bezat
zulke visie op zichzelf : de theocentrische
gerichtheid van al het aardse verleende aan
elk detail zijn uiteindelijke betekenis. Zoals
de Summa van Sint Thomas van Aquino
de geesteswetenschappelijke synt'hese van
deze cultuurfase is, z6 is die Divina Commedia
van Dante de poetische gestalte ervan.
De Summa is een meesterwerk van de logica
dat ons God doet kennen, de Divina
Commedia is een meesterwerk van de
intultie dat ons God doet zien. Subliem is
de beschrijving van de echte ontmoeting van
de dichter met God in de drieendertigste
zang van het derde boek : door de heilige
Bernardus, langs Maria, de eeuwige middelares, wordt hij geleid tot bij de Heilige
Drievuldigheid. Van dan of voelt , de ,dichter
zich in staat om lichtspoor to zijn voor zijn
medemensen.
De Divina Commedia is natuurlijk nog veel
meer en veel anders dan de bijbel van zijn
tijd. Binnen dit artikel , gaat het echter
alleen om , de belichting van dit ene aspect.
De , ganse middeleeuwse literatuur is uiteraard
rijk aan bijbelse invloeden. Nemen we
nog slechts , dit ene voorbeeld : de Christuslegenden. Vanuit de moderne historiografie,
zo stork gedrenkt in de geest van het
negentiende eeuwse positivisme, heeft men
de inhoud van deze legenden al to hoog-
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Holderlin

hoofdlijnen bepaald door , het progressief
duidelijker verschijnen van God. Er zijn,
zegt hij, perioden van duisternis en perioden
van licht, er zijn lange nachten en dagen in
ons verleden. De eerste dag was de hoogtijd
van de Griekse cultuur. Met genialiteit,
en dit woord is hier niet ondoordacht gebruikt,
beschrijft ihij het eerste optreden van de
goden op
aarde, de eerste waarneembare
tekenen van hun aanwezigheid. Maar, zoals
in het Johannes-evangelie, was de mens
niet in staat om de verhevenheid van deze
wonderbare igunst te beseffen. Hij vond zelfs
geen woord om de goden te noemen.
Slechts lang nadat ze de Olympos tot
verblijfplaats onder de mensen hebben
gekozen, worden 'Worte wie Blumen' gevonden. De laatste in de rei van de
verschijnende goden is Christus. Hij is de
duidelijkste incarnatie, omdat hij helemaal de
gestalte van de mens aanneemt. Na hem
daalt echter opnieuw de nacht over de
geschiedenis. Maar Christus, 'der stille
Genius', Iaat een teken na, een symbool
van het goddelijke, idat door de mens , doorbeen de nieuwe nacht moet , gedragen worden
naar de volgende dag. W'anneer het avond
wordt, gaat Christus aanzitten aan een,
maal met brood en wijn. Het brood is de
vrucht van , de aarde, maar wordt 'door het
Licht gezegend; de wijn is het teken van
de vreugde der goden.
Merkwaardig is, dat in de opvatting van het
christendom het Iaatste avondmaal eigenlijk
aan , het begin staat van een historisch
elan, bij Holderlin aan het einde. Toch is
er in de grond veeleer overeenstemming van
inzicht dan verschil : het avondmaal is
het moment waarop het spoor van het
goddelijke zichtbaar wordt; gezegend brood
en wijn zijn de , hemelse gaven, die de
mens geboden worden als herinnering aan
de openbaring van 'het eeuwige en als
belofte van de wel eenmaal voor altijd
aanbrekende 'dag.
Niet zozeer in Brot und Wein maar in de
hymne Wie wenn am Feiertage heeft Holderlin
dan verder de priesterlijke opdracht van
de dichter verduidelijkt. Dichter is , hij, die in
de donkerste nacht het meest verbleekte
licht van het goddelijke kan waarnemen.
Hij staat 'daarom als middelaar tussen God
en de mensen. Zijn opdracht is igroots en
gevaarlijk : hij 'trinkt das himmlische Feuer',

,

28

hij is de 'gottlichgetroffene', hem treft de
straal van de inspiratie, de be-geest-ering,
hij reikt de hemelse gave aan de imensen.
Ook Holderlins leven heeft iets van de
bijbelse Christus in zich. Ook zijn hele
bestaan is een , tragedie geworden, waarin
het louterende lijden een te grote rol heeft
gespeeld.
Zijn poetisch oeuvre is 'Offenbarung des
Seins'. De Duitse filosoof Heidegger 'heeft het
nog sterker gezegd : 'Stiftung des Seins'.
Eigenlijk is de romantisch-idealistische
literatuur in Duitsland nog vele andere openbaringen rijk. Zowel Friedrich Schlegel als
Novalis hebben nieuwe, eigentijdse evangelien ,willen schrijven. Dat deze bewering
geen vergezochte interpretatie is, die toevalli, g goed past binnen het kader van dit
artikel over literatuur en Bijbel, kan ik
gemakkelijk aantonen door bijv. enkele korte
citaten uit Schlegels Lucinde, waarin de
schrijver op een moment van inzichtrijk
enthousiasme schrijft : „Die Zeit is da,
das innre Wesen der Gottheit kann offenbart
und dargestellt werden." Over hem zegt de
muse van 'de pcezie. „Du bist mein lieber
Sohn an , dem ich Wohlgefallen habe." Vanuit
deze , uitverkiezing spreekt hij dan over :
„mein Recht auf die Priesterwiirde" !
Weliswaar is ide visie van Schlegel beperkter
dan die van Christus, de boodschap die
hij wil verkondigen is , gebondener aan ide
typische noden die hij in .de cultuur van
zijn tijd heeft ontdekt, maar Chet belangrijke
is dat ihij voor zich een zeker charisma
opeist.
Misschien enigszins verrassend in een
vergelijking van Bijbel en literatuur is het
voorbeeld van Dostojewski. Maar in zijn werk
vinden we eon van de zeldzame gevallen
waarin Christus als echt handelende figuur
optreedt. In De gebroeders Karamazow
vertelt een van de broers een lang verhaal
over De Groot-lnquisiteur. Daarin verschijnt
Christus plots in een Spaanse stad waar
men zopas de feestelijke terechtstelling van
een paar ketters heeft meegemaakt. Hij , doet
een wonder; een ogenblik is er de , dreiging
idat de massa hem triomfantelijk op de
handen gaat dragen, maar de bisschop
igrijpt tijdig in en sluit hem op. In de gevangenis gebruikt de kerkvorst de unieke gelegenheid om de Heer pertinente vragen te

Rembrandt

Betsabe
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stellen over onopgehelderde problemen uit
het evangelie. Dostojewski iheeft met dit
verhaal een zicht op de Bijbel gegeven dat
nadien aanleiding is geweest tot erg uiteenlopende interpretaties. Ook in De idioot
laat hij door de ziekelijke hoofdfiguur
behartenswaardige dingen zeggen, echter
eerder over de Romeinse Kerk dan over de
Bijbel zelf. Het zijn bedenkingen over de
macht en de aardse gebondenheid van de
hierarchie, zoals men die in de twintigste
eeuw ook graag maakt en dan doet alsof
men voor het eerst op die gedachte gekomen is.
Onze voorbeelden van bijbelse invloeden op
de Iiteratuur hebben we tot nu toe een
beetje toevallig , gekozen uit de oudere
Iiteratuur, vanaf de middeleeuwen tot de
negentiende eeuw. Ook in onze moderne
tijd heeft , de Bijbel nog inspirerend gewerkt,
maar wellicht moet men toch vaststellen
dat geen zo igrote wereidliteraire scheppingen
meer tot stand kwamen als in het verleden.
Men schrijft in het vermoeide Europa geen
epen meer. De roman bevindt zich in een
crisis, waarin hij zichzelf verteert en als
poetisch expressie-middel ten onder 'gaat
(tenzij het hier om inwendige loutering gaat,
wat alleen de toekomst kan uitwijzen).
Het drama experimenteert op dit ogenblik
in zulke mate met zichzelf, dat er weinig
andere , dan epistemologische inspiratie in zit.
En de lyriek is dikwijls niet veel meer dan
een woeste poging om opnieuw oprecht
te zijn. De hele westeuropese en amerikaanse
Iiteratuur wordt meegesleept in het agnostisch avontuur van de voorlopig ontredderde
mensheid. De tijd van .de zekerheden is
voorbij en daarom ook de tijd van het echte
engagement. De Iiteratuur , die zich geengageerd door de Bijbel laat inspireren,
is bij bepaling reeds conservatief, zonder dat
dit woord daarom een pejoratieve betekenis
moet hebben. Maar in die werken, waarin
de spits van de vcoruitgang wordt afgebeten,
is de werkelijke bijbelse invloed niet meer
direct te vinden. lk denk alleen nog te
kunnen verwijzen naar Le soulier de sat:n
van Paul Claudel als een danteske poging
om in een episch-dramatische constructie
het moderne christendom te synthetiseren.
Maar niet naar Francois Mauriac, omdat .die
toch veeleer de afgrijselijkheid van de zonde
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beschrijft idan de aantrekkelijkheid van de
liefde. En om dezelfde reden ook niet
naar Georges Bernanos, Graham Greene
of Elisabeth Langgasser. Zij hebben alien
meer de diepte van het kwaad gepeild dan
de hoogte en de breedte van de liefde,
misschien wel om vanuit die afgrondelijkheid
van de mens de onmetelij ke verhevenheid
van God te doen aanvoelen, als een soort
bewijs vanuit , het absurde. Dit kan wel
christelijk zijn, maar het is zeker niet bijbels.
Onze voorbeelden zijn, op dat van Vondel
na, ook niet uit de Nederlandse letterkunde
gekozen. lk heb. wel gedacht aan Hadewych
en Ruusbroeck, maar hun werk behoort
niet tot de fictische literatuur; ook aan de
lyriek van Gezelle en het Christus-sonnet van
Verwey, aan de Bejegening van Christus
door Walschap, Het boek van Joachim van
Babylon door iMarnix Gijsen en Joachim Stiller
van Hubert Lampo. Maar volledigheid lag
helemaal niet in onze bedoeling.
Zoals reeds in de inleiding van deze bijdrage
geschreven, ging mijn aandacht vooral naar
die literatuur, waarin de Bijbel zelf verder
gereveleerd wordt. Het is in deze enkele
bladzijden niet bewezen, maar slechts gesuggereerd dat in de ware woordkunstwerken
deze mogelijkheid aanwezig is. Door auteurs
als Dante, Vondel en Holderlin wordt de
literatuur verheven boven het niveau van de
technische taalvirtuositeit, van de geestelijke
ontspanning voor intellectuelen, van de
originele expressie van allerindivi'dueelste
gevoelens en gedachten. Literatuur wordt
hier zin-gevend, zin-stichtend, zijn-stichtend.
Het .diepste verband tussen Bijbel en dit
soort literatuur ligt ihierin dat beide, .de ene
misschien wel meer .dan de andere, openbaring zijn en evangelie in de betekenis
van : een goede boodschap voor de mens.
Beide behoren samen met de wetenschappen
en de filosofie tot de onophoudende pogingen
van de mens om zichzelf en de wereld te
ontwerpen. In deze zin is de Bijbel ideate
literatuur en alle literatuur een beetje bijbels.
'

Prof. Dr. Clem Neutjens

Luc Verstraete

Het laatste avondmaal

Gedichten van Gery Helderenberg

D

E APPELAAR

Liefste's adem naar zoel-doorzonde
blondgebraden appel geurt.
Vergeef, Heer, en vergeet 't gebaar der zonde
de wollen rok die lag doorgescheurd.

In den beginne zweefde over oceanen
de Geest Gods, koele en sneeuwblanke duif,
en naar de ark langs oneindige waterbanen
scheerde de vogel met haastig gewuif.

Hoe kan Eva Uw grootmoedigheid krenken!
Waar 't Hooglied voor mij dit ooft bezingt
blijft de Beminde mij bekorend wenken
Die de tanden tot bijten dwingt.

De Liefde schuilt in ravijnen en spleten
en uit de boomgaarden klaagt dof gekoer,
doch de glans der ogen zal ik nooit vergeten
toen ik U om Uw Liefde bezwoer !

E DRUIF
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E DUIF

E ADDER

Uit de wijngaarden van Kanaan gedragen,
o reuzetros van scharlaken en goud,
de roem der triomfantelijke dagen
toen we leefden onbezonnen en stout.

De adder speurt de rooftijd
en de dood uit giftige tand.
Zij roert niet in haar donkere doofheid
tot waar de appelaar staat geplant.

Maar ik zie roder druiven zwellen,
gestoofd in feller middaggloed,
en kruivend de taaie draden omknellen
de donkere wijnbes van Gods Bloed.

lk schrik op voor de listige onteerder
in 't satanisch en verholen bedrijf,
tot de Heilige verrijst, de felle Bezweerder
Wiens Naam ik bevend herschrijf.
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neerd als thans belachelijk, kondig.den de
genade aan — of wat daar moest voor doorgaan. DeMille geloofde vast dat zijn films
bij de toeschouwer een soort van katarsis
verwekten : De profundis clamavi ad Te,
Domine ! Hoe ,dieper je zinkt, hoe duidelijker
Gods genade aan het licht treedt (overigens
ook een teorie 'die verdedigd wordt door
vereerders van Ingmar Bergman), hoe indrukwekkender de bekering. Want bekering was
er alleszins.
God en Seks ! Zonde en boete ! Tussen beide
polen schommelt DeMille's tematiek. Jahweh
openbaart zich aan Mozes — en langs
Mozes om aan ieder mens — in The ten
commandments (eerste versie 1923, tweede
1956); doch niet vooraleer Aaron het met
zijn volgelingen verschrikkelijk bont heeft
gemaakt, en Mozes zelf ternauwernood aan
de verleiding (des vlezes) is ontsnapt.
Toch herinner ik mij, naast het gedonder op
de Sinai en Jahweh's,,Hallywoodtrukjes, een
gesprek tussen de naar Midian gevluchte
Mozes (Charlton Heston) en zijn latere bruid
Zippora (Yvonne .de Carlo) waarin plotseling
het mysterie van de onbekende, onvatbare,
onbereikbare — niettemin aanwezige God
aan de aandachtige toeschouwer wordt opgedrongen; het is niet veel meer , dan een flits
te midden van veel nonsens, maar men
vergeet het niet meer en het heeft mij alleszins duidelijk gemaakt waarom het monoteisme in de woestijn is ontstaan. De liefdesesbattementen van Samson en Delilah (1949)
daarentegen, reikten niet verder dan seks
en spektakel, met igraatmagere Hedy Lamarr
en krachtpatser Victor Mature, en een
ingenieus gekonstrueerde feesthal die aan
het eind onder oorverdovend tromgeroffel
moest ineenstorten en de voorheen omstandig
getoonde ongerechtigheden bedekken.
The King of Kings (1927), met H. B. Warner
in de rol van Jezus van Nazareth, bezorgde
DeMille, als gelovig protestant nota bene,
de destilds door zovele katolieken hoogbegeerde onderscheiding van Ridder van ide
Orde van het Heilig Graf. Vijf jaar later,
bij de preview van The Sign of the Cross
(waartegen in het Vlaamse land verwoed werd
geprotesteerd), kreeg de alsmaar ijveriger
God en seks mixende kineast het met de
censuur aan de stok; uit de film die Charles
Laughton (Nero) tot zijn onvergetelijke
kritiek ('delicious debauchery') inspireerde,
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moesten ettelijke meter naakte vrouwen, overgeleverd aan de lusten van gorilla's, worden
verwijderd vooraleer het gewijde spektakel
den volke mocht worden getoond; bovendien
moest DeMille expliciet verklaren dat het
door Poppea (Claudette Colbert) genomen
bad van ezelinnenmelk in werkelijkheid van
een minder kostbare substantie was
(Colbert deed dat bad nog eens over in
Cleopatra, eveneens een DeMille-gewrocht).
In 1951 begon Henry King aan de geschiedenis van een ander zondig bijbels paar :
David and Bathseba, met Susan Hayward als
de vrouw-die-een-zonde-waard is, maar een
totaal miscaste Gregory Peck die met zijn
bijbels personage geen raad wist en door
het verhaal stommelde als een ongelukkige
Quaker. King Vidor, een genie vergeleken
bij King, kwam nochtans evenmin op dreef
met Solomon and Sheba (1959); tegenover
de vrij negatieve kritiek stelde hij zijn oorspronkelijk opzet, dat echter door ,de
plotselinge dood van Tyrone Power (november '58) niet verwezenlijkt kon worden.
Vidor moest het achteraf met Yul Brynner
stellen en, om de kosten te drukken, zoveel
mogelijk van de oude opnamen gebruiken;
Brynner, die ook wel wist ,dat hij zijn
engagement uitsluitend aan het verdwijnen
van Power te danken had, trachtte ideze te
kopieren en maakte er aldus, ongewild,
een karikatuur van. Lollobrigida, in de rol
van de Iegendarische koningin, bleek zo
mogelijk nog stupieder. Maar ze had sukses
— d.w.z. vele lieden wilden Gina's voor
een verbijsteringwekkende som verzekerde
boezem wel eens van dichtbij zien.
Omstreeks diezelfde tijd danste Rita Hayworth,
alias Salome, voor een verwijfde Herodes
(Charles Laughton) haar dans der zeven
sluiers, onder het al even perverse oog van
Herodias (Judith Anderson); we voelden ons
wel ,diep geschokt en begonnen de eerlijkheid van vele geschiedschrijvers in twijfel
te trekken toen we getuige waren van RitaSalome's wonderbare bekering, onder de
invloed van de dappere Romein Stewart
Granger die, aan de hand van zijn geliefde,
ademloos luisterde naar de Bergrede, terwijl
de hemelen open klaarden in een waaier
van slagroom en aardbeienjam. Diezelfde
Stewart Granger was enkele jaren de stomme
getuige van de verzuiling zijner vrouw,
Madame Loth, in can overigens nogal saaie

uiteenzetting over het in Sodoma en Gomorrha
bedreven kwaad.
Bij de doorbraak van de cinemascope en
daarbij horend stereofonisch geluid, volgde
de ene bijbelfilm op de andere — stuk voor
stuk even idioot. Het begon met The Robe
en eindigde niet vooraleer alle voorwerpen
die van ver of bij iets met de kruisdood van
Jezus te maken hadden, waren afgewerkt.
Het tien jaar oudere Quo Vadis van Mervyn
LeRoy was er een meesterwerk bij (Peter
Ustinov, in de rol van Nero, speelde ieder
Romein en kristen van het .doek, de leeuwen
inkluis). En ide verfilmde musical, Green
Pasturages — met Rex Ingram als God de
Vader — was een juweeltje.
Hoe duurder de produkties werden — en
hoe ruimer publiek moest worden tevreden
gesteld, hoe onmachtiger de kineasten werden
om nog lets van de autentieke bijbelinspiratie to redden. Nicholas Ray probeerde
het in 1961 met een nieuwe versie van
The King of Kings; op de Bergrede na (de
onlangs overleden Jeffrey Hunter was een
blauwogige Jesus in bloedrode tuniek
gewikkeld) een mislukking. Ook George
Stevens heeft een ernstige poging gedaan.
The greatest Story ever told (1963) was
zeer nobel en zeer vervelend. Te zijner verontschuldiging kon Stevens aanvoeren dat
hij op geen enkel ogenblik zijn zin had
mogen , doen : zodra het plan was bekend
gemaakt, begonnen diverse kristelijke Kerken
zich te roeren; van de ene mocht niet dit,
van , de andere niet dat, enzovoort. Tot er
nog een groepje schimmen over bleef en
Max von Sydow, de 'man' wiens story werd
verteld, niet veel meer te doen kreeg , dan
ongelukkig kijken.
Richard Fleischers Barabas (1962), met
Anthony Quinn in de titelrol, ihoudt slechts
onrechtstreeks verband met het evangelie —
of met de roman van Per Lagerkvist die
stukken intelligenter werd verfilmd door Alf
Sjoberg (met Ulf Palmer, Jarl Kulle, Stig Olin,
Eva Dahlbeck, Per Oscarsson). Geheel apart
— ook ingevolge de marxistische reputatie
van de kineast — staat Pasolini's II Vangelo
(Het evangelie volgens Mattheus), zeker
geen religieus geinspireerde film maar waarschijnlijk de eerste poging om de figuur
van Jesus van Nazareth to ontdoen van alle
pseudo-vrome aankleefsels. Hoewel Pasolini
zich strikt aan de evangelietekst heeft

Als Dalila snood Samsons donkere lokken gekortwiekt heeft, laat de namaak-operamuziek
van Victor Young de arme Saint-Saens omdraaien in zijn graf.
(Heddy Lamarr en Victor Mature in 'Samson and Delilah' 1949)
Golgotha (1935)
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II Vangelo Secondo Matteo van Pasolini

gehouden, kreeg zijn Jesus tegelijkertijd het
formaat van een rebel, een Rechtvaardige
die aanklaagt, veroordeelt en ook tot de
daadi over gaat in de gewraakte Tempe!scene.
II Vangelo sloeg op het festival te Venetie
(1964) in als een born en heel wat katolieken
fluisterden het woord 'blasfemie', te meer
daar de Spaanse student, die Pasolini de
rol van Jesus had idoen spelen, zich hoegenaamd niet volgens de normen van een
Godgewijde man igedroeg. // Vangelo kreeg
de prijs van het 0.C.I.C. : een biezonder
handige zet om dreigende moeilijkheden,
protesten e.d. te voorkomen. De vraag is :
wat blijft er van // Vangelo thans, nu het
schokelement geen rol meer speelt en de
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demytologisering in voile gang is, nog over ?
lk vrees : enkele zeer mooie sequenties,
o.m. de boodschap van ,de engel en Josefs
zwijgende veroordeling bij de ontdekking
dat zijn bruid reeds zwanger is. Maar meer
ook niet.
Zijn leven lang heeft Carl Dreyer er van
gedroomd het leven van Jesus te verfilmen.
Nooit vond ihij voldoende belangstelling
bij de geldschieters, en zelf bezat hij , geen
kapitaal. Kort vc5Or zijn dood stemde het
Deense parlement een budget dat Dreyer voor
de realisatie van zijn droom ter beschikking
wend ,gesteld. Het geld kwam to laat;
Dreyers enige (symbolische) Jesusfiguur zit
in Ordet.

Zoals gezegd : ook Hustons film kwam
te laat. Of te vroeg ? Huston, zelf een
agnosticist, kijkt op de bijbel neer met de
welwillende ironie van een Romeinse wijsgeer
op de godenleer waarin simpele luiden
nog geloven, er eventueel troost uit putten,
maar die men in geen geval meer ernst
kan nemen. Een enkele keer waagt hij zich
aan een parodie (de ark van Noah) en
verwekt aldus onvergeeflijke stijlbreuken,
die mede oorzaak zijn van hot , geringe
sukses : de kritiek verweet hem zijn concessies aan de slechte smaak der gelovigen;
de gelovigen waren niet te spreken over
de door Huston , genomen vrijheden met ide
'heilige tekst' — wat onrechtvaardig was
gezien Christopher Fry het scenario en de
dialogen had geschreven. Bovendien
verveelde het publiek zich bij de brave
Sodoma-zondaars (moeilijke passages, als
Loths verhouding tot zijn dochters, waren
voiligheidshalve weggemoffeld), bij Nimrod en
de Babelse Torenbouwers; zelfs bij de
spiernaakte Adam (Michael Sparks) en
Eva (Eva Bergayd).
En dat brengt ons tot het antwoord op de
vraag waarom de bijbel uit het hedendaagse
filmbeeld is verdwenen. Als inspiratiebron
is hij vervangen door duizend-en-een andere
onderwerpen van meer aktuele aard; als
ekskuus om ongebreidelde seks te tonen,
is hij overbodig geworden. Seks wordt thans
verkocht zonder God, in een hoeveelheid
en hoedanigheid waarvan niet eens de
strafste zondaars uit de bijbel hadden durven
dromen. Niemand zegt : tot hier, maar niet
verder ! Want dat is censuur, en censuur
is momenteel de ergste — zoniet de enige
zonde. Het publiek schijnt er zich ook niet
aan te storen; wat enkele jaren geleden
nog de toeschouwer aan het rillen bracht
als gelatinepudding (van heilige verontwaardiging of heimelijk genot ?) is alledaags
geworden, tot vervelens toe. Ergo : wie zou
nog naar de bijbel grijpen ?
Voor het louter visualiseren van bijbelverhalen
is het ite laat; voor een kritische of humanistische benadering is het nog te vroeg.
Daarom is het 'Book' gesloten. Tot iemand
misschien toevallig — opnieuw de schat
ontdekt die er. voor u en mil, in wordt
bewaard.
Maria Rossee/s

MUZIEK
Enkele beschouwingen over bijbel, chanson,
spiritual en gospelsong
ET zou heel merkwaardig zijn indien er in
het chanson igeen Bijbelse referenties voorkwamen. De reden hiervan is overduidelijk :
het chanson wenst binnen de contekst
van de Westerse kultuur makkelijk verstaan
te worden. Daarom grijpt het graag terug
naar beelden, simbolen, tema's of schema's,
die het publiek onmiddellijk kan thuisbrengen.
Deze Bijbelse gegevens worden in het
chanson slechts zelden verder ontwikkeld,
er wordt ihoofdzakelijk mee gespeeld.
De liederen zijn talloze variaties op bekende
tema's.
Het veelvuldig voorkomen van Bijbelse
referenties schijnt toch nog wel meer betekenis te hebben, want het is niet voldoende
om te poneren dat het intellectuele publiek,
tot wie het chanson zich richt, de Bijbelse
tematiek kent. Dit publiek kent ook ide
beelden, simbolen en tema's uit de antieke
oudheid. Nochtans levert deze gedachtenwereld slechts weinig stof voor een chanson.
Het enkele lied dat er naar teruggrijpt,
draagt een duidelijk stigma van intellectualistisch of zelfs snobistisch te zijn. Men zou
hier graag een reden voor willen aanduiden.
Het Iijkt me aannemelijk te veronderstellen
dat dit te maken heeft met de bepaalde
mitologie, die rond het chanson bestaat.
Een van de basisgegevens is, dat de
chansonnier 'yolks' is. Dit 'volks'-zijn is veel
meer een intentie dan een sociologisch felt,
Het brengt wel met zich mee idat bepaalde
woorden, bepaalde gebieden in onze
kultuur, een index meekrijgen waardoor ze
een bepaalde rol spelen in de algemeen
aanvaarde vooroordelen. Zo blijft de Griekse
kultuur, hoe rijk de verhalen daar ook mogen
zijn, toch verbonden met dat deel van de
kultuur, die op school wordt , doorgegeven
en in de studeerkamer blijft ,hangen.
Men weet dat deze verhalen voor een bredere
massa een gesloten boek zijn.
Nochtans lost dit weer niet alles op, want
als we even naar het toneel kijken, een
kunstvorm die zich ongeveer tot hetzelfde
soort publiek richt, krijgen we een totaal
ander beeld. Het grote teater trekt dezelfde
intellectuelen en kleine burgers aan als
het kabaretteatertje. Daar echter zijn de
antieke verwijzingen wel welkom, daar wordt
er op deze stramienen wel lustig gevarieerd.
Men kan het dan zo zien dat de mensen.
die een avond lang van , grote kunst in

de schouwburg hebben genoten, na afloop
nog even het kabaret binnenspringen om daar
meer volkse geneugten te beleven.
De ene en ,de andere ruimte bepalen wat
er gebracht wordt. En zo kunnen we
besluiten dat in het chansongenre de Bijbelse
tema's sterk in trek zijn.
Het is onbegonnen werk om te trachten
een overzicht te geven van de liederen die
verband houden met de Bijbel. Wel willen
we in de volgende bladzijden trachten een
paar krachtlijnen aan te , geven en deze
krachtlijnen te verduidelijken 'door te verwijzen naar bepaalde liederen. We hebben
ons ingespannen om telkens liederen te
kiezen, die voor de lezer makkelijk
achterhaalbaar zijn, zodat we hoofdzakelijk
geput hebben uit recente opnamen.
Heel vaak wordt een overbekend verhaal
verteld op zulk een manier, dat er bepaalde
aspecten op een geestige manier naar voren
komen. Het is het lied dat men met een
glimlach en glunderende oogjes beluistert.
Een uitstekend voorbeeld hiervan is Adam
en Eva van de Gentenaar Karel Waerie. Voor
Waerie is de geschiedenis van het aards
paradijs en , de daaropvolgende val een welgekomen aanleiding om een van onze beste
Vlaamse erotische liederen te schrijven.
Hij gaat voor negentiende eeuwse (en
Belgische twintigste eeuwse) begrippen
heel ver in het beschrijven van het seksueel
spel. Dit geeft aanleiding tot een ganse reeks
woordspelingen met een idubbele betekenis
over het spelen op fluit en viool. Het
Bijbels gebeuren over het verliezen van de
onschuld en de daarop volgende straf
wordt sterk kritisch belicht door als tegenpool
het genot te plaatsen, iets waarvan Adam
en Eva ook buiten het paradijs nog rijkelijk
konden genieten. Het Bijbelse gegeven
wordt doordesemd van een heidense geest.
Het universum van verbod en straf wordt
hier doorprikt en dit maakt de weg vrij
voor een ongecompliceerd, en ook ongecomplexeerd genieten van , de goede dingen
der aarde.
Deze benadering van de Bijbelse stof blijft
de hedendaagse chansonnier nog altijd
boeien. We kunnen hier verwijzen naar de
liedjes die Willem Vermandere zingt. Als
voorbeeld kiezen we zijn sprankelende behandeling van het tema van , de Verloren Zoon.
Vermandere verplaatst de handeling radikaal
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naar de Westhoek, hierbij aansluitend bij
een traditie, die men makkelijk 'naIef
Vlaams en middeleeuws' noemen kan. Bij
Vermandere wordt het verhaal een smakelijk
vertelde anecdote, waar de zoon van de
Westvlaamse thoeve vlucht naar het oord
des verderfs, idat Brussel heet. Wanneer hij
dan eindelijk terugkomt, wordt hij met grote
Bijbelse vreugde ontvangen. Zijn avonturen
vertelt hij echter met zoveel verrukkelijke
details, ,dat zijn vader ertussenuit knijpt,
omdat hij zelf ook wel eens dat oord' des
verderfs wil leren kennen. Ook hier dus
krijgt het verhaal een andere betekenis.
Het oude verhaal werd afgerond door het
herstel van een situatie. De wereld die even
uit de haak was geraakt, vond op het einde
zijn evenwicht terug. Bij Vermandere komt
er een open einde en worden er opnieuw
twee polen tegenover elkaar gezet : de moraal
van de Westvlaamse hoeve en het !even
in de grootstad, maar op het einde wordt de
tegenpool niet vernietigd, maar blijft er een
wisselwerking bestaan. Deze wisselwerking
is een correctie, aangebracht door het
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gezond verstand op een ideeenwereld, die
teveel begaan is met schuld en onthouding.
Deze correcties zijn echter niet van die
aard, dat ze uitlopen op een gevaarlijke
kritiek of op subversie. Men moet het eerder
zien als een sped, ,dat de zanger met het
publiek speelt. Beiden weten waar de grenzen
van het toelaatbare zijn. Het plezier bestaat
erin te zien hoe de zanger deze grenzen
aftast en, hoe hij soms net over de schreef
gaat. Voor deze kleine daad van moed wordt
hij beloond met een warm applaus.
De Bijbelse tematiek wordt natuurlijk in
sommige gevallen gebruikt met doeleinden,
die van een grotere ernst getuigen. De
Brit Ewan MacColl zou het zeker niet fijn
vinden als men zijn lied The Carpenter een
kleine daad van moed noemde. Integendeel,
liederen zingen betekent voor hem meer
dan alleen maar wat amusement brengen, hij
wil langs zijn liederen om graag getuigen.
Hij heeft een duidelijke keuze gemaakt :
hij kan zich niet verenigen met de waarden,
die in de huidige maatschappij !even. In de
Iichte muziek is het makkelijk om te zien

welke die waarden zijn. Gladgestreken
professionelen verkopen aan het grote publiek
een wereld van vals geluk, van holle
opwinding, van goedkope, sexloze liefde.
Hun waardemeter is de gunst van het publiek,
die afgelezen wordt van het aantal verkochte
platen. Ze !even dan ook in functie van het
opdrijven van die verkoop. Zij kunnen
rekenen op de steun van radio, televisie en
pers om hun tot koopwaar gereduceerde
persoonlijkheid aan te prijzen. Het publiek
wordt het slachtoffer van het aureool dat de
magische media hebben, en gaan de muziek
in blikjes verkiezen boven hun eigen muziek,
die in zich een ware autenticiteit draagt.
Maar daar de manipulators van de kulturele
sfeer deze muziek niet apprecieren, vervangen ze deze liefst door hun eigen zielloze
produkten.
Ewan MacColl verzet zich hiertegen met
man en macht. Hij stelt een repertoire samen,
dat in nauw contact blijft met die autentieke
muziek, en de liederen die hijzelf schrijft,
moeten uit dit idioom voortkomen. Het is
pas als men .gans deze problematiek in

het oog , houdt, dat men de volledige betekenis
zien kan van een lied als The Carpenter.
De timmerman uit de titel is niemand anders
dan Jezus. Zijn leven wordt in het kort
geschilderd en de nadruk wordt gelegd op
de politieke boodschap, die de woorden van
Jezus inhouden. Jezus is de man die steeds
de zijde der armen en verdrukten heeft
gekozen en daarom fataal door de gevestigde
orde werd geliquideerd. Voor MacColl is
dat echter nog geen reden om te treuren
en een lied vol verslagenheid te schrijven.
Integendeel, hij wil vooral naar voren
brengen ,dat Jezus gezegd heeft, dat men
zich bij de bestaande verhoudingen niet
mag neerleggen en dat iedereen de taak
heeft om ervoor te zorgen dat er verandering
komt. De vraag van MacColl is : wat , hebt
gij, luisteraar, reeds gedaan ? Het is duidelijk
dat in dit chanson de Bijbelse stof aanleiding geeft tot belangrijke overwegingen.
We zouden hier ook een paar beschouwingen
kunnen wijden aan de pogingen, die gedaan
worden om religieuze chansons te schrijven.
De bedoeling van de auteurs is duidelijk :
de muziek die men in de kerk hoort, maakt op
het , grote publiek een oubollige indruk.
Het chanson bereikt een groter publiek,
onder meer omdat de muziek het huidige
publiek meer aanspreekt, het moet .dus ook
een goed instrument zijn om de religieuze
ideeen te verspreiden. Hiermee kan de
kerk haar uiterlijk gelaat van traditie wat
bijwerken, dank zij moderne muziek. Men
hoopt hiermee het grote publiek terug te
winnen, dat zich steeds meer afkeert. In zoverre deze pogingen wat met chanson te
maken hebben, moet men bekennen dat men
nergens staat, gewoon omdat de geschreven
chansons te doorzichtig en te gewild zijn.
Of het met beatmissen beter zal gaan,
hoeven we ons binnen het kader van dit
artikel niet aan te trekken.
Het is echter een zeer belangrijk probleem
voor een ieder die verantwoordelijk is voor
het uitstippelen van de nieuwe vorm van
de kerkdienst. Het staat vast, dat hierbij de
rol van de muziek niet te onderschatten is
en vroegere predikers, zoals Luther of John
Wesley, zijn zich daarvan zeer bewust
geweest.
Daar er mensen zijn die geloven dat ide
muziek, die in Amerikaanse negerkerken
wordt ,gebruikt, de gedroomde oplossing is

voor het bestaande probleem, loont het de
moeite om bij deze muziek blijven stil
te staan.
Men moet zich afvragen waarom deze muziek
haar specifiek karakter iheeft aangenomen.
Veelal wordt door de auteurs (zoals Janheinz
Jahn by.) erop gewezen dat we hier staan
voor een vorm, die ontstaan is uit de muzikale
kultuur, die de negerslaven uit Afrika met
zich meebrachten. Zo worden het verschil
in toonladder en het eigenaardige van het
ritme verklaard. Maar wezenlijker lijkt me de
vraag welke rol de muziek te spelen heeft
binnen de negergemeenschap. Een kerkdienst dient dan om de mensen op te zwepen.
Het geloven wordt uitgedrukt in een zich
totaal overgeven, in een buiten zichzelf
treden. Een kerkdienst wordt dan een vakkundig uitgebouwd ceremonieel om de roes
op te wekken. De elementen die hiertoe
helpen zijn het gepassioneerde preken, het
niet aflatende geroep van de aanwezigen,
het handgeklap, het gedans en het hartstochtelijke zingen. De muziek is, in een
woord, , demagogisch. Het handgeklap en het
voetgestamp werken aanstekelijk en laten
niet of zodat er een obsederende atmosfeer
van een zeer sensueel samenzijn ontstaat.
De spirituals, die hier gezongen worden,
hebben niets vergeestelijkts, ze zijn een en at
vlees en bloed, ze zijn emotie en passie.
Dit geheel van klank en beweging leidt naar
een climax, waar men tot een histerische
ontlading komt.
Centraal in dit hoogdramatisch gebeuren
staat de voorzanger, die uitstippelt volgens
welke weg het bedoelde hoogtepunt bereikt
zal worden. Hij bewerkt dit onder meer
door een speciale zangtechniek te ontwikkelen, waar elke stembuiging, elke
ritmeverschuiving, elke slag op de tamboerijn
een betekenis heeft. Terwijl hij de massa
opzweept, zweept hij ook zichzelf op.
Velen, die deze ceremonieen beschrijven,
willen tussen het zo violent loskomen van de
emoties en het dagelijks leven van deze
mensen, waar zovele violente gevoelens
constant moeten worden onderdrukt, een
verband leggen (Julius Lester). Zij zien het
als het enige middel idat .deze mensen
hebben om geestelijk in evenwicht te blijven.
Indien ze deze uitlaatklep niet zouden hebben,
zou hun ondraaglijke situatie, waar elke
minuut getekend iwordt door de frustraties

van de segregatie (zie hieromtrent Soul on Ice
van Cleaver, of Tell me how long the train's
been gone van Baldwin) hen kapot maken. Er
zijn inderdaad aanwijzingen voor het
aanvaarden van zulke invloeden. Men constateert dat, hoe rijker de kleurling wordt en
hoe meer aanzien hij in de maatschappij
verwerft, hoe minder emotioneel geladen zijn
kerkdienst en zijn muziek worden. Men
denke maar eens aan de voorname sfeer,
die er hing in tde kerk waar de begrafenisplechtigheid van Martin Luther King plaats
had. Daar vond men de muziek terug, die men
kent van de recentste opnamen van Mahalia
Jackson.
Het is interessant om over de carriere van
Mahalia Jackson te spreken. Zij heeft
altijd een gematigde versie van de kerkmuziek vertegenwoordigd. Naargelang , haar
platen meer insloegen, werd haar muziek
ziellozer. Tenslotte bereikte ze het absolute
nulpunt van de religieuse kitsch, toen ze
zich liet begeleiden door de stroperige
snaren van het orkest van Percy Faith. Het
moet duidelijk zijn dat ideze muzikale
veranderingen samengaan met een sociale
verandering in het leven van Mahalia Jackson.
Zij wordt een zangeres van de klasse van
kleurlingen, die er op gesteld zijn totaal
opgenomen te worden in de blanke maatschappij en die daarom alles doen om te
bewijzen, dat ze heel deftige lieden zijn.
Hieruit blijkt opnieuw hoe .de keuze voor
een muzikaal idioom sterk samengaat met
de sociale betekenis, die de muziek bezit.
We hebben wel lang stilgestaan bij de
vorm van de muziek. We deden dit, omdat
het makkelijker is over de inhoud on de
geschiedenis informatie to bekomen dan
over de huidige connotaties van deze muziek.
Als we ons nu op de inhoud van de teksten
concentreren, zien we dat dit slechts een
ander facet is van het geschetste probleem.
Geliefkoosde tema's zijn, dat men later gelukkig zal zijn on beloond worden. Meteen krijgt
het , dagelijks lijden een zin. Uitdrukkingen
als : Jeruzalem of de andere zilde van de
Jordaan, of het beloofde land krijgen een
sterke emotionele geladenheid. Ze houden de
negatie van de bestaande wereld in. Ze
tonen aan, dat de bestaande misstanden
slechts voorlopig zijn, eigenlijk alleen een beproeving op de weg naar het totale geluk.
Door het geobsedeerd ,herhalen van de
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kernwoorden, door het uitzinnige jubelen in
de solistische passages — staaltjes van
merkwaardige stemtechniek — worden deze
begrippen zeer reeel, wordt het verlangen
dat wordt vrijgemaakt, zeer sterk en bereikt
men de noodzakelijke atmosfeer voor het
hoogtepunt. In deze liederen hebben de
Bijbelse verhalen een enorme aangrijpingskracht, omdat ze telkens terugkomen op de
nabijheid van God, dat wil zeggen de
nabijheid van het geborgen zijn, de nabijheid
van een goede orde. Wie zou niet deze
sprong van de wanorde van het ghetto
naar de orde van de goedheid willen maken ?
Deze betekenissen, geplaatst in een welbepaalde scciale context, verklaren ook
de grote emotionaliteit, waarover we het
huger hadden.
Men kan in extase komen over de ruwe
schoonheid van deze kerkmuziek, maar men
mag toch nooit vergeten , dat ideze grote
schreeuw om meer menselijkheid, om meer
Iiefde, alleen te verklaren is uit het menselijk
gebrek. Men mag ook niet vergeten dat de
emoties, die binnen deze uitgestippelde
patronen worden opgebruikt, meteen onschadelijk zijn gemaakt en aan de bestaande
wanorde geen verandering brengen. Het is
dan ook niet verwonderlijk dat de nieuwe
neger, zoals men hem soms wel noemt, zich
hiervan afkeert en op zoek gaat naar een
boodschap, die hem toelaat NU wat te doen,
in plaats van zich emotioneel voor te
bereiden op wat eens komen moot, in een
andere wereld.
Tot slot willen we een paar platen vermelden
voor die lezers, die een eerste contact met
deze muziek wensen. Op CBS vindt imen het
repertoire van Mahalia Jackson, op RCA een
plaat met spirituals van Belafonte. Beide
artiesten hebben hun verdiensten, maar
de muziek is zeer gepolijst. Een betere
introductie vindt men op de Stateside LP :
Black Nativity, met een uitstekende Marion
Williams. Hier komt men in contact met
de vurige muziek, waarover we hier geschreven hebben. Bewust voegen we er geen
andere platen aan toe, omdat de bovenstaande zo makkelijk in de handel to vinden
zijn. Wie onder de charme van deze muziek
bezwijkt, zal zelf wel op zoek gaan naar
ander materiaal.
Johan Thielemans
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gericht am
omook
ookaan
aankunstenaars
kunstenaarswerk
werkteteverschaffen.
verschaffen.
gerioht
AlBERS JOSEF
JOSEF
ALBERS
Bottrop (Duitsiand).
(Duitsland). Studies
Studies aan
aan de
dekunstacakunstacaGeboren in
in 1888
1888 to
teBottrop
Geboren
demie van
van Berlijn,
Berlijn, Munchen
Munchen en
en Essen.
Essen.1923-33
1923-33 Bauhaus
Bauhaus Dessau.
Dessau.
demie
docentYale
YaleUniversity
UniversltyNew
New
1933 emigreert
emigreert naar
naar Amerika.
Amerika. 1950
1950 docent
1933
doceert te
tePittsburgh,
Pittsburgh, Chicago,
Chicago, Oregon
Oregon en
enMinneMinneHaven. 1957-59
1957-59 doceert
Haven.
Zijnwandschilderin
wandschilderinsota.Sinds
Sinds1920
1920geometrische
geometrischeabstracte
abstracte
kunst.Zijn
sota.
kunst.
genvan
van1959
1959toteNew
NewYork
Vork hebben
hebbeneen
eenuitgesproken
uitgesprokenkarakter.
karakter.Heeft
Heeft
gen
deweg
wegvoor
voorop-art
op-artvoorbereid.
voorbereid.
de
ANDRE CARL
CARl
ANDRE
Geboren in
in 1935
1935 te
teQuincey.
Quincey. 1951-53
1951-53 studies
studies aan
aan Philips
PhilipsAcademie
Academie
Geboren
conducteur
teAndover
Andover (Mass.).
(Mass.). 1958
1958 eerste
eerste . hhoutsculpturen.
1960-64 conducteur
outsculpturen. 1960-64
to
bij de
despoorwegen.
spoorwegen.1965
1965eerste
eersteeenmanstentoonstelling
eenmanstentoonstelling to
teNew
New
bij
In 1966
1966 en
en 1967
1967 (dan
(dan ook
ookininDusseldorf))
Düsseldorf)) opnieuw
opnieuw eenmanseen mansVork. In
York.
teNew
NewYork.
Vork. Behoort
Behoorttot
totdedeminimal
minimalart.
art.Woont
Woont
tentoonstellingen to
tentoonstellingen
te New
NewYork.
Vork,
to
ARTSCHWAGER RICHARD
RICHARD
ARTSCHWAGER
Geboren in
in 1924
1924 te
teWashington,
Washington, woont
woont sinds
sinds 1949
1949 teteNew
NewYork.
Vork.
Geboren
Studies aan
aanCornell
CornellUniversity
UniversityteteIthaca.
Ithaca.1965-67-68
1965-67-68tentoonstellintentoonstellinStudies
enDusseklorf.
Düsseldorf.Primary'
Primary structures
structures en
en cool
coolart.
art.
gen tote,New
NewYork
Vork en
gen
BAER JO
JO
BAER
Geboren in
in 1929
1929 te
te Seattle.
Seattle. Woont
Woont in
in New
NewYork.
Vork. Behoort
Behoort tot
tot de
de
Geboren
jongste ,strekking.
strekking. Zijn
Zijn schilderijen
schilderijen zijn
zijn monochrome
monochrome of
of kleurloze
kleurloze
jongste
oflijn
lijnafgezoomd.
afgezoomd.
vlakken met
met een
een gekleurde
gekleurde boord
boord of
vlakken
BANG THOMAS
THOMAS
BANG
Geboren in
in 1938
1938 te
teDenmark.
Denmark. 1957-61
1957-61 studies
studiesaan
aaninstituten
institutenininOhio.
Ohio.
Geboren
In 1962
1962 B.A.
B.A. aan
aan Yale
Yale University
University te
te New
NewHaven,
Haven,inin1964
1964M.F.A.
M.F.A.
In
voor Duitsiand.
Duitsland. 1968
1968 visiting
visiting artist
artist aan
aan Rice
RicaUniversity
University
1964-65 beurs
beurs voor
1964-65
voor beeldhouwkunst.
beeldhouwkunst. New
New media
media strekking.
strekking. Woont
Woont in
in
te Houston
Houston voor
to
Santa Barbara
Barbara (California).
(California).
Santa
BARK JAREOL
JAREOL
BARK
Geboren in
in 1944
1944 te
te Appleton.
Appleton. 1966
1966 bac.
baco in
in geschiedenis
geschiedenisaan
aanStanStanGeboren
for·d
University.
1967-69
graduate
student
in
art
aan
Hunter
College.
ford University. 1967-69 graduate student in art aan Hunter College.
Woont in New Vork. Behoort tot de Funk art.
Woont in New York. Behoort tot de Funk art.
42
42

WIlLlAM
BAZIOTESWILLIAM
BAZIOTES
Geboren in
in 1912
1912tetePittsburgh.
Pittsburgh.In
In1933
1933verhuist
verhuisthij
hijnear
naarNew
NewYork,
Vork,
Geboren
1936-38 leraar
leraar voor
voor W.P.A.
W.P.A. 1949
1949 sticht
stichtsemen,
samenmet
metMotherwell,
Motherweil,
1936-38
'Subjectsofofthe
the
Artist'waaruit
waaruit
Newman en Rothko
Rothko een
een school
school'Subjects
Newman
Artist'
later The
'TheClub'
Club'groeit,
groeit,verzamelplaats
verzamelplaatsvoor
vooravant-garde
avant-gardeartisten.
artisten.
later
In 1949-52
1949-52 leraar
leraar aan
aan Brooklyn
Brooklyn Museum
Museum 'Art
Art School en.
en in
in 1950-52
1950-52
In
ArtCenter
Centerofofthe
theMuseum
Museumofof
ModernArt.
Art.Verblijft
Verblijft
aan People's
People'sArt
aan
Modern
sinds 1933
1933 in
in New
NewYork.
Vork,
sinds
BElL LARRY
LARRY
BELL
Geboren in
in 1939
1939 te Chicago.
Chicago. Na
Na de
de high
high school,
school, studies
studies aan
aanArt
Art
Geboren
Institute te Los
los Angeles.
Angeles. 1962
1962 reis
reisdoorheen
doorheenMexico.
Mexico.1963
1963Prijs
Prijsvan
van
Institute
Copey Foundation.
Foundation. Woont.
Woont to
te Venice
Venice(Calif.).
(Calif.).Minimal
Minimal art
artstrekking.
strekking.
Copey
BENGSTONBILLY
BillY AL
AL
BENGSTON
Geboren In
in 1934
1934 te
te Dodge
DodgeCity.
City. 1952
1952studies
studiesManual
Manual Arts
Arts High
High
Geboren
1955-56grafiek
grafiek
School, in
in 1953-55
1953-55 aan
aan Los
Los Angeles
AngelesCity
City College,
College,inin1955-56
School,
en keramiek.
keramiek. Moat
Moet de
de schoOl
school verlaten
verlaten wegens
wegens het
hetteteuitgesproken
uitgesproken
en
progressief karakter
karakter van
van zijn
zijn keramiek.
keramiek. Most
Moet in
in 1957
1957 0171
om dezelfde
dezelfde
progressief
Otis Art
Art Institute
Institute verlaten.
verlaten. Geeft
de keramiek
keramiek op
op en
en
reden het
het Otis
reden.
Geeft de
begint te
te -schilderen.
schilderen. Sinds
Sinds 1961
1961 docent
docent -aaan
verschillende kunstkunstan verschillende
begint
scholen. Woont
Woont to
teVenice
Venice(Calif.).
(Calif.).
scholen.
BLADEN RONALD
RONALD
BLADEN
Geboren in
in 1918
1918 to
te Vancouver
Vancouver (Canada).
(Canada). Studies
Studies eerst
eerst to
teVanVanGeboren
couver, nadien
nadien to
te San
San Francisco,
Francisco,woont
woontnu
nuteteNew
NewYork.
Vork.Verkreeg
Verkreeg
couver,
in 1946
1946 Rosenberg
Rosenberg Fellowship.
Fellowship. Eerste
Eerste individuele
individuele tentoonstelling
tentoonstelling inIn
in
1962 to
te New
New York.
Vork. Behoort
Behoort tot
tot de
deminimal
minimal art.
art.
1962
BOCHNER MEI..
MEL
BOCHNER
In 1962
1962 B.F.A.
B.F.A. aan
aan Carnegie
CarnegieInstitute.
Institu!e.
Geboren in
in 1940
1940te
tePittsburgh.
Pittsburgh. In
Geboren
leraar aan
aan School of
of Usual
Usual Art
Art te
te New
New York,
Vork, wear
waar hij
hij sindssinds1965 leraar
1965
dien ook
ook verbligt.
verbliJft. Schreef
Schreef een
eenaantal
aantalbijdragen
bijdragen o.e.
o.a.over
overPrimary
Primary
dien
Structures, Art
Art in
Process, enz.
enz.
Structures,
in Process,
BOlLiNGER BILL
BllL
BOLLINGER
Geboren in
in 1939
1939 teteBrooklyn.
Brooklyn. 1957-61
1957-61 Brown
Brown University.
University. Vestigt
Vestigt
Geboren
zich daarna
daarna in
in New
NewYork.
Vork. New
New media
mediaen
encroptostructuren.
croptostructuren.
zich
BOYCE RICHARD
RICHARD
BOYCE
in 1920
1920 to
te New
New York.
Vork. Studies
(1944-48) aan
of
Geboren in
Geboren
Studies (1944-48)
aan The
The School
School of
the
Museum
of
Fine
Arts
te
Boston.
Doceerde
aan
verSChillende
the Museum of Fine Arts to Boston. ,Doceerde aan verschillende
onderwijsinrichtingen. Onderscheidingen:
1949 James
James William
William
onderwijsinrichtingen.
Onderscheidingen : inin 1949
en
in
1960
Bartlett
Grant-prijs
voor
Page
Fellowship
for
Painting
Page Fellowship for Painting en in 1960 Bartlett Grant-prijs voor
ligt
verscholen
in
zijn
gewild
beeldhouwkunst.
Een
zekere
erotiek
beeldhouwkunst. Een zekere erotiek ligt verscholen in zijn gewild
misvormde bronzen.
bronzen,
misvorrnde

BROOKS
JAMES
BROOKS
JAM ES
Geboren
in 1906
te St.-Louis.
1916-26
te Dallas
• en en
studies
aanaan
Geboren
in 1906
te St.-Louis.
1916~26
te Dallas
studies
Methodist
University
aldair.
Vertrekt
in
1926
naar
New
York.
Methodist University aldaar. Vertrekt in 1926 naar New Vork.
Studies
aanaan
ArtArt
Students
League
tot 1930.
Werkt
vanvan
1938
tot 1942
Students
League
tot 1930.
Werkt
1938
tot 1942
Studies
voor
W.P.A.
(o.a.
muurschilderingen),
1942-45
in
het
leger
in het
voor W.P.A. (o.a. muurschilderingen), 1942-45 in het leger
in het
Nabije
Oosten.
1946-48
leraar
aanaan
Columbia
University,
1955-56
aanaan
Nabije
Oosten.
1946-48
leraar
Columbia
University,
1955-56
Yale
University.
Sinds
1948
verbonden
aanaan
het het
Pratt
Institute
vanvan
Yale
University.
Sinds
1948
verbonden
Prat!
Institute
Brooklyn.
Brooklyn.
CALDER
ALEXANDER
CALDER
ALEXANDER
Geboren
in 1898
te Philadelphia.
1919
diploma
als als
ingenieur.
1923
diploma
ingenieur.
1923
Geboren
in 1898
te Philadelphia.
1919
near
New
York.
Schildert.
1926
naar
Parijs
en Engeland,
eerste
en Engeland,
eerste
naar
New
Vork.
Schildert.
1926
naar
Parijs
draadplastiek.
1928
vriendschap
metmet
Miro,
1930
metmet
Leger,
Mondraadplastiek.
1928
vriendschap
Miro,
1930
Leger,
Mondriaan
en
van
Doesburg.
1931
eerste
abstrakte
constructies,
1932
1932
driaan en van Doesburg. 1931 eerste abstrakte constructies,
eerste
mobile.
1938
terug
naarnaar
U.S.A.
19401940
eerste
tentoonstelling
U.S.A.
eerste
tentoonstelling
eerste
mobile.
1938
terug
in New
York.
1944
ookook
gipsgips
en bronsplastiek,
illustraties.
ZijnZijn
werk
en bronsplastiek,
illustraties.
werk
in New
Vork.
1944
wordt
verspreid
over
de
ganse
wereld,
overal
worden
tentoonwordt verspreid over de ganse wereld, overal worden tentoonstellingen
ingericht.
Leeft
zomers
in Frankrijk,
's winters
in U.S.A.
In U.S.A.
stellingen
ingericht.
Leeft
zomers
in Frankrijk,
's winters

eeneen
soort
abstracte
landschappen
metmet
steeds
eenvoudigere
kleuren.
soort
abstracte
landschappen
steeds
eenvoudigere
kleuren.
Sinds
1960
de de
twee
theme's.
twee
thema's.
Sinds
1960
DIEBENKORN
RICHARD
DIEBENKORN
RICHARD
Geboren
in
1922
te Portland
(Oregon).
1940-1951
studies
aanaan
ver-verGeboren in 1922
te Portland
(Oregon).
1940-1951
studies
schillende
instituten
vanvan
California
en New
Mexico.
Daarna
leraar
schillende
instituten
California
en New
Mexico.
Daarna
leraar
:gen . be-beinstituten
vanvan
California:
Onderscheidin
aanaan
verso
verschillende
instituten
Calilornia.
Onderscheidingen
haald
in 1946,
1954
en 1962.
Eerst
abstract
expressionist,.-daama
en 1962.
Eerst
abstract
expressionist, daarna
haald
in 1946,
1954
figuratief;
voorkeur
voor
een
optimistisohe
en en
zonnige
sfeer.
Woont
optimistische
zonnige
sfeer.
Woont
figuratief;
voorkeur
voor
een
in Santa
Monica
(California).
In Santa
Monica
(California).

,

CHRISTENSEN
DAN
CHRISTENSEN
DAN
Geboren
in 1942
te Lexington.
Woont
in New
York.
Behoort
tot tot
de de
Geboren
in 1942
te Lexington.
Woont
in New
Vork.
Behoort
jongste
kunstrichting
jongste
kunstrichting
CONNER
BRUCE
CONNER
BRUCE
Geboren
in 1933
te Mc
Pherson.
Studies
te Kansas,
NewNew
York.
Vork.
Geboren
in 1933
te Me
Pherson.
Studies
te Kansas,
1956
Bachelor
vanvan
de University
of Nebraska.
1964
toelage
van van
1956
Bachelor
de University
ol Nebraska.
1964
toelage
Ford
Foundation
maken
van
eeneen
film.
Hoeft
sinds
eeneen
voorhet
het
maken
van
film
. Heeft
sinds
Ford
Foundationvoor
paar
jeer
hethet
schilderen
voor
de film
opgegeven.
Woont
in San
paar
jaar
schilderen
voor
de film
opgegeven.
Woont
in San
Francisco.
Francisco.
COTE
ALAN
COTE
ALAN
Geboren'
1937
te Windham,
woont
in New
York.
Studies
aanaan
1937
te Windham,
woont
in New
Vork.
Studies
Geborenin In
Boston
Museum
School.
Werkt
ongeveer
in de
vanvan
Toons
Werkt
ongeveer
in richting
de richting
Toons
Boston
Museum
School.
Larry,
zijn
medestudent
te Boston.
Larry,
zijn
medestudent
te Boston.
CREMEAU
ROBERT
CREMEAU
ROBERT
Geboren
in 1932
te Toledo,
Ohio.
Beeldhouwer.
Studies
aan aan
Alfred
Geboren
in 1932
te Toledo,
Ohio.
Beeldhouwer.
Studies
Alfred
University
New
York
en instituten
in Michigan.
Leraar
aanaan
instituten
University
New
Vork
en instituten
in Michigan.
Leraar
instituten
m California
(1956-58).
Onderscheidingen
Fulbright
Grant
to Italy
rn Calilornia
(1956-58).
Onderscheidingen
Fulbright
Grant
to Italy
1954-55
en Tamarind
Fellowship
1966-67.
Werkt
metmet
triplex-hout.
OA.o.a.
1954-55
en Tamarind
Fellowship
1966-67.
Werkt
triplex-hout.
DARBY
BANNARD
DARBY
BANNARD
Geboreti
In 1931
te New
'Haven.
Woont
in New
York.
Studeerde
te New
Haven.
Woont
in New
Vork.
Studeer·de
Geboren
in 1931
kunetgeschiedenis
aanaan
de Princeton
University.
Behoorde
tot de
tot de
kunstgeschiedenis
de Princeton
University.
Behoorde
minimal
art.art.
Zijn
laatste
schilderijen
zijnzijn
echter
vol kleurvlekken.
Zijn
laatste
schilderijen
echter
vol kleurvlekken.
minlmal
Behoort
tot tot
de jongste
strekking
ruimte,
licht,
beweging.
de jongste
strekking
ruimte,
licht,
beweging.
Behoort
DARBOVEN
HANNE
DARBOVEN
HANNE
Geboren
in 1941
te Munchen.
Week
na de
uit naar
U.S.A.
Geboren
in 1941
te Munchen.
Week
na oorlog
de oorlog
uit naar
U.S.A.
Leeft
in
New
York.
Individuele
tentoonstellingen
in
Dusseldorf
en en
Leeft in New Vork. Individuele tentoonstellingen in Düsseldorf
Monchengladbach.
Minimal
art art
metmet
cijfers,
letters
en vierkantjes.
Mönchengladbach.
Minimal
cijfers,
lelters
en vierkantjes.
DE DE
KOONING
WILLEM
KOONING
WILLEM
Geboren
in 1904
to Rotterdam
(Nederland).
Op 12-jarige
leeftijd
te Rotterdam
(Nederland).
Op 12-jarige
leeftijd
Geboren
in 1904
Ieerjongen-huisschilder.
1916-24
avondcursussen
aanaan
de Academie
leerjongen-huisschilder.
1916-24
avondcursussen
de Academie
vanvan
Rotterdam,
daarna
leerde
hij sohilderkunst
te Brussel
en AntRotterdam,
daarna
leerde
hij schilderkunst
te Brussel
en Antwerpen.
Had
in 1920
B. Romein
ontmoet,
die hem
de 'Stijl'-groep
B. Romein
ontmoet,
die hem
de 'Stijl'-groep
werpen.
Had
in 1920
leerde
kennen.
leerde
kennen.
Ernigreert
in 1926
naar
U.S.A.
Aanvankelijk
huisschilder
en kunsthuisschilder
en kunstEmigreert
in 1926
naar
U.S.A.
Aanvankelijk
handeltar.
In 1927
ontmoet
hij Arshile
Gorky,
metmet
wiewie
hij semen
handelaar.
In 1927
ontmoet
hij Arshile
Gorky,
hij samen
eeneen
Aitudio
betrekt.
In 1935-36
werkt
voor
W.P.A.
zodat
hij zijn
werkwerk
In 1935-36
werkt
voor
W.P.A.
zodat
hij zijn
studio
betrekt.
als als
huisschilder
kan kan
opgeven.
Uitvoering
van muurschilderingen.
huisschilder
opgeven.
Uitvoering
van muurschilderingen.
1936.42
abstract
werk
(wit-zwart)
en en
groeiende
invloed
op de
groeiende
Invloed
op de
1935-42
abstract
werk
(wit-zwart)
Black
Mountain
College,
Amerikaanse
kunstenaars.
Leraar
kunstenaars.
Leraar
aanaan
Black
Mountain
College,
Agyierikaanses
School
de Yale
University.
Verlaten
1950-54
de Art
de Art
School
van van
de Yale.
University.
Verlaten
van van
1900.54
aan,aan
de de
en ontstaan
de vrouwenliguren.
evolutie
abstractie
abatractle
en ontstaan
van van
de vrouwenfiguren.
19551955
evolutie
naarnaar
'

DINE
JIME
JIME
DINE
Geboren
in 1935.
Groeide
op en
te New
York.
EenEen
kunsteGeboren
in 1935.
Groeide
op verblijft
en verblijft
te New
Vork.
kunstenaar,
diedie
allerlei
stromingen
aanaan
kan.
PopPop
art, art,
olieverf,
objecten
allerlei
stromingen
kan.
olieverf,
objecten
naar,
op op
doek
en grafiek
vanvan
allerlei
aard.
doek
en grafiek
allerlei
aard.
FALKENSTEIN
CLAIRE
FALKENSTEIN
CLAIRE
Geboren
in 1909
te Coos
BayBay
nabij
Oregon
(Cal.).
antroStudeert
nabij
Oregon
(Cal.).
Studeert
antroGeboren
in 1909
te Coos
pologie
en
literatuur
aan
de
universiteit
van
San
Francisco.
Gaat
pologie en literatuur aan de universiteit van San Francisco.
Gaat
in 1950
near
Parijs
en verblijft
verscheidene
Jaren
in Parijs
en en
naar
Parijs
en verblijft
verscheidene
jaren
in Parijs
in 1950
Rome.
Rome.
FLAVIN
DAN
FLAVIN
DAN
Geboren
in 1933
te New
York.
Studies
09531953
U.S.U.S.
Air Air
Forces
meteStudies:
Farces
meteGeboren
in 1933
te New
Vork.
orological
technician;
1954-55
adult
education
extension.
prOgram
orological
technician;
1954-55
adult
education
extension
program
in Korea;
19561956
social
research
en ten
'1957-59
Columbia
enaloft()
ten slotte
1957-59
Columbla
in Korea;
soeial
research
University.
versohillende
studies
werd
hij schilder
verschillende
studies
werd
hij schilder
University.Ondanks
Ondanksdeze
deze
(autodidact).
In 1964
'An'An
mart
in art
for for
1964'
vanvan
de Noma
Copley
(autodidact).
In 1964
awart
in art
1964'
de Noma
Copley
foundation
in Chicago.
Hij Hij
behoort
o.a. o.a.
tot de
behoort
totkunst-licht-kUnst-stip
de kunst-licht-kunst-stijl
foundation
in Chicago.
en componeert
met met
TL buizen.
Woont
en verblijft
in New
York.
TL buizen.
Woont
en verblijft
in New
Vork.
en componeert
FRANCIS
SAM
FRANCIS
SAM
Geboren
in 1923
te San
Mateo.
1941-1950
: studies
aan aan
University
Geboren
in 1923
te San
Mateo.
1941-1950:
studies
University
of California
te Berkeley
(Master
of Arts).
1943-50
: piloot;
19451945
in in
ol California
te Serkeley
(Master
of Arts).
1943-50:
piloot;
SanSan
Francisco
begint
hij hij
te schilderen.
19501950
in Parijs.
1956-58
Francisco
begint
te schilderen.
in Parijs.
1956-58
muurschilderingen
dede
Kunsthalle
te Bazel.
1957
in Japan
(uit-(uitIn Japan
muurschilderingenin in
Kunsthalle
te Bazel.
1957
voering
vanvan
muurschilderingen).
in in
Parijs,
maar
is ook
een een
voering
muurschilderingen).Leeft
Leeft
Parijs,
maar
is ook
beetje
cosmopoliet
metmet
.eeneen
atelier
te Tokio,
Bern
en Parijs.
Ver-Vercosmopoliet
atelier
te Tokio,
Bern
en Parijs.
beetje
blijft
ookook
in Los
Angeles.
blijft
in Los
Angeles.
FRANKENTHALER
HELEN
FRANKENTHALER
HELEN
Geboren
in 1928
te New
York.
B.A.B.A.
aanaan
het Bennington
College'
Geboren
in 1928
te New
Vork.
het Bennington
College
in in
1949,
daarna
ArtArt
Students
League
(N. (N.
Y.) en
Students
League
Y.) Hofmann
en Hofmann
School
(Pro1949,
daarna
School
(Provincetown).
1952
leert
zij bij
Sinds
19481948
veelvuldige
reizen
bij Polioek.
Sinds
veelvuldige
reizen
vineetown).
1952
leert
zij Pollock.
in Europa.
In 1958
wordt
ze de
vrouw
van Robert
Motherwell.
wordt
ze derde
de derde
vrouw
van Robert
Motherwell.
in Europa.
In 1958
GABO
NAUM
GABO
NAUM
Geboren
in 1890
te Briansk
(Rusland).
Studeert
,medicijnen
en en
medicijnen
Geboren
in 1890
te Briansk
(Rusland).
Studeert
fysica
te Munchen.
Komt
in contact
met met
kunstenaars
o.a. o.a.
Kandinsky.
Iysica
te Munchen.
Komt
in contact
kunstenaars
Kandinsky.
1913-14
in Parijs
bij bij
zijnzijn
broer
beeldhouwer,
diedie
de naam
van van
broer
beeldhouwer,
de naam
1913-14
in Parijs
Pevsner
heeftaangenomen.
Belden
brengen
de de
oorlog
in NomPevsner
heeft
aangenomen.
Beiden
brengen
oorlog
in Noorwegen
door
en keren
in 1917
nearnaar
Rusland
terug
omdat
ze menen
wegen
door
en keren
in 1917
Rusland
terug
omdat
ze menen
dear
bunhun
principes
over
het het
constructivisme
te kunnen
toepassen..
daar
principes
over
constructivisme
te kunnen
toepassen.
In 1921
moeten
ze Rusland
verlaten.
Gabo
vestigt
zichzich
te Berlijn,
moeten
ze Rusland
verlaten.
Gabo
vestigt
te Berlijn,
In 1921
datdat
hij in
moat
ontvluchten.
Na Na
een een
verblijf
te Louden
emi-emimoet
ontvluchten.
verblijf
te Londen
hij 1933
in 1933
greed
hij naar
de U.S.A.
greert
hij naar
de U.S.A.
,

GALLO
FRANK
GALLO
FRANK
te Toledo.
BIoomfield
Geboren
in 1933
in Toledo
(Ohio).
1954-59
Geboren
in 1933
in Toledo
(Ohio).
1954-59
te Toledo,
Bloointield
beeldhouwkunst
Hills
en lowa
City.
Thans
associate
professor
Hills
en Iowa
City.
Thans
associate
professor
voorvoor
beeldhouwkunst
de University
ol lllinois.
Ontving
in 1966
S. Guggenheim
aanaan
de University
of ,Illinois.
Ontving
in 1966
J. S.J. Guggenheim
Memorial
Foundation
Fellowship.
Figuratieve
kunst.
streeft
Memorial
:Foundation.
Fellowship.
Figuratieve
kunst.
Hij Hij
streeft
naarnaar
zeker
effect
door
beelden
wasachtige
te geven,
eeneen
zeker
effect
door
zijnzijn
beelden
een een
wasachtige
huidhuid
te geven,
door
aanwenden
polyester
hars.
hij bekomt
wetwat
hlj bektomt
door
bethet
aanwenden
van van
polyester
hers..
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GUSTONPHILIP
PHILIP
GUSTON
1913teteMontreal,
M01treal, Canada.
Canada 1916
1916naar
naarU.S.A.
U.S.A. (Los
(LosAngeAngeGeboren in
in 1913
Geboren
1934-35 ininMexico.
Mexico.Autodidact.
Autodidact.1935-1940
1935-1940werkt
werktvoor
voorW.P.A.
W.P.A.
les) 1934-35
les).
1947-49 reist
reist door
door Italie,
Italië, Spanje
Spanje en
enFrankrijk
Frankrijk dank
dank zij
zij een
eenbeurs
beurs
1947-49
en de
dePrijs
Prijsvan
vanRome.
Rome.1945-47
1945-47
van de
deStichting
Stichting Guggenheim,
Guggenheim, en
van
leraar aan
aan de
deWashington
Washington University
University te
St. Louis
Louis en
en vanaf
vanaf 1950
1950
leraar
te St.
aan de
deNew
NewYork
VorkUniversity.
University.
aan

HARRIS PAUL
PAUL,
HARRIS
In 1925
1925 in
in Orlando
Orlande (FL).
(FI) Studies
New Mexico
MexIco en
en New
New
Geboren in
Geboren
Studies In
in New
1961-62 Fuibright
Fulbright professor
sculptuur aan
aan de
de kath.
kath.
Vork. 1961-62
York.
professor voor
voor sculptuUr
universiteit van
Santiago (Chili).
(Chili). Thans
leraar College
College of
of Arts,
Arts,
universiteit
van Santiago
Thans leraar
gips
Oakland. Leeft
Leeft in
San Franoisco.
Francisco. Hij
Hij maakt
maakt zijn
niet in
in gips
Oakland.
in San
zijn figuren
figural niet
of ijzer,
ijzer, maar
maar met
met aan
aan elkaar
elkaar genaaide
genaaide lappen,
lappen, stoffen
stoffen en
en doeken,
doeken,
of
die hij
hij gewoon
gewoonopvult.
opvult.
die

GILL JAMES
JAMES
GILL
1934 teteTahoka
Tahoka(Texas).
(Texas).1956-60
1956-60studies
studiesarohitectuur,
architectuur,
Geboren In
in 1934
Geboren
1960-61 leert
leert hij
hij schilderen.
schilderen. Inspiratie
Inspiratie voor
voor hem
hem isisde
deHollywoodHollywood1960-61
sexualiteit.
Zijn
werk
benadert
soms
de
fotografie.
sexualiteit. Zijn werk benadert soms de fotografie.

HESSE EVA
EVA
HESSE
1936 te
te Hamburg.
Hamburg. Emigreert
Emigreert naar
naar U.S.A.
U.S.A. en
en vestigt
vestigt zich
zich
Geboren in
in 1936
Geboren
1954-57 aan
aan Cooper
CooperUnion,
Union, 1957-59
1957-59 Yale
Yale
te New
New York.
Vork. Studies
Studies 1954-57
to
Docent School
School of
ofVisual
VisualArt
Art New
NewYork.
Vork.
University. 1968
University.
1968 Docent

GORKY ARSHILE
ARSHILE
GORKY
Zijn eigenlijke
eigenlijke naam
naam is
is Vosdanig
Vosdanig Adoian.
Adoian. Geboren
Geboren in
in 1905
1905 te
te
Zijn
Turks
Armenië.
Wijkt
tijdens
de
eerste
wereldHayotz
Dzore
in
Hayotz Dzore in Turks Armenia. Wiikt tijdens de eerste wereldoorlog uit
uit naar
naar 'Transylvania
Transylvanië en
studeert te
te Tiflis.
Tiflis. Na
Na de
dedood
doodvan
van
oorlog
en studeert
zijn moeder
moeder wijkt
wijkt .hij
hij in
in 1920
1920 met
met zijn
zijn zuster
zuster uit
uitnaar
naardedeU.S.A.
U.S.A.
zijn
1905naar
naarU.S.A.
U.S.A. uitgeweken)
uitgeweken) en
envestigt
vestigt
(zijn vader
vader was
was reeds
reeds inin1905
(zijn
bij zijn
zijn stiefzuster
stiefzusterinInWatertown
Watertown (Mass.).
(Mass.). 1925
1925naar
naarNew
NewYork
Vork
zich bij
zioh
en verandert
verandert zijn
zijn naam.
naam. Tot
Tot1931
1931 aan
aanGrand
GrandCentral
CentralArt
ArtSchool.
School.
en
1932 wordt
wordt • lid
van 'abstraction,
'abstraction, art
artnon-figuratif'
non-figuratif' toteParijs.
Parijs.Wordt
Wordt
1932
lid van
bevriend met
met De
DeKooning.
Kooning.1936-38
1936-38werkt
werktvoor
voorW.P.A.
W.PA 1943-44
1943-44 ontontbevriend
moet de
<Je gevluchte
gevluchtekunstenaars
kunstenaars Max
Max Ernst,
Ernst, F.
F. Leger,
Leger, J.J.Miro,
Miro,Y.Y.
moot
Tanguy, e.a.
e.a. 1946
1946 zijn
zijn atelier
atelier brandt
brandt at
af.1948
1948auto-ongeval
auto-ongeval met
met
Tanguy,
blijvende verlamming
verlamming van
van rechterarm.
rechterarm 1948
1948zelfmoord.
zelfmoord.
blijvende

HIGGINS EDWARD
EDWARD
HIGGINS
in 1930
1930 to
te Gaffney
Gaffney (S.
(S. Car.).
Car.). 1954
1954 behaalt
behaaltB.A.,
BA. in
in 1961-62
1961-62
Geboren in
Geboren
leraar te
te New
New York,
Vork, in
in 1963
1963totePhiladelphia.
Phlladelphia.Beeldhouwer.
Beeldhouwer. VoorVoorleraar
liefde
voor
metaal
als
materiaal.
Meestal
abstracte
vormen.
liefde voor metaal als materiaal. Meestal abstracte vormen.

GOTILIEB ADOLF
ADOLF
GOTTLIEB
1903 to
te New
NewYork.
Vork. Studeert
Studeert aldaar
aldaar aan
aanArt
Art Students
Students
Geboren in
in 1903
Geboren
1921-22:: Parijs,
Parijs, Berlijn,
Berlijn, Munchen.
Munchen. 1935
1935 sticht
sticht samen
samen met
met
League. 1921-22
League.
de
groep
'The
Ten'.
1937
in
Arizona.
Terug
Rothko
en
anderen
Rothko en anderen de groep 'The Ten'. 1937 in Arizona. Terug inin
New York
Vork in
in 1939.
1939,Uitvoering
Uitvoering van
vanmuurschilderingen
muurschilderingen en
entapijten.
tapijten.
New
1955leraar
leraaraan
aanPratt
PrattInstitute
InstituteininBrooklyn,
Brooklyn.New
NewYork.
Vork.
Sinds1955
Sinds
GROSVENOR ROBERT
ROBERT
GROSVENOR
1937
NewYork.
Vork. Studies
Studies1956
1956Academie
AcademieteteDijon
Dijon(Fr.)
(Fr.)
Geboren
in
Geboren in 1937 teteNew
en 1957-59
1957-59 Ecole
Ecoledes
desArts
ArtsDecoratifs
DécoratifstoteParijs.
Parijs.Leert
Leertvoor
voorarchitectarchitecten
scheepsbouwkundige. 1958
1958 volgt
volgt eon
een jaar
jaaruniversiteit
universiteit tetePerugia
Perugia
scheepsbouwkundige.
tot
de
groep
minimal
art.
(It.).
Woont
te
New
Vork.
Behoort
(It.). Woont to New York. Behoort tot de groep minimal art.
HAACKE HANS
HANS
HAACKE
Geboren in
in 1936
1936 in
in Keulen.
Keulen. Studies
Studies aan
aan de
de Academie
Academie teteKassel,
Kassei,
Geboren
in 1960-61
1960-61 te
te Parijs,
Parijs, in
in 1961-62
1961-62 te
te Philadelphia.
Philadelphia. Vestigt
Vestigt zich
zich teteNew
New
in
verschillende
Amerikaanse
scholen.
Vork.
Docent
aan
York. Docent aan verschillende Amerikaan4e scholen.
HACHLIN ALLAN
ALLAN
HACHLIN
Geboren in
in 1943
1943 to
teNew
NewYork,
Vork,waar
waarhij
hijook
ookverblijft.
verblijft.Studeerde
Studeerde
Geboren
1959 tot
tot 1963
1963 aan
aanPratt
Prat!Institute
Institute of
of Art
Art te
te New
NewYork.
Vork. Met
Met
van 1959
van
enverschuivende
verschuivendekleuren
kleurenwekt
wektzijn
zijnwork
werk een
een
parallel lopende
lopende lijnen
lijnen en
parallel
illusie
van
ruimtelijkheid.
illusle van ruimtelijkheid.
.

HANSSEN ROBERT
ROBERT
HANSSEN
Geboren in 1924 te Osccola (Nebr.). 1940-43 behaalt BA, 1948-49
Geboren in 1924 te Osccola (Nebr.). 1940-43 behaalt B.A., 1948-49
studeert aan de Universitaria de Bellas Artes in S. Miguel de
studeert aan de Universitaria de Bellas Artes in S. Miguel de
Allenda (Mexico). 1952-53 post-graduate studies eveneens aan een
Allenda (Mexico). 1952-53 post-graduate studies eveneens aan eon
Mexicaanse universiteit. Doceert in Pretoria (111.), Honolulu en
Mexicaanse universiteit Doceert in Pretoria (III.), HonolulU en
Mexico. Sinds 1956 present professor of art aan het Occidental
Mexico. Sinds 1956 present professor of art aan het Occidental
College te Los Angeles. 1961 Guggenheim beurs voor India en
College te Los Angeles. 1961 Guggenheim beurs voor India en
Zuid-Oost Azië, 1961 Fulbright-beurs voor India.
Zuld-Oost Azle,- 1961 Fulbright-beurs voor India.
HARTIGAN GRACE
HARTIGAN GRACE
Geboren in 1922 in Newark. Van 1942 tot 1947 tekenaarster in de
Geboren in 1922 in Newark. Van 1942 tot 1947 tekenaarster in de
oorlogsindustrie. Avondstudie plastische kunsten. Vestigt zich in
oorlogsindustrie. Avondstudie plastische kunsten. Vestigt zich in
1945 te New Vork, maar verbleef een jaar in Mexico (1948-49).
1945 to New York, maar verbleef eon jaar in Mexico (1948-49).
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HINMAN CHARLES
CHARLES
HINMAN
1932 to
te Syracuse.
Syracuse. B.A.
B.A. in
in 1955,
1955, daama
daarna Art
Art Students
Students
Geboren in
in 1932
Geboren
(N. Y.).
Y.). 1954-55
1954-55 beroepsbaseballspeler.
beroepsbaseballspeler. Van
Van 1960-64
1960-64 leraar
leraar
League (N.
League
kunstonderwijs
in
private
scholen.
Leert
het
timmermansambachl.
kunstonderwijs in private scholen. Leert het timmermansarnbacht
Vanaf 1964
1964 integreert
Integreert hij
hij beschilderde
en sculpturaie
sculpturale vormen
vormen samen
samen
Vanaf
beschilderde en
schilderij.
in eon
een schilderij.
in
HOPPER EDWARD
EDWARD
HOPPER
1882 teteNyack.
Nyack (N.
(N. Y.).
Y.). Studies
StudiesComMercial
Commercial Art
Art School,
School,
Geboren in
in 1882
Geboren
ofarts.
arts.1906
1906reist
reistdoor
door.Europa.
Europa. 1908
1908 vestigt
vestigt zioh
zich to
te New
New
school of
school
1909
Parijs.
1915
begint
ook
te
etsen.
1943-1946-1953
reizen
Vork.
York. 1909 Parijs. 1915 beg_ int ook to etsen. 1943-1946-1953 reizen
naar Mexico.
Mexico. Overlijdt
Overlijdt in
New York.
Vork. Hij
Hij , behoort
behoort tot
tot de
de
naar
in 1967
1967 te
to New
traditie van
van het
het Amerikaanse
Amerikaanse realisme.
realisme. Sinds
Sinds jaren
jaren blijven zijn
zijn stijl
stijl
traditie
en thema's
thema's praktisch
praktisch ongewijzigd.
ongewijzigd. Hij
de schilder
schilder van
van het
het allealleen
Hij is
is de
daagse, banale
banale!even,
leven,bij
bijvoorkeur
voorkeur in
in grauwe
grauwe buurten
buurten gelokaliseerd.
gelokaliseerd.
daagse,
Hij kan
kan besohouwd
beschouwd worden
worden als
als voorloper
voorloper en
en wegwijzer
wegwijzer voor
voor de
de
Hij
voogdij
moderne
Amerikaanse
kunst,
die
los
van
de
Europese
moderne Amerikaanse kunst, die' los van de Europese voogdij
wilde orndat
omdat In
en eon
een licht
licht to
te bespeuren
bespeuren
wilde
in zijn
zijn schilderijen
schilderijen een
eon sfeer
sfeer en
die typisch
typisch Amerikaans
Amerikaans en
enniet-Europees
niet-Europeeszijn.
zijn.
valt, die
valt,
.

HUMPHREY RALPH
RALPH
HUMPHREY
Geboren
in
1932
te Youngstown,
Youngstown, waar
waar hij
hij ook
ook studeerde.
studeerde.Verblijft
Verblijft
Geboren in 1932 to
sinds 1956
1956 to
te New
NewYork.
Vork. Invloed
Invloed van
van Larry
Larry Poons.
Poons. Behoort
Behoort tot
tot de
de
sinds
jongste strekking
strekking ruimte,
ruimte, licht,
licht, beweging.
beweging.
jongste
IRWIN ROBERT
ROBERT
IRWIN
In 1928
1928 te
te Long
Long Beach,
Beach, woont
woont in
in Los
Los Angeles.
Angeles.Werkt
Werkt met
met
Geboren in
Geboren
licht als
als medium.
medium.
licht
JOHNS JASPER
JAS PER
JOHNS
1930 te
te Allendale.
Allendale. 1949-51
1949-51 studio
studie sohone
schone kunsten
kunsten aan
aan
Geboren
in 1930
Geboren in
militair
University van
Carolina. Gedurende
maanden als
alsmilitair
University
van South
South Carolina.
Gedurende zes
zes maanden
in Japan.
Japan. 1952
1952 vestigt
vestigt zich
zich to
te New
New York.
Vork. 1954
1954 voor
voor de
de eerste
eerstemaal
maal
in
afbeelding van de Amerikaanse vlag in zijn schilderijen, daarna
afbeelding van de Amerikaanse vlag in zijn schilderijen, daarna
gebruikt hij ook schietschijven en letters. Vanaf 1959 beeldhouwgebiuikt hij ook schietschijven on letters., Vanaf 1959' beeldhouwwerk met gloeilampen, bierpotten en flitslichten. 1959-60 reis door
work met gloeilampen, bierpotten en flitslithten. 1959-60 reis door
Europa. 1961 ontvangt onderscheiding 'To loster good will trough
Europa. 1961 ontvangt onderscheiding To foster good will' trough
the arts'.
the arts'.
INDIANA ROBERT
INDIANA ROBERT
Geboren in 1928 te New CastIe. Schuilnaam van Robert Clark.
Geboren in 1928 to New Castle. Schuilnaarn van Robert Clark.
Studies te Indiapolis, Utca, Chicago en University of Edinburgh.
Studies to Indiapolis, Utca, Chicago en University of Edinburgh.
1960 assemblages van balken en oud ijzer. Later hele reeksen
1960 assemblages van balken en. oud ijzer. Later hele reeksen
schilderijen met cijfers zonder associatieverband. Werkt ook met
schilderijen met cijfers zonder associatieverband. Werkt ook met
woorden bestaand uit drie letters (eat, die, enz.). Maakt ook
woorden bestaand uit drie letters (eat, die, enz.). Maakt ook
gebruik van licht.
gebruik van lioht.

JOHNSON LESTER
Geboren in 1919 to Minneapolis. Studies te Minneapolis en te
Chicago. 1961-62 Artist-in-residence aan Ohio State University.
Sinds 1964 associate professor Yale University. Ontving in 1940
Pillsbury Scholarship, in 1941 Johnson Scholarship en in 1942
St. Paul Gallery Scholarship.

LOBDELL FRANK
Geboren in 1921 te Kansas City. Studies aan verschillende universiteiten. 1950 Parijs. 1957 docent aan California School of Fine Arts.
1963 voorzitter Graduate Programm Committee van San Francisco
Art Institute. 1965 artist in residence aan Stanford University.
Woont in San Francisco.

JONES JOHN PAUL
Geboren in 1924 te Indianola. Behaalt in 1949 B.F.A. en in 1951
M.F.A. (master of fine arts) aan State University of Iowa. Tussen
1951 en 1964 leraar aan verscheidene instituten te Iowa en Los
Angeles. Een terugkomend thema : een eenzame figuur verloren
in de oneindigheid van het landschap, het landsohap van Wales dat
John Paul Jones bij voorkeur schildert.

LICHTENSTEIN ROY
Geboren in 1923 te New York. Studies Art Student League en Ohio
State College. 1943-46 soldaat bij het Amerikaans leger in Europa.
1946 terug naar Ohio State College en behaalt er B.A., in 1949
M.F.A. Werkt als designer te Cleveland. 1960-63 docent aan New
York State University. Expressionistisch getinte abstracte werken
tot circa 1956. Na 1960 beeldverhalen, zeefdrukken en sohilderijen
van alledaagse voorwerpen in commerciele stijl voorgesteld. 196063 instructor aan de Rutgers university.

JUDD DONALD
Geboren in 1928 te Excelsior Springs (Miss.). 1946-47 soldaat in
Korea. 1948-53 studies aan Art Students League, New York, 1953
Bachelor of Science Philosophy aan Columbia university, 1958-61
M.F.A. aan Fine arts department N. Y. Van 1959 tot 1965 criticus
van The Arts Magazine, tevens van Art News en Art International.
1965 reist naar Zweden. Neemt deel aan de belangrijke minimal art
tentoonstellingen van de laatste tijd. Eerste tentoonstelling in 1957
en reeds ,een retrospectieve in 1968 in Whitney Museum te New
York. Woont te New York.
KAUFFMAN GRAIG
Geboren in 1932 te Los Angeles. 1950-52 studies van architect.
1952-56 behaalt de graad M.F.A. aan de University of California,
waar hij thans doceert. 1956-57 en 1960-62 reizen door Europa.
Woont in Laguna Beach (California) en New York.
KELLY ELLSWORTH
Geboren in 1923 te Newburg (N. Y.). 1943-46 soldaat in Frankrijk,
studeerde 1946-48 aan 'School of the Museum of Fine Arts' in
Boston en 1948-50 aan de Academie te Parijs. Verbleef tot 1954 in
Parijs en keerde dan terug naar New York. Sinds enkele jaren
gebruikt hij monochrome stroken in zijn schilderwerk. Is ook
beeldhouwer.
KIENHOLZ EDWARD
Geboren in 1927 te Fairfeld. Wil boar worden. Leert voor timmerman, loodgieter en machinebouw. Studies aan een zestal colleges.
Bedrijft allerlei stielen. 1954 stopt met schilderen, maakt houten
reliefs. 1956 opent in Los Angeles de eerste avant-garde galerie
van de omgeving. Sinds een tiental jaren driedimensionele objecten
en assemblages. Vaak naturalistische reconstructies van de werkelijkheid. Woont sinds 1953 te Los Angeles.
KLINE FRANZ
Geboren in 1910 te Wilkes-Barre (Pen.). Studies aan de School of
Fine and Applied Arts in Boston. Van 1937-1938 aan de Heatherley
School te Londen. In 1938 naar New York. Schilderde tot dan
realistische landschappen en portretten, daarna experimenten met
penseel. Sohilderen van cijfers (vooral in 1950). Zijn schilderijen :
zwarte penseeltrekken op witte grond. 1958 opnieuw kleur in zijn
werk. Lid van 'The Club'. Leraar aan Pratt Institute Brooklyn
(1953-54) en aan Philadelphia Museum School of Art (1954).
Overleden in 1962.
LE WITT SOL
Geboren in 1928 te Hartford. 1945-49 Syracuse University. Behaalt
B.A. graad. 1964-67 leraar aan Museum of Modern Art School van
New York. 1967 leraar Cooper Union. 1965 eerste tentoonstelling
te New York, wear hij ook verblijft. Behoort tot de minimal art.

LOUIS MORRIS
Geboren in 1912 te Baltimore. 1929-1932 studies aan Maryland
Institute of Art. Allerlei beroepen, maar ook schilder. Werkt voor
W.P.A. Vestigt zich in 1947 te Washington. 1953 contact met
Kenneth Noland en Helen Frankenthaler, later met Willem de
Kooning. 1955 vernietigt een groot aantal schilderijen. 1958 geeft
lessen in Baltimore. 1958 staining techniek doelbewust toegepast.
1960 ontmoet hij Lawrence Robin, die van dan of al zijn werk
exposeert en verhandelt. Sterft in 1962 aan Iongkanker.
MASON JOHN
Geboren in 1927 te Madrid (Nebraska). Studies te Los Angeles
eerst voor schilder, dan voor keramiek. 1955-57 ontwerper in porceleinfabriek. 1957 werkt als vrije kunstenaar. 1960-67 docent aan
een paar instituten. Sinds 1967 aan de University of California.
Woont te Los Angeles.
MCCRACKEN JOHN
Geboren in 1934 te Berkeley. 1962 eindigt zijn middeibare studies.
Tot 1965 postgraduate werk. Leraar aan University of California.
1968 vertrekt naar New York, waar hij docent wordt aan de School
of Visual Arts. Behoort tot de minimal art.
MEIGS WALTER
Geboren in 1918. Studies aan Syracuse University, Ecole des
Beaux-Arts te Fontainebleau (Fr.) en daama M.F.A. graad aan de
University of Iowa. In 1950 uitgeroepen tot een van de 50 beste
akwarellisten van Amerika tijdens een tentoonstelling te Boston.
Directeur van de afd. Schone Kunsten aan de University of Connecticut. Modern figiuratief.
MITCHELL JOAN
Geboren in 1926 te Chicago. Studies Art Institute. 1948-49 verblijft
in Frankrijk, 1949-55 in New York en vestigt zich dan in Parijs.
Vriendschap met Riopelle.
MORRIS ROBERT
Geboren in 1931 Kansas City. 1948-50 studies aan Kansas City Art
Institute, 1951 School of Fine Arts te San Francisco, 1954-55 aan
Reed College New York. 1960 begint met sculptuur. Verblijft in
New York.
MOTHERWELL ROBERT
Geboren in 1915 Aberdeen (Wash.). 1918-37 in San Francisco. 1926
Studiereis voor het Otis Art Institute Los Angeles (Bachelor of Arts).
1935 reis naar Europa. In 1937 universiteit van Grenoble, in 1938
Oxford. University. Vestigt zich in 1939 in New York. Began in 1940
te schilderen, aanvankelijk surrealistisch, dan meer abstract. 1943
bezoek aan Mexico. Wordt directeur van 'The documents of modern
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art' (1944-51). Leraar aan het Black Mountain College. 1948 stichting
art' (1944-51) . Leraar aan het Bl ack Mountain College. 1948 stichting
samen met anderen van 'Subjects of the artist' waaruit 'The club'
samen met anderen van 'Subje cts of the arli st' waaruit 'The c lub'
groeit. Doceert aan verschillende instituten. 1957 huwt (voor de
groeit. Doceert aan verschillende insti tuten, 1957 huwt (vo or de
derde meal) met Helen Frankenthaler. Bezoekt Duitsland en daarna
derde maal) met Helen Frankenthaler. Bezoekt Duitsland en daarna
in 1958, 1961, 1963 en 1964 opnieuw verschillende Europese landen.
in 1958, 1961, 1963 en 1964 opnieuw verschillende Europese landen .
Sinds 1964 docent aan School of Art and Architecture, Yale
Sinds 1004 docent aan School of Art and Archilecture, Yale
University.
University.
MURRAY CLARK
MURRAY CLARK
Geboren in 1937 te Arizona. Woorit in Los Angeles. Strekking
Geboren in 1937 te Arizona , Woont in Los Angeles, Strekking
anti kunst, monochrome vormen, die alleen door het hang,en tegen
anti kunst, monochrome vormen, die alleen door het hangen tegen
de wand een funktie krijgen.
de wand een funktie krijgen.
NAUMAN BRUCE
NAUMAN BRUCE
Geboren in 1941 te Fort Wayne. Studies aan de universiteiten van
Geboren in 1941 te Fort Wayne. Studies aan de universiteiten van
Wisconsin en Davis. Zijn oeuvre behoort tot de z.g. Funk art.
Wisconsin en Davis. Zijn ceuvre behoort tot de z.g. Funk art.
NELSON ROBERT A.
NELSON ROBERT A,
Geboren in 1925 Milwaukee. 1950 B.A.E. en in 1951 M.A.E. aan
Geboren in 1925 Mllwaukee. 1950 B.A.E. en in 1951 M.A.E. aan
Art institute of Chicago. 1962-63 New York University. Na gedoArt Institute of Chicago. 1962-63 New Vork University. Na gedohebben in Chicago en Winnipeg (Canada) thans leraar
ceerd
ceerdtete, hebben in Chicago en Wlnnipeg (Canada) thans leraar
University of North Dakota. Gebruikt allerlei materiaal, o.a. neonUniversity of North Dakota, Gebruikt allerlei materiaal, o,a. neonbuizen, gloeilampen, enz. in zijn schilderijen zodat deze uitgroeien
buizen, gloeilampen, enz. in zijn schilderijen zodat deze uitgroeien
tot
assemblages op doek.
tot assemblages op doek.
NEUMAN ROBERT G.
NEUMAN ROBERT G.
Geboren
in 1926 to Idaho. Studies aan school voor schone kunsten
Geboren in 1926 te Idaho. Studies aan school voor schone kunsten
van
enMills
MllisCollege
Collegeonder
onderleiding
leidingvan
vanMax
MaxBeckmann.
Beckmann .
vanCalifornia
Callfornia en
1953
Fulbright-beurs, studies to Stuttgart (Duitsi.). 1955 Guggenheim
1953 Fulbright-beurs, studies te Stuttgart (Duits!.). 1955 Guggenheim
Fellowship.
werktteteBarcelona
Barcelona(Sp.).
(Sp.).
Fellowship.1956
1956werkt
NESBITT
NESBITTLOWEL
LOWEL
Geboren
1933Baltimore.
Baltimore. 1950-55
1950-55 studies
studies aan
aanTyller
Tylier School
Schoolofof
Geboren inIn1933
Fine
Arts,
Philadelphia,
1955-56
aan
Royal
College
of
Art
te
Fine Arts, Philadelphia, 1955-56 aan Royal College of Art teLonden.
Londen.
Tot
Tot1963
1963niet-figuratieve
niet-figuratieve kunst.
kunst. Sinds
Sinds1965
1965gebruikt
gebruikthijhijX-stralen
X-stralen
beelden
architectuur
menselijklichaam;
lichaam,delen
delenvan
van
architectuurenen
beelden van
vanbet
hetmenselijk
bloemen
ass
thema
in
zijn
oeuvre.
Hij
streeft
naar
een
bloemen als thema in zijn ceuvre. Hij streeft naar eenzeker
zekermys
mystoile
schilderij
schilderij.„Zodra
"Zodramen
meneen
eenbetekenis
betekenisininhet
het
schilderij
terieininhet
hetschilderij.
ontdekt,
ontdekt,verliest
verliesthet
hetzijn
zijnwaarde",
waarde",isiseen
eenvan
vanzijn
zijnuitspraken.
uitspraken.
NEVELSON
NEVELSON LOUISE
LOUISE
Geboren
Geboren inin1900
1900toteKiev.
Kiev.Emigreert
Emigreertnaar
naarU.S.A.
U.S.A.en
enverblijft
verblijftsinds
sinds
jaren
to
New
York.
Beeldhouwster.
Werkt
met
op
elkaar
gestapelde
jaren te New Vork. Beeldhouwster. Werkt met op elkaargestapelde
dozen
kisten.Retrospectieve
RetrospectieveUntoonstelling
tentoonstelling1963
1963Londen,
Londen,1969
1969
dozenenenkisten.
Otterlo
OlIerio(Ned.).
(Ned.).
NEWMAN
NEWMANBARNETT
BARNETT
Geboren
: Stichting
Geboreninin1905
1905New
NewYork.
Vork.1927
1927Bachelor
BachelorofofArts.
Arts.1948
1948:
Stichting
'The
: !eider
1959:
leidervan
vanArtist's
Artisl'sWorkshop
Workshopaan
aan
'TheClub'
Club' (zie
(zieBaziotes).
Baziotes),1959
Universiteit
: leraar
University
Unlversity
Universiteit van
vanSaskatohewou,
Saskatchewou,Canada.
Canada.1962-63
1962-63
: leraar
ofofPennsylvania.
1966
tentoonstelling
Pennsylvania. 1965
1965Blennale
Biënnale teteSao
SaoPaolo.
Paolo.
1968
tentoonstelling
inin Guggenheim
GuggenheimMuseum.
Museum.
NOLAND
NOLANDKENNETH
KENNETH
Geboren
Geboreninin1924
1924Ashville.
Ashville.Eerst
Eerstmilitair
militair vooraleer
vooraleerinin1946-48
1946-48studies
studies
totevolgen
BlackMountain
MountainCollege,
College,1946-48
1946-48toteParijs
Parijsbij
bijZadkine.
Zadkine.
volgenaan
aanBlack
1949-1951
1949-1951 verbligt
verblijft inin Washington.
Washington. 1952
1952invloed
Invloedvan
vanHelen
HelenFrankenFrankenthaler.
Morris Louis
Louis wonen.
wonen.Werkt
Werktmet
metacrylaatverven
acrylaatverven
thaier.1953
1953gaat
gaatmet
metMorris
op
1961 verhuist
verhuist naar
naar New
NewYork
Vork on
eninin
opongeprepareerde
ongeprepareerde doeken.
doeken.1961
1963
1963 naar
naarSouth
SouthShaftsbury
ShaftsburyVermont.
Vermont.
.

OLDENBURG
OLDENBURG CLAES
CLAES
Geboren
Geboren in
in 1929
1929 Stockholm.
Stockholm . 1933-37
1933-37 woont
woont met
met zijn
zijn famine
familie inin
Oslo,
Oslo , emigreert
emigreert in
in 1937
1937naar
naar U.S,A 1937-56
1937-56 verbiijf
verblijf in
in Chicago.
Ch icago.
1952
volontair aan
aan City
City News
News Bureau
Bureau to
te Chicago.
Chicago. 1952-54
1952-54 studies
stud ies
1952 :: volontair
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aan Art Institute, gaat daarna naar New York.
aan Art Institute, gaat daarna naar New Vork
1956-61 werkt aan bibliotheek van Cooper Union Museum. In 1960
1956-61 werkt aan bibl iotheek van Coop er Union Museu m. In 1960
organiseert hij de eerste happenings in Judson Gallery en Reuber
o rg aniseert hij de ee rste happen ings in Judso n Galleryen Reuber
gallery. Behoort tot de pop art. Steit vooral eetwaren natuurgetrouw
gall ery , Behoort tot de pop art. Stelt vooral eetwaren natuurg etrouw
voor, uitgevoerd in vreemde en ongewone materialen.
voor, uitgevoerd in vreemde en ongewone materialen.
PECHTER PAUL
PECHTER PAUL
Geboren in 1941 in New York, waar ihil ook woont. Studies aan
Geboren in 1941 in New Vork, waar hij ook woont. Stud ies aan
Polytechnisch Instituut, Pratt Instituut en Universiteit to New York.
Polytechnisch Instituut, Prat! Instituut en Universiteit te New Vork.
M.F.A. in 1969. Minimal art en arme kunst.
M.FA in 1969. Minimal art en arme kunst.
PETERDI GABOR
PETERDI GABOR
Geboren in 1915 in Hongarije. Studies in Hongarije, Italie en
Geboren in 1915 in Hongarije. Studies in Hongarije, Italië en
Frankrijk, waar hij de Prijs van Rome behaalt Emigreert naar de
Frankrijk, waar hij de Prijs van Rome behaalt. Emigreert naa r de
U.S.A. Docent Brooklyn Museum Art School, Hunter College en
U,S.A. Docent B l'O okl yn Museum Art School , Hunter Coll ege en
Yale University.
Yale University.
PETTET WILLIAM
PETTET WILLlAM
Geboren in 1942 to Los Angeles. Leeft in New York. KleurverGeboren in 1942 te Los Angeles. Leeft in New Vork, Kleurversohuivingen in • ogenschijnlijk monochrome doeken scheppen een
schuivingen In ogenschijnlijk monochrome doeken scheppen een
grate dieptewerking.
grote dieptewerking.
POLLOCK JACKSON
POLLOCK JACKSON
Geboren in 1912 Cody, Wyoming. Jeugdjaren in de Far West van
Geboren in 1912 Cody. Wyoming. Jeugdjaren In de Far West van
Arizona en California. 1925-29 studies aan Manual Arts High School
Arizona en California. 1925-29 studies aan Manual Arts High School
in Los Angeles, 1929-31 aan Art Student's League in New York.
in Los Angeles, 1929-31 aan Art Students League in New Vork ,
1930-34 reist door West-Amerika. 1935 vestigt zich in New York.
1930-34 reist door West-Amerika. 1935 vestigt zich in New Vork ,
1938-42 werkt voor W.P.A. In de dertiger jaren expressionistisch
1938-42 werkt voor W,P.A. In de dertiger jaren expressionistisch
gekleurde landschappen. Begin veertiger jaren invloed van Mexico.
gekleurde landschappen. Beg in veertiger jaren Invloed van Mexico.
In 1943 ontmoet hij Peggy Guggenheim on komt onder invloed van
In 1943 ontmoet hij Peggy Guggenheim en komt onder invloed van
de surrealistische stromingen die in hoar galerij 'Art of This Cende surrealistische stromingen die in haar galerij 'Art of This Century' werden gecultiveerd. Hij was trouwens reeds vroeger zo wat
tury' werden gecultiveerd. Hij was trouwens reeds vroeger zo wat
de leider geworden van de abstracten, die zich rond de Solomon
de leider geworden van de abstracten, die zich rond de Solomon
R.
R. Guggenheim
Guggenheim Foundation
Foundation hadden
hadden gegroepeerd
gegroepeerd en
en de
detegenpooi
tegenpool
vormden
van
de
abstracten
met
uitgebalanceerd
werk,
die de
vormden van de abstraeten met uitgebalanceerd werk, die de
sterke
sterkeinvloed
invloedvan
vanMondriaan
Mondriaanverrieden.
verrieden.1946-51
1946-51grote
groteafmetingen,
afmetingen,
verwerking
verwerking van
van vreemde
vreemde voorwerpen
voorwerpen (glas,
(glas, zand,
zand, enz.).
enz.).Action
Action
painting,
waarbij heel
heel wat
wat aan
aan het
hettoeval
toevalwordt
wordtovergelaten;
overgelaten; de
de
painting. waarbij
kleur
niet-opgespannen
kleur wordt
wordt o.a.
o.a. gedrupt
gedrupt en
engespat
gespatopop
niet-opgespannendOeken,
doeken,
enz.
enz. 1951-52
1951-52 terugkeer
terugkeer naar
naar figurate,
figuratie, maar
maar in
in 1953
1953evolutie
evolutienaar
naar
zijn
vroeger werk.
werk. 1956
1956dood
doodbij
bijauto-ongeval.
auto-ongeval.
zijn vroeger
POONS
POONSLARRY
LARRY
Geboren in 1937 Tokio. 1955-57 studies aan New England ConserGeboren in 1937 Tokio. 1955-57 studies aan New England Conservatory of Music Boston on aan Boston Museum School of Fine
vatory of Musje Boston en aan Boston Museum School of Fine
Arts. 1964 geselectioneerd in 'Art in America' on 'New Talent'.
Arts. 1964 geselectioneerd in 'Art in America' en 'New Talent',
Woont in New York.
Woont in New Vork.
PRICE
PRICEKENNETH
KENNETH
Geboren
Geboren in
in 1935
1935 to
te Los
LosAngeles.
Angeles.1957
1957B.A.
BAgraad
graad1959.
1959.Master
Master
degree
aan
het
College
of
Ceramics
to
New
YorL
Vestigt
degree aan het College of Ceramics te New Vork. Vestigtzich
zich
daarna
daarna to
te Los
Los Angeles.
Angeles.
RAFFAEL
RAFFAEL JOSEPH
JOSEPH
Geboren
Studies kunst
kunst en
enarchitectuur.
architectuur.
Geboren in
in 1923
1923 Brooklyn
Brooklyn (N.
(N. Y.).
V,). Studies
1955
instructorinInenvironment
environment
1955 M.F.A.
M.F.A. van
van de
deYale
YaleUniversity.
University.1968
1968instructor
and
at the
the School
SchoolofofVisual
VisualArts,
Arts, New
NewYork.
Vork. 1958
1958 en
en1959
1959
and painting
painting at
reizen
naar Italie.
Italië.
reizen naar
RAUSCHENBERG
RAUSCHEN BERG ROBERT
ROBERT
Geboren
1925Port
PortArthur,
Arthur, Texas.
Texas. 1944-46
1944-46rnilitair
militair bij
bij de
demarine.
marine.
Geboren in
In1925
Daarna
aan Kansas
KansasCity
CityArt
ArtInstitute,
Institute, Akademie
Akademie Julien
Julien
Daarna studies
stud ies aan
Parijs
Black Mountain
Mountain College
College (1948-49)
(1948-49) on
en Art
Art Student
Student
Parijs (1947),
(1947) , Black
League
N. Y.
Y.(1949-50).
(1949-50) . 1952-1953
1952-1953 reizen
reizen door
door Italie
Italië en
enNoordNoordLeague in
in N.

Afrika. 1953 vestigt zich in New York. 1955-62 ontwerpt toneeldecors en -kostuums. 1965 experimenten met electronische kianken
in overeenstemming met zijn kunst. In 1960 begon hij met reproduktieprocede op zijde. Zeefdrukken.
REINHARDT AD
Geboren in 1913 New York. 1932 schildert en copieert Michelangelo.
1935 editor van 'Jester'. 1936 studies aan Nat. Academy. 1937 lid
van American Abstract Artists. 1940 verloochent het geometrisch
ceuvre. 1944 gaat kunstgeschiedenis studeren. 1947 doceert aan
het Brooklyn College. 1948 medestichter van 'Artist Club'. 1950
protesteert tegen beleid van Metropolitan Museum. 1953 bezoekt
Griekenland. 1958 Japan, India, Egypte. 1961 Turkije, Syria, Jordant& 1966 plan voor een Ad Reinhardt museum in New York.
Overlijdi in 1967 te New York.
RYMAN ROBERT
Geboren in 1930 te Nashville. Woont sinds 1952 in New York.
1948-50 Polyteohnische- en onderwijsstudies. Schilclert sedert 1954.
Anti form en zero kunst strekking.
ROTH KO MARK
Geboren in 1903 Dvinsk, Rusland. In 1913 emigreert het gezin naar
U.S.A. (Portland). Studies aan Yale University. 1925 vestigt zich te
New York, gedurende korte tijd studies aan Arts Students League,
maar vooral autodidact. 1929 geeft les aan kinderen in het Center
Academy, Brooklyn. Werkt voor W.P.A. (1936-37). 1935 medeoprichter van 'The Ten'. 1945
. surrealistisohe werken. 1947 een eigen
stip (in de ruimte zwevende rechthoeken, die steeds groter worden).
1948 medestichter van 'The Club'. Doceerde aan verschillende instituten. 1959 reizen door Engeland, Frankrijk, Nederland, Belgic
en Italie. Zelfmoord in februari jl.
ROSENQUIST JAMES
Geboren in 1933 Grand Forks (N. D.). 1955-58 studies aan Arts
Students League te N. Y. 1958 vestigt zich te New York. In 1965
sohildert hij een 28 m. lang schilderij van een F III straalvliegtuig,
onderbroken door machinaal gecreeerde environnements.
ROSZAK THEODOOR
Geboren in 1907 te Poznan (Posen). De familie emigreert in 1909
naar U.S.A. Studies aan Art Institute te Chicago en Columbia
University. Voorzitter van Sarah Lawrence College in Bronxville
(N. Y.) waar hij sinds 1941 beeldhouwkunst onderwijst. Voorkeur
voor metaal, abstraheren van organische vormen.
RUSCHA EDWARD
Geboren in 1937 to Omaha. 1956 voltooit middelbare studies. 195660 studies aan Art Institute Los Angeles. 1961 en 1967 reis door
Europa. Lay-out en reclarne ontwerpen voor het tijdschrift Artforum.
In zijn schilderkunst gebruikt hij reclametechnieken. Woont in
Hollywood.
SANDBACK FREDERICK LANE
Geboren in 1943 in Bronxville. Studies aan Williston Academy,
Yale University en Yale School of Art and Architecture. In 1968-69
tentoonstellingen in de avant-garde musea Haus Lange Krefeld,
Fischer DOsseldorf, Friedrich Munchen, Ace Gallery Los Angeles,
Sonnabend Parijs. Woont in New York.
SARET ALAN
Geboren in 1944 to New York, waar hij ook woont. Werkt vooral
met draad, geverfd of ongeverfd, in een kluwen verward of gehecht
op een plaat.

SEGAL GEORGE
Geboren in 1924 te New York. Studies van architectuur. In 1942-46
aan de Rutgers University (part-time), in 1947 aan Pratt Institute of
Design, in 1950 Art Education, 1963 M.F.A. In 1957-63 docent aan
New Jersey High Schools. Beeldhouwer. Figuratief. Beelden in
gips. Men klasseert hem bij pop art, maar enkele kunstcritici zijn
niet akkoord met deze klassering.
SERRA RICHARD
Geboren in 1939 to San Francisco. Studies aan University of
California, daarna B.A. en M.F.A. Yale University. Groep anti form
en new media, woont in New York
SHAHN BEN
Geboren in 1898 Kovno (Litauwen). De familie emigreert in 1906
naar U.S.A. Opgegroeid in de Armenwijk van Brooklyn. Werkt als
Ittograaf, maar volgt avondcursussen plastische kunsten (1913-18),
daarna biologie aan de universiteit. Reist in Europa van 1925 tot
1929. Terug in U.S.A. Voert belangrijke opdrachten uit. In 1954
op de Biennale van Venetia. Realistische stijl met bijna fotografische nauwkeurigheid In details. Sociaal geengageerd.
SMITH HASSEL
Geboren in 1915 te Sturgis. Studies aan Northwestern University en
California School of Fine Arts. 1941-42 Abr. Rosenberg beurs.
1945-66 docent aan verschillende instituten, sinds 1966 aan West of
England Art School te Bristol (Engeland) waar hij ook woont. Hij
is geinteresseerd in comic strips en tekenfilms.
SMITH KIMBER
Geboren in 1922 Boston. Studies in Slingerlands. 1939-42 werkt in
New York als handlanger en leert houtsnede. 1942-45 mobilisatie.
Reizen naar Australie, Zuid-Amerika, Afrika, Rusland, Frankrijk en
Engeland. 1945 terug in New York en studies aan Art Students
League. Vanaf 1946 autodidact. Werkt als typograaf. 1945-56 leert
schilderen in Parijs en vestigt er zich. In 1960 verblijft hij enkele
tijd in New York.
SMITH TONY
Geboren in 1912 te South Orange, waar hij nog altijd verblijft.
Opleiding als architect. 1937-38 New Bauhaus Chicago, 1938-39
assistent Fr. Lloyd Wright. Sinds 1946 leraar aan verschillende
instituten. Behoort tot de minimal art.
SMITHSON ROBERT
Geboren in 1938 to Passaic. Studies Arts Students League en
Brooklyn Museum School New York. Woont in New York. Behoort
tot de minimal art.
STAFFORD LAWRENCE
Geboren in 1938 in Kansas City. Zijn schilderijen zijn zeer kleurrijk
die een sohijnbare spontane dynamiek vertonen. Woont in New York.
STAMOS THEODOROS
Geboren in 1922 New York. Studies aan American Artist School
en beeldhouwkunst. 1947-48 werkt in het westen en in Brits Colombia. 1948-49 reist door Frankrijk, Italie en Griekenland. Leraar aan
verschillende instituten. 1951 beurs - van de Tiffany Stichting.
STELLA FRANK
Geboren in 1936 Malden (Massa.). In 1958 Bachelor of Arts daarna
vertrek naar New York. Tot 1965 afwezigheid van kleur in zijn
work, daarna wordt de kleur beiangrijker. Gebruikt tamelijk gecompliceerde vormen als doek.
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STEIN WALTER
STEIN WALTER
Geboren in 1924 te New York. Studies aan universiteit van New
Geboren in 1924 te New Vork. Studies aan universiteit van New
York en de kunstacademie van Florentie Verbleef een tijd
Vork en de kunstacademie van Florentië (Italië). Verbleef een tijd
to Parijs. Woont te New York.
te Parijs. Woont te New Vork.
STEIN LEWIS
STEIN LEWIS
Geboren in 1945 te New York, waar hij ook verblijft. Werkt gewoonGeboren in 1945 te New Vork, waar hij ook verblijft. Werkt gewoonlijk slechts met twee kleuren. Een kleur is de oppervlaktekleur,
lijk slechts met twee kleuren. Een kleur is de oppervlaktekleur,
de andere wordt in kleine preciese vakjes ergens op de rand of
de andere wordt in kleine preciese vakjes ergens op de rand of
in het midden .aangebracht.
In het midden aangebracht.
STEINER MICHAEL
STEINER MICHAEL
Geboren in 1942 to New York waar hij ook verblijft. Studies aan
Geboren in 1942 te New Vork waar hij ook verblijft. Studies aan
Arts Students League. Behoort tot de minimal art.
Arts Students League. Behoort tot de minimal art.
STILL CLYFFORD
STILL CL YFFORD
Geboren in 1904 Grandin (N. Dakota). 1933 Bachelor of Arts aan
Geboren In 1904 Grandin (N. Dakota). 1933 Bachelor of Arts aan
Spokane University, daarna Master of Arts aan Washington State
Spokane University, daarna Master of Arts aan Washington State
College, waar hij van 1933 tot 1941 leraar wordt. 1941-1950 in San
College, waar hij van 1933 tot 1941 leraar wordt. 1941-1950 in San
Francisco met een korte onderbreking voor verblijf te New York
Francisco met een korte onderbreking voor verblijf te New Vork
(1946). Sinds 1950 in New York, waar hij doceert aan het Hunter(1946). Sinds 1950 In New Vork, waar hij doceert aan het Hunteren
enaan
aanhet
hetBrooklyn
BrooklynCollege.
College.
STOLTENBERG
STOLTENBERGDONALD
DONALD
Geboren
Geboreninin1927
1927toteMilwaukee.
Milwaukee.Studies
Studiesaan
aanArt
ArtSchool
Schoolvan
vanChicago.
Chicago.
Talrijke
reizen
naar
Europa.
1956
tweede
prijs
op
het
kunstfestival
Talrijke reizen naar Europa. 1956 tweede prijs op het kunstfestival
van
Container
van Boston.
Boston. Werkte
Werkte samen
samen met
metdede
ContainerCorporation
Corporation ofof
America.
America.Woont
Woont toteBoston.
Boston.
THIEBAUD
THIEBAUDWAYNE
WAYNE
Geboren
1920toteMesa.
Mesa.1938-49
1938-49werkt
werktininNew
NewYork
VorkenenHollywood
Hollywood
Geboreninin1920
als
cartoonist.
1942-46
in
U.S.
Army.
1949-50
behaalt B.A.
BA enen
als cartoonist. 1942-46 In U.S. Army. 1949-50 behaalt
M.F.A.
graad
aan
Sacramento
State
College,
waar
hij
1951-60
M.F.A. graad aan Sacramento State College, waar hij 1951-60
voorzitter
voorzitter van
van Art
Art Department
Department wordt.
wordt. Docent
Docent aan
aanverschillende
verschillende
instituten
en
maker
van
elf
educatieve
filmen.
Een
zekerepop
popart
art
instituten en maker van elf educatieve filmen. Eenzekere
strekking.
Woont
in
Sacramento.
strekking. Woont in Sacramento.
TOBEY
TOBEYMARK
MARK
Geboren
Geboren inin1890
1890Centreville
Centreville(Wiscousin).
(Wiscousin).Sporadisch
Sporadischkunstlessen
kunstlessen
gevolgd.
1911 werkt
werkt als
alsmodetekenaar
modetekenaarininNew
NewYork,
Vork, van
van1913
1913tot
tot
gevolgd.1911
1917
verblijft
hij
afwisselend
in
New
York
en
Chicago.
Maakt
1917 verblijft hij afwisselend in New Vork en Chicago. Maaktcomcommerciele
avant-garde
1923-24 doceert
doceertinineen
een
avant-gardekunstschool
kunstschool
merciële kunst.
kunst. 1923-24
to
chinese
penseeltechniek.
1925-27
te Seattle,
Seattle,leert
leertdede
chinese
penseeltechniek.
1925-27verblijft
verblijfttote
Parijs,
reist
veel
in
het
Nabije
Oosten
en
bestudeert
het
Parijs, reist veel in het Nabije Oosten en bestudeert hetPersisch
Persisch
schrift.
In 1927
1927terug
terugininU.S.A.
U.S.A.1934
1934reis
reisnaar
naarColombia,
Colombië,Hong-Kong
Hong-Kong
schrift.In
en
enSanghai.
Sanghai. Verblijft
Verblijft eon
een maand
maand in
in eon
een Zen
Zenklooster
kloosterininJapan,
Japan,
leert
er
Japans
schrift
on
schilderkunst
1935
:
Engeland.
leert er Japans schrift en schilderkunst. 1935: Engeland.Eerste
Eerste
volledig
abstraktwerk.
werk.
volledig lineair
lineair gehouden
gehouden doeken.
doeken.Figuratief
Figuratief enenabstrakt
1938
1938 terug
terug in
inde
deU.S.A.,
U.SA,werkt
werkt voor
voorW.P.A.
W.P.A. on
en geeft
geeftkunstlessen
kunstlesseninin
zijn
zijn studio.
5tudio. Krijgt
Krijgt steeds
steedsruimere
ruimere bekendheid.
bekendheid. Woont
Woont thans
thans inin
Seattle
(U.S.A.),
en
Basel
(Zwitserland).
Seattle (U.S.A.) en Basel (Zwitserland).
TOMLIN
TOMLIN BRADLEY
BRADLEYWALKER
WALKER
Geboren
Geboren in
In 1899
1899 Syracuse
Syracuse (N.
(N. Y.)
Y.) Studies
Studies College
CollegeofofFine
FineArts.
Arts.
1921
1921 beurs
beurs Hyram
Hyram Gee
Gee en
envestigt
vestigt -zich
zich in
in hetzelfde
hetzelfde jaar
jaar to
teNew
New
York.
Vork. Verblijft
Verblijft twpemaal
tweemaal gedurende
gedurende twee
twee jaar
jaarininEuropa
Europa(1923-24
(1923-24
en
en1926-27).
1926-27).Keert
Keertlater
laterherhaaldelijk
herhaaldelijknaar
naarEuropa
Europaterug
terug(1928-1934).
(1928-1934).
Van
Van 193241
1932-41 leraar
leraaraan
aanSarah
SarahLawrence
LawrenceCollege.
College.Overleden
Overledeninin1953
1953
to
te New
NewYork.
Vork.
TUTTLE
TUTILE RICHARD
RICHARD
Geboren
1941toteRahway.
Rahway.InIn1963
1963B.A.
BATrinity
TrinityCollege
CollegeHartford,
Hartford,
Geboren inin1941
daarna
hijthans
thansverblijft.
verblijft.
daarna Cooper
CooperUnion
UnionNew
NewYork,
Vork, waar
waarhij
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TWORKOV JACK
TWORKOV JACK
Geboren in 1900 Biala, Polen. Erragreert in 1913 naar New York.
Geboren in 1900 Biala , Polen. Emigreert in 1913 naar New Vork.
1920-23 Columbia University. 1923-25 Art Students League. 1934
1920-23 Columbia Unlversity. 1923-25 Art Students League. 1934
werkt voor en in 1937-41 voor W.P.A. 1948-55 leraar Queens
werkt voor en in 1937-41 voor W.P.A, 1948-55 leraar Queens
College en sinds 1955 aan Pratt Institute. Verblijft to New York.
College en sinds 1955 aan Prat! Institute. Verblijft te New Vork.
VINCER FRANK LINCOLN
VINCER FRANK LlNCOLN
Geboren in 1937 to Worcester. In 1961 B.A. en in 1963 M.F.A. aan
Geboren in 1937 te Worcester. In 1961 BA en in 1963 M.F.A. aan
Yale University. New media strekking
Yale University. New media strekking
VOULKOS PETER
VOULKOS PETER
Geboren in 1924 to Bozeman. 1942 werkt in een gleterij. 1943-46
Geboren in 1924 te Bozeman. 1942 werkt in een gieterij. 1943-46
U. S. Army Air Force. Gaat daarna terug naar school en behaalt
U. S. Army Air Force. Gaat daarna terug naar school en behaalt
in 1952 M.F.A. graad. 1954-58 leraar en voorzitter van Ceramic
in 1952 M.F.A, graad. 1954-58 leraar en voorzitter van Ceramic
Department van het Los Angeles Art Institute. 1958-69 docent
Department van het Los Angeles Art Institute, 1958-69 docent
ceramiek aan University of California. 'Woont to Berkeley.
ceramiek aan University of California. Woont te Berkeley.
WARHOL ANDY
WARHOL ANDY
Geboren in 1930 Philadelphia. Studeert schilderkunst en design.
Geboren in 1930 Philadelphia. Studeert schilderkunst en design.
Gaat in 1952 naar New York. Werkt voor advertentieburelen, ontGaat In 1952 naar New Vork. Werkt voor advertentieburelen, ontwerpt etalages en briefkaarten. 1962 voor de eerste mud beelden
werpt etalages en briefkaarten. 1962 voor de eerste maal beelden
van doodgewone, banale handelsprodukten en filmsterren, in serie
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VLAAMSE KUNST IN DE ORANGERIE TE PARIJS
Moet er gevlagd worden ? De Vlaamse kunst heeft haar intrede
gedaan in het heilige der heiligen : de Orangerie te Parijs. Ondanks
alle critiek en aanmerkingen, blijft dit felt merkwaardig en feiten
moet men altijd aanvaarden.
Deze doorbraak is te danken aan baron Rotschild, Belgisch ambassadeur te Parijs en bewonderaar van de Vlaamse expressionisten.
Toen hij te Parijs aankwam, heeft hij meteen getracht om de
Orangerie te doen openen voor de kunst van zijn land. Met zijn
invloedrijke relaties is het hem gelukt en meteen gaf hij opdracht
aan zijn vriend Haesaerts om een tentoonstelling samen te stellen.
Dat was foot. Baron Rotschild had — nadat hij de principiele
beslissing van de Franse autoriteiten had bekomen — zich best
gewerrd tot het Ministerie, dat ten slotte alles moet organiseren en
financieren. Ook het zware honorarium van Haesaerts. (Zegt een
dienstoverste van het Ministerie : , ,indien ik twee dergelijke opdrachten per jaar krijg, geef ik onmiddellijk mijn ontslag".)
P. Haesaerts Is de man van St-Martens-Latem en de tentoonstelling
die hlj samenstelt, is overwegend een van het Vlaams expresslonisMe, waarvan ook baron Rotschild een vurige bewonderaar is.
Meteen begint een rel. INallonie voelt zich verdrukt. Wanneer
Belgie een tentoonstelling naar de Orangerie stuurt, moet het
land evbnveel aandacht hebben voor de Waalse kunst als voor
de Vlaamse kunst I Nochtans weet het kleinste kind dat in de
periode tussen de twee Wereldoorlogen Wallonie weinig heeft
gepresteerd op gebied van beeldende kunsten. Kortom het ganse
initiatief dreigt vast te lopen in politieke twist en communautaire
problemen (zoals altijd in Belgie). De tijd loopt zonder dat er lets
gebeurt (ook zoals altijd in Belgie). Maar minister van Mechelen
krijgt meer armslag. De diensten en de kredieten zijn gesplitst.
Voor de eerste maal kan een Vlaamse beslissing vallen zonder
Waalse inmenging. En minister van Mechelen neemt een beslissing:
hij zal de tentoonstelling te Parijs met eigen kredieten financieren,
zonder aan het centrale gezag lets te vragen. Het wordt een tentoonstelling 'L'art Flamand d'Ensor a Permeke', ingericht door het
Ministerie van Nederlandse Cultuur.
Nu moest alles snel gaan. Men had meer dan een jaar verloren in
de steriele twist over het Belgisch karakter van de tentoonstelling.
R. H. Marijnissen kreeg opdracht de inleiding en de katalogus binnen een tljdsbestek van een paar weken te schrijven! Het Ministerie
kon niets anders dan de opdracht van baron Rotschild aan
Haesaerts honoreren. Ter elfder ure werd een beperkt adviescomite gevormd om Haesaerts' selektie, waar het nog kon, te
retoucheren. Van dit comite maakten mevr. Legrand (Brussel),
W. Van Beselaere (Antwerpen) en M. Naessens (Brussel) deel ult.
W. Van Beselaere zag o.a. kans am H. de Braekeleer toe te voegen,
maar veel was niet meer te veranderen. Een aantal bruikleengevers
trokken daarenboven hun toestemming in omdat de tentoonstelling
niet Belgisch was
De tentoonstelling 'L'art flamand d'Ensor a Permeke' werd op
20 februari 1970 te Parijs geopend. De Vlaamse pers was ruim
vertegenwoordigd en niet uitbundig enthoesiast. Het ophangen van
de werken werd sterk gecritiseerd. ledere insider weet dat het
mogelijk is om zelfs met uitgekozen werken een slechte tentoonstelling te maken. Dit is te Parijs voor een .groot deel gebeurd.
Daarenboven wordt ook de selektie aangevochten. Naast meesterwezigen een ware teleurstelling. Ambtenaren van ons ministerie
zouden voorgesteld hebben om alles of te haken, het minderwaardige werk eruit te gooien en dan een nieuwe schikking te
doen: Ze waren bereid de nacht door te werken. Meer dan een
oratorisch voorstel kon dit niet zijn, want de uitvoering ervan zou
werken, werden een aantal minderwaardige werken naar Parijs
gestuurd. Op de vooravond van de opening was er bij de aaneen reeks incidenten uitgelokt hebben.

Wat er ook van zij, in geen geval dekt de titel de lading. In de
tentoonstelling zijn vertegenwoordigd : Henri de Braekeleer, James
Ensor, Theo van Rysselberghe, Georges Minne, Henri Evenepoel,
Rik Wouters, Jacob Smits, Albert Servaes, Edgart Tijtgat, Gustave
van de Woestijne, Valerius de Saedeleer, Gustaaf de Smet, Hippolyte Daeye, Victor Servranckx, Fr. van den Berghe, Leon Spilliaert
en Constant Permeke. Stuk voor stuk grote namen, al zijn ze niet
altijd naar .hun waarde vertegenwoordigd. Er is te Parijs b.v. geen
enkel stuk uit de grote periode van Servaes en van Servranckx
loopt een schilderij tussen de expressionisten verloren. De Vlaamse
kunst is echter in de periode van Ensor tot Permeke veel verscheidener geweest dan voorgesteld wordt. Waarom zijn de eerste
abstracten (Peeters, Joostens, Servranckx, Van Tongerlo, enz.)
geweerd ? Waarom mogen de animisten niet aan bod komen ?
Opnieuw werd aan 'de vergeten generatie' voorbij gegaan. Het
is een steeds terugkerend verschijnsel in onze officiele kunstpolitiek.
Van sommige zijden heeft men ook aangehaald dat de tentoonstelling te laat komt. Dertig jaar geleden had men de expressionisten
in Parijs moeten lanceren. Toen stonden ze aan de spits. Nu zijn
ze kunstgeschiedenis geworden. Daarbij is het Parijse milieu niet
gevcielig voor de expressionisten en het algemene opportune ogenbilk is eveneens voorbij. Toen de Duitsers na de oorlog hun
expressionisten lanceerden in Parijs en vooral in Amerika, had men
op de wagen moeten springen. Maar ja, een grote kunstpolitiek
heeft Belgie nooit gevoerd en waarschijnlijk kon het ook niet, want
waar zouden de unitaire diensten van dit land de moed of eenvoudig het plichtsbesef gehaald hebben om op grootse wijze Vlaamse
kunst in het buitenland te introduceren ? Ook nu heeft niet het
.ministerie, maar baron Rotschild de deuren van de Orangerie doen
openen. Maar minister van Mechelen heeft, nadat hij voldoende
armslag had, zich resoluut achter dit initiatief geplaatst. Wanneer
millioenen investering in 'L'art flamand d'Ensor a Permeke' niet
voldoende succes zal hebben en Parijs niet beroert, zal hij veel
critiek te horen krijgen. Wanneer de tentoonstelling resultaat zal
hebben, zal alle critiek verstommen en worden alle bovenstaande
beschouwingen vergeten. Dan zal alleen lof en glorie gezongen
A.D.
worden. Het is de bittere waarheid van kleine mensen.

KUNST, HANDELSWAARDE
Ditmaal geen artistieke beschouwing, maar harde cijfertaal. 'Kunstmarkt KOIn 1969' (alleen progressieve kunst !) haalde meer dan
40.000 bezoekers en een omzet van over de 4 miljoen D.M. (56
miljoen B.Fr.) De massa kopers werd gelokt met de zin vol klatergoud 'Kunstkaufen macht Spasz' (kunstkopen is een plezier op
zichzelf). Maar om zich dit plezier te gunnen, moot men toch over
een dikke portefeuille beschikken. De hoogste prijs werd betaald
voor een Morris Louis (180.000 D.M.), dan volgde 140.000 D.M.
voor een Lichtenberg en na de twee Amerikanen kwam de Duitser
Beuys aan de eer, die 100.000 D.M. voor een 'Object' kreeg. Dat
object bestaat uit een oude, afgedankte V.W. bus, waaruit 24
sleden, versierd met zaklampen, vetklonters, ,haarafval en andere
rommel, puilen. Botero, Fontana, Tapies gingen tussen de 40.000
en 60.000 D.M. Een litho van Dubuffet haalde een recordprijs van
9.000 D.M. (126.000 fr. voor een lithografie
Op 28 december zond de Nederlandse Televisie een enquete uit,
gemaakt door een van haar reporters over de kunstwereld
(= kunstmarkt) in de U.S.A. De reporter ondervroeg verschillende
kunsthandelaars. Zij gaven grif toe, dat de kunst niet meer was
dan een belegging en een speculatie. Zij leerden dat, naast in
gronden, het best in de kunst kan geinvesteerd worden. De grote
galeries maken hun mannen en • het rijke publiek koopt slechts
van 10 a 15 schilders, alhoewel er duizenden kunstenaars in New
York wonen. De prijzen van deze 15 gaan dan ook permanent
omhoog.
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Op korte golf
— Van 13 januari tot 1 februari had, in de Zuidertoren te Brussel
een tentoonstelling plaats, waaraan Dominique Ampe, Gunther
Goods, Willy van Eeckhout, Eddy ,Daverveldt en Jan de Winter
deelnamen. Van 6 februari tot 1 maart stelden Dominique Ampe,
Jaak Beckers, Gunther Goods, Frans Schelkens en Willy van
Eeckhout tentoon in het Cultureel Centrum te Mechelen. Herman
Vos, onze C.V.K.V.-voorzitter Antwerpen, die een belangrijke rol
speelde in het tot stand komen van dit initiatief, verzorgde de
inleiding.
— Van 10 tot 23 april stelt Gilbert Baetsle tentoon in galerij
Leroy to Waregem.

— Frans Bakker stelde in de maand december tentoon in galerie
Ter Steep te Oostende.
- Kaatje Ballegeer, Marnix Ampe en Christiaan De Maesschalck,
alien leerlingen van Johan Ballegeer uit Lissewege, werden anderscheiden in de eerste Internationale blennale voor kindertekeningen
in Venezuela. Kaatje Ballegeer was de jongste laureate in doze
wedstrijd, waaraan 35 landen deelnamen. Wie weet zorgt Kaatje in
de toekomst niet voor de illustratie van de boeken van haar vader,
die een bekend jeugdschrijver is.

— Van 21 februari tot 1 maart exposeerden Armand Calders,
Paul de Vierman en Gerard Vanhove in het Cultuurcentrum Reinaert
to St.-Job-in-'t-Goor.

— Livia Canestraro stelt van 28 februari tot 15 maart tentoon in het
centrum voor religieuze kunst Pro Arte Christiana te Vaalbeek.
— Van 27 februari tot 12 maart exposeerden Raymond Casler en
Marcel Eneman in galerie Leroy.
— In de Koninklijke Vlaamse Opera to Antwerpen dirigeerde
Frits Cells dit speeljaar : 'Liefdelied' (J. Blocloc), 'Lohengrin'
(Wagner), 'Fidelio' (Beethoven) on 'Tristan and Isolde' (Wagner).
Van dit laatste work dirigeerde hij een voorstelling in de Opera van
Luik, op 6 december jl.
In de BRT werd op 3 december een opname gemaakt van zijn
compositie 'Drie symfonische Bewegingen', door het Symfonieorkest o.l.v. Daniel Sternefeld. Dit werk zal eerlang voor het eerst ,
uitgezondwar.
Op 12 januari 1970 dirigeerde hij to SaarbrOcken (Duitsland) een
concert met het symfonisch orkest van deze stad. Op het programma stonden werken van Schubert, Mozart, Roussel en van Cells zelf.

— Zoals verwacht word ons redactielid Ludo Bekkers benoemd tot
directeur van het internationaal cultureel centrum, dat word opgericht in het oud koninklijk paleis aan de Meir to Antwerpen.

In het oktobemummer van 'Harop', maandblad van het Algemeen
Nederlands Zangverbond, verscheen een door hem geschreven
bijdrage over de Vlaamse toondichter Jan Blocloc.
Frits Cells dirigeerde op 13 en 29 januari on op 4 en 8 februari
het Symfonieorkest van de BRT.

-

— Raoul Chanet, Jaak Savenay en Toon Van Mechelen stelden

Simone Billet stelt van 24 april tot 10 mei tentoon in galerie
Brusselle te Brugge.

— Van 30 januari tot 12 februari stelde Alfons Blomme tentoon in
galerij Leroy to Waregem.

in de maand februari tentoon in het Provinciaal Gallo-Romeins
Museum to Tongeren.

Laterne to Herentals.

— 'Vriendin', een cantate voor tenor en strijkkwartet van Vincent
Christoff, op tekst van Jos De Haes, word op 19 februari door BRT
3 uitgevoerd.

— Van 15 december tot 13 januari stelde Frater J.A.M. Bossaert
tentoon in Caryatide to Brussel.

— Van 1 tot 21 februari stelden Jet Claerhouf en Annie Vanhoutte
tentoon in 'Die kleine Galerie' to Bensberg in Duitsland.

— Op 8 februari con ► erteerde Paul Bourgois op de diachromatische beiaard to Nieuwpoort.

— Van Andre Claeys verscheen onlangs een nieuwe roman bij de
Clauwaert, nl. 'Grote Mungu', een zeer opmerkelijk S.F.-boek.

— Van 13 tot 28 februari stelde Rik Bourguignon tentoon in de
Vlaamse Academische klub .te Leuven.

— Miel Cools trad o.m. op te Borgerhout, Borgloon, Melsele, Hum-

— Piet Boelens stelde in de imaand februari tentoon in galerij
•

— Van Juul Bovee verscheen bij de uitgeverij Plantijn N.V..
Vekestraat, 16-18, Antwerpen, 'Moedertaal on moedertaalonderwire
(454 pag., 275 fr.). Het werk word opgenomen in de uitgave van het
Instituut you' Toegepaste Linguistiek, Katholieke Universiteit
Leuven.

— Steil! Braem kreeg de jongerenprijs ter gelegenheid van de
'Boekenweek '69' voor zijn gedichtenbundel 'Sextant', een uitgave
van Desclee De Brouwer, Brugge.
— Van 4 tot 17 februari exposeerde Sep Broes in Caryatide te
Brussel.
— Op 25 februari werd Pieter Geert Buckinx plechtig geinstalleerd
als lid van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde. R.F. Lissens sprak de begroeting uit.

— Andre Bulthe exposeert van 8 tot 21 mei In galerie Leroy te
Waregem. Hij neemt, van 6 tot 28 'mart, met enkele werken deal
aan de Grand Passage Art Mart 1970 te Geneve en dingt mee naar
de Grote Prijs van de Azurenkust, ingericht door de Cercle Litteraire et Artistique te Nice, in het gemeentelijk Casino to Cannes.
Gedurende de Paasweek exposeert hij zijn jongste werk in de
Oude Vieeshalle to Veume.
— Composities van Peter Cabus werden op 12, 21 en 25 januari en
12, 18 en 22 februari via BRT 2 on 3 uitgezonden.
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— De leperse kunstkring Richten verzorgt, in samenwerking met de
toneelkringen 'In Deugd en Vreugd' uit Poperinge en 'Verbroedering' uit Westouter, op 23 on 24 maart twee opvoeringen van
'De derde dag' van Ladislas Fodor, in regie van Guido Cafmeyer.

beek, Oostende en Roeselare. Inmiddels is ook zijn nieuwe L.P. op
de platenmarkt verschenen, een inventaris van wat hij de laatste
jaren produceerde. Met een begeleidend schrijven van Gaston

Durnez.
— Willy Cools, Bob de Coll en Staf Thils stelden van 13 tot 21
februari tentoon in galerie De Pelicaen to Duffel.

— Jan de Bie exposeerde van 6 februari tot 2 maart in galerij Gebo
te Antwerpen. Roger Geerts verzorgde de inleiding.
— Van 22 februari tot 2 maart stelden Walter De Bock, Roger De

Smet, Roland Massa, Chris Metdepenningen, Andre,Roelant, August
Smet, Alfons Van Meirvenne, Willem Van Remortel en Walther Van
Riet tentoon in de stedelijke zaal te St.-Niklaas-Waas.
— Van 27 december tot 4 januari stelden Gilbert De Bontridder en
Paul van Bosstraeten tentoon in het Begijnhof te Overijse. Gilbert
De Bontridder exposeerde van 31 januari tot 19 februari in galerij
Saint-Laurent to Brussel.
- Kunstschilder Emiel De Cauter stelde van 9 januari tot 1
februari tentoon in de Latemse galerij te St.-Martens-Latem.
- Aan Lannoo's •Jeugdencyclopedie voor jongens en meisjes'
werkten o.m. Jose de Ceulaer (tekstbewerking) en Joos Florquin
(supervisie) mee.

— Regnier de Horde stack) van 25 februari tot 10 maart tentoon
in galerie Andre Well te Parijs.
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volksconcert, dat op 28 december, 18 januari en 1 maart door
BRT 1 werd uitgezonden.

— Van 23 tot 30 december stelde Henri Legein tentoon in het concertgebouw to Nieuwpoort.

— In de reeks. 'Themamissen' van de uitgeverij Patmos te Antwerpen, verscheen nu een jeugdmis : 'Zingt en speelt voor de
Heer', op muziek van Jos Wuytack. De reeks staat o.l.v. Paul

— Ter gelegenheid van de Kerstactie werden to Turnhout een
reeks kerstkaarten uitgegeven van de hand van Rem!' Lens.

Hanoulle.
— Van 18 tot 25 januari stelde Axel Hauman tentoon to BerchemAntwerpen, en van 14 februari tot 14 april in galerij Liebens to
Mortsel.
- Onder het motto 'Belgische graveurs van heden', werden in de
Kredietbank to Antwerpen een vijftigtal werken tentoongesteld. De
expositie duurde van 19 december tot 11 januari en ging door
onder auspicien van Middelheim Promotors V.Z.W. en Ministerie
van Nationale Opvoeding en Cultuur. Onder de deelnemers treffen
we een van onze Antwerpse leden aan, namelijk Jos Hendrickx.
- Van 14 tot 29 maart houdt kunstschilder Pierre Hendrix een expositie te Duffel, in de Kunstgalerij 'De Pelicaen', Domein 'De
Locht'.
— De bekende vertaler Georg Hermanowski uit Bad Godesberg,
publiceerde in december, in het leidinggevende tijdschrift 'Welt
and Wort' een 'Panorama der modernen flamischen Lyrik', waarin
hij de voornaamste stromingen sedert van Ostaijen belichtte.
In 1970 zal hij zijn nieuwe 'Antologie Flamischer Lyrik' uitgeven
(zie hierover moor onder 'Vrije Tribune'). Hij werkt momenteel
aan een andere 'Antologie' die zou uitgegeven worden in OostBerlijn, stelt een biografie over Gutenberg op en realiseert voor
Unicef een kinderboek, dat handelt over Vlaanderen en dat in acht
talen zal verschijnen.

— Lode Herreman stelt van 27 maart tot 8 april tentoon in galerij
Morea to Marlakerke (Gent) en van 5 tot 28 juni in galerij Leroy
te Waregem.
— Van 24 januari tot 4 februari stelde Luc Hoenraet Jazzpaintings
tentoon in de hall van de Bank van Brussel, to Aalst, en van 6 februari tot 6 maart eXposeerde hij in het vormingsinstituut te
Oostende.
,

— Kunstschilder Theo Humblet vertelde op 8 februari voor de
Vlaamse TV over zijn Japan-reis en over de invloed ervan op zijn
work. •

— Paul ibou en Antoon Luyckx exposeerden van 27 tot 29 december in de zeal Artepik te Lichtaart.

-

Renaat Ivens stelde van 8 tot 22 januari schilderijen en tekeningen tentoon In Open Atelier De Westerhelling te Nijmegen.

— Het Angelakdor uit Mechelen, gedirigeerd door
Jacobs, concerteerde op 28 januari, voor BRT 1.

Madeleine

— 'De spiegel', een luisterspel van Shirley Jenkins in de .vertaling
Dries Janssen, werd op 11 januari door BRT 3 uitgezonden.

- Composities van Jos Lerinckx en Staf Nees Werden op 1 februari door BRT 1 geprogrammeerd.
— Op 28 februari werd te' Hingene aan de Schelde dichter Pol
Le Roy gehuldigd, n.a.v. zijn 65ste verjaardag. Anton van Wilderode
verzorgde de gelegenhekistoespraak, Antoon Vander Plaetse
luisterde de plechtigheid op met declamatie.

— Robert Lizen stelde in de maand januari tentoon In het Marcel
Peeters-centrum to Antwerpen.
— In de regie van Leo Loomans bracht het gezelschap de 'Gulden
Palm' uit Leuven tijdens de maand december opvoeringen van
'Pas op dat je geen woord gig van Dimitri Frenkel Frank.

— Jeanne Luykx exposeert beeldhOuwwerken van 29 maart tot
6 april in de Taadszaal to Halle.
— Op 29 december concerteerde het Belgisch Kamerorkest, onder
leiding van Georges Maes, in het Kursaal te Oostende, op 26 ja
nuari in de Stadsschouwburg to leper, en in het Muziekconservatorium to Gent op 14 februari. Op 20 februari trad dit orkest op
voor de BRT.
.

- De Borgerhoutse kunstschilder Pol Mara exposeerde tot 12 januari in de Rotterclamse Kunstkring. Gedurende de meimaand zal
Pol Mara to Zurich exposeren in de galerij Semiha-Huber en in
septernber vinden we horn to Keulen in de galerij Smurzynska. Het
museum van Verviers stelt in oktober eveneens een reeks werken
van Pol Mara tentoon.
— Van 4 tot 17 februari exposeerde Joost MarOchat beelden en
functionele keramiek in Caryatide to Brussel.
— Van 28 februari tot 11 maart stelt Maria-Elise tentoon in het
Centrum Marcel Peeters to Antwerpen.
— Pianist Abel Matthijs was solist tijdens .de Concerten van het
Gulden Vlies, to Veurne, die o.m. op 16 februari door de BRT
werden uitgezonden.
— Op 29 december sprak Bart Mesotten over 'De overkant van
het gedicht' in het TV-programma 'Vergeet niet te lezen'.
— Eugene Milota exposeerde van 17 Januar! tot 10 februari 'in

galerij Vandenboom te Antwerpen.
— In Campo's rotonde, Meir 47-55, stelde Frans Minnaert tekeningen, gouaches en vooral schilderijen tentoon, die opvielen door hun
expressionistische monumentaliteit.
— 'Rachel', een compositie van Vic Nees, zal in december 1970
in het St.-Jozefseminarie te Mechelen gecreeerd worden. 'Winterstilte' van V.ic Nees, op een gedicht van Gezelle, word , op 25 februari door BRT 3 ten gehore gebracht.

— Ludo Laagland stelde in de maand januari tentoon in galerij

— Op 20 december 1969 word door de gehleente Oud iergem de
prijs van schilderkunst G. E. Lebon 1969 (groot 25.000 fr.) toegekend aan Beatrice Papelans de Morchoven uit Gent,. Hartelijkste
ielicitaties I
Tijdens de maand 'mart exposeert deze kunstenares in studio
'Intercom' te Kortrijk. Op 6 maart verzorgde Fred Germonprez de
inleiding tijdens de vooropening.

Het Token to Wezembeek-Oppem, en van 24 april tot 2 mei zal hij
exposeren in _de Boerenkrijgschuur to Tongerlo.

— Work van Flor Peeters werd o.m. op 28 december 1969 door
BRT 1 geprogrammeerd.

— In de regie van Leo Laerenbergh werd op 25 januari in het gemeentelijk theater to Deurne, de Commedia van don Francisco de
Rojas Zorilla opgevoerd (Nederlandse tekst van Joos Florquin).
Laerenbergh voerde oak de regie van 'Woeste Hoogten', dat op
15- maart voor het voetlicht kwam in dezelfde schouwburg.

— Bert Peleman zal voor de Nederlandse versie zorgen van een

— Bernard Kemp interviewde op 29 december Willy Spillebeen
over 'De sfinx op de belt", in het TV programa 'Vergeet niet to
lezen'.
— _Van 30 januari tot 16 februari stelde Juul Keppens tentoon in
galerij Aymon to Dendermonde.

— Etienne lre Compte exposeert van 1 tot 13 maart in galerij
A. Vyncke - Van Eyck to Gent.

symfonisch gedicht van de Frans-Vlaamse dichter Emmanuel Looten, dat opgedragen is aan Antwerpen.

— Jos Philippen werd op de Vlaamse Televisie in 'Vergeet niet to
lezen' geinterviewd over zijn laatste twee verschenen werken :
'De oude Vlaamse bedevaartvaantjes' en 'Het geboortehuis van
St. Jan Berchmans'.
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OranjetoteGent.
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Paart jes molen'van
vanLL.Stevens.
Stevens,
—- Jo
dekanale
JoVan
VanEetvelde
Eetveldeconcerteerde
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—- InIndede
Vercruysse
maand
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februari
verleende
organistGabriel
GabriëlVerschraegen
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— Op 10 februari verleende
orgelzang recital
Gavere.
medewerkingaan
aanhet
hetorgelmedewerking
enen
zangrecital
te Ie
Gavere.
Jack
Verstappenverzorgde
verzorgdeopop1 januari
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Het verwachte Streuvelsnummer werd reeds besproken
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1971zou
zouStreuvels
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zijn,
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Claesnummer(7)
(7)
Claesnummer
waardeerhet
hetten
tenzeerste,
zeerste,dat
dat
zulk
prachtignr.nr.
van
'VlaanlkIkwaardeer
gijgij
zulk
prachtig
van
'Vlaanderen' hebt gewijd aan Ernest Claes. (... ) Het nr. komt zo buitenderen' hebt gewijd aan Ernest Claes. (...) Het nr. komt zo buitengewoon goed van pas, omdat ik een strijd aan 't voeren ben met
gewoon goad van pas, omdat ik een strijd aan 't voeren ben met

■•■

het oog op de rangschikking van het huis Claes en zijn naaste
omgeving. lemand van de centrale administratie (...) meende het
advies van de Kan. Comm. voor Mon. en Landschappen, hetwelk
positief was, te mogen wijzigen en het negatief te maken. De
Commissie heeft, gelukkig, dat niet genomen, en ikzelf heb rechtstreeks daartegen protest aangetekend bij minister van Mechelen.
In het raam van die strijd, zal uw nr. van 'Vlaanderen' goed
doen. (...) Het is een dokument van waarde. Het strekt u en uw
tijdschrift grotelijks tot ere.
Dr. J. Weyns, Bokrijk.

Tevreden lezer (24)
Bij deze gelegenheid bieden we de redaktie, de uitgever en de
redactiesecretaris onze hartelijkste felicitaties aan I Dergelijke uitgaven zijn een eer voor ons Vlaamse yolk en een bewijs voor ons
stijgend waardepeil en onze groeiende standing. Proficiat ! Vlaanderen is trots op 'Vlaanderen' I
Rene Nauwelaerts, Duffel.

Snellere toezending (15)
Naar aanleiding van het verschijnen van nr. 107 voel ik mij genoodzaakt te reageren op de vele brieven van lezers, die hun
misnoegdheid uiten wegens het lang uitblijven van hun zo begeerde
tijdschrift 'Vlaanderen'. (...) Vergeten we hierbij vooral niet, dat de
reden van een laattijdig verschijnen in de meeste gevallen toch
altijd afhangt van factoren, gans onafhankelijk van de goede wil
van de redaktie.
Jozef Vandromme, Reningelst.

Staatsprijs voor drek (5)
Mag ik even inhaken op Uw Staatsprijs voor drek (2) in nummer
108, bladzijde 438 ? U onderschrijft mijn 'zwaar protest' en dat verheugt me omdat ik Vlaanderen als een ernstig blad beschouw.
Doch Uw informatie is niet helemaal juist. lk ben absoluut Been
sektieleider in de VVL (Vereniging van Vlaamse letterkundigen).
lk ben slechts . en gewoon lid van de VVL en gewoon lid van een
werkgroep die zich bezighoudt met verspreiding van onze letteren
in het buitenland. Dat is het dan wat deze 'sektie' betreft.
lk geloof dat mijn twee uitvaerige artikels, gewijd aan het schandaal van de staatsprijs voor Gangreen, duidelijk voor zichzelf
spreken om al of niet te denken ,dat ik 'een farizeeer ben. lk moot
beroepshalve de jaarvergadering van de VVL op 15 dezer te
Brussel bijwonen; op welke wijze ik mij van de huldiging Geeraerts
een onderdeel van deze jaarbijeenkomst zal distancieren,
zult U lezen 'in mijn verslag van maandag 16 februari. Meestal
antwoord ik niet op insinuaties : aangezien het eohter Vlaanderen
betreft, doe ik dat wel.
lk laat het over aan Uw opvattingen betreffende fair-play am uit het
ibovenstaande en uit mijn stuk van 16 dezer een rechtzetting te
distilleren.
Gaston Claes, Antwerpen.

Graag publiceren wij hierbij ook het essentiele uit het verslag dd.
16 februari 1970, waarvan Gaston Claes melding maakt en dat
verscheen in 'Gazet van Antwerpen'.
Staatsprijskomedie
Het is volkomen begrijpelijk dat de VVL hulde brengt aan leden,
aan wie de grootste nationals prijzen worden toegeken&. Wij wensen ons echter volkomen to desolidarizeren van elke hulde, die
aan Jef Geeraerts wordt gebracht voor zijn bekroonde Kongoroman. Van zekere zijde werden en warden, met veel omhaal van
woorden, allerlei pogingen ondernomen om de immorele en andere

aspekten van 'Gangreen 1 - Black Venus' of to zwakken en zogenaamd alleen maar cog to willen hebben voor het literaire van dit
werk. Dit is gewilde onzin. Wij zijn het in dat verband volledig eens
met de Brusselse socialistische volksvertegenwoordi :ger Cudell die
in het parlement, onder meer Jef Geeraerts een Vlaamse Henry
Miller noemde. Zij die dit ontkennen, verwijzen wij naar het in 1949
verschenen boek 'The Rosy Crucifixion - Book One - Sexus' van
Henry Miller. Er zijn erg duidelijke vergelijkingen to maken.
Wij blijven er bij dat de .drie juryleden (onder wie twee dames),
die 'Gangreen 1 - Black Venus' voor de staatsprijs voordroegen,
precies niet 'de' daad van hun leven hebben gepresteerd. En wij
blijven er ook bij, dat minister van Mechelen deze beslissing nooit
had mogen bekrachtigen. Niet alleen op grond van louter morele
bezwaren. Ook op grond van humanitaire, filozofische, socials,
raciale en politieke overwegingen is de toekenning van deze staatsprijs niet to verdedigen. Het was nodig dat wij, bij deze hulde,
nogmaals wezen op onze eigen afkeer voor dit boek, in de eerste
plaats van uit moreel-kristelijk standpunt. De waarheid van gister, is
deze van vandaag en zal ook die van morgen blijven.
Ook Georg Hermanowski reageerde in de Duitse pers tegen de
bekroning van 'Gangreen'. Volledigheidshalve geven WI! hier enkele,
door ons vertaalde uittreksels :

In 'Das Deutsche Wort' dd. 20.12.69 schetst Hermanowski de historiek van de bekroning van 'Gangreen' on zegt o.a. in het besluit
van zijn artikel : Daar de minister (bedoeld wordt : van Mechelen)
aan de auteur Geeraerts niet enkel de staatsprijs heeft verleend,
maar tevens diens work, via een culturele dienst, op de Duitse
boekenmarkt doet lanceren, in Duitse vertaling (die mode uit
Belgische staatsfondsen betaald wordt) en van .datzelfde boek
grate aantallen aankoopt on doze door de Belgische ambassade
in Bonn laat weggeven on propageren, gaat deze aangelegenheid
niet alleen de verontruste Belgische belastingbetaler aan, maar ook
wij zijn or bij betroklsen : wij moeten deze 'cultuur'-infiltratie willens
nillens ondergaan I
Ook het tijdschrift 'Die Kirche nach dem Konzil' (1 ✓1970) publiceert
onder de titel 'Staatspreis fur Pornographie' een artikel : Belgie
heeft de twijfelachtige eer als eerste Europees land een staatsprijs
to verlenen aan een pornograaf van het troebelste water. (...) De
CVP-minister van Mechelen iheeft ook nog een provo-pornografisch
werk van H. Raes, met hoge Belgische staatssubsidie, bij het
beruchte Melzer Verlag in Darmstadt doen verschijnen in het
Duits, heeft dit work door aankoop in Duitsland verspreid en list
nu ook een boek van de nieuwe stdatsprijsdrager op gelijke wijze
bij dezelfde uitgeverij van pornografie aanbevelen.

Tenslotte nog een briefuittreksel :
Gang(ster)reen •heeft een kwaliteit : het brandt lekker. De tekens
van dekandentie worden hoe hanger hoe moor vizueel, gevestigde
prominenten die echte mensen met kultuur zijn, schijnen hoe
hanger hoe zeldzamer. In de zoo komt straks nog een kooi met als
opsohrift : zeldzaam eksemplaar van zogenaamd eerlijk mens I
Nu we leven in eon tijd van kontestatie, heeft men het zover gedreven alle positieve waarden te devalueren tot bedrog en geldklopperij. De ziel van de kunst is verkracht. lk ben nog bitter jong
en ik weet dat mijn taal ook bitter is, maar kan het ook anders,
de wereld die me omringt is een wereld, gebouwd op gearriveerdzijn (met centen en maskers). Het is om de drommel niet konservatief protest to laten klinken tegenover een gevaarlijke neiging;
de jeugd, die het al erg genoeg to verduren heeft, echte smeerlapperij voorschotelen en moreel doden, wel, dat is oak moord.
Het is korruptie in de ergste grand om dergelijke lektuur in het
openbaar te lauweren.
Geert Verbeke, Kortrijk.
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Vereniging van VLAAMSE letterkundigen?
lk copieer letterlijk de jongste diskaart van de V.V.L. :
Ik copieer letterlijk de jongste diskaart van de V.V.L. :
Molt & Chardon
Moët & Chandon
Maison fondue en 1743.
Maison fondée en 1743.
Vereniging van Vlaamse Letterkundigen.
Vereniging van Vlaamse Letterkundigen .
La Crème Argenteuil/Le Vol au Vent Toulousaine/Le Tournedos
La Crème Argenteuil/ Le Vol au Vent Toulousaine Le Tournedos
Bragance/Pommes Croquettes/La Dame Blanche/Le MokaNin/MusBragance/ Pommes Croquettes/La Dame Blanche/ Le Moka/Vin/ Muscadet - Beaujolais Villages.
cadet - Beaujolais Villages.
Bruxelles, le 15 Fevrier 1970.
Bruxelles, Ie 15 Février 1970.
Maar kom, ik ben maar een extremist; als ik in Brussel Nederlands
Maar kom, ik ben maar een extremist; als ik in Brussel Nederlands
wil : een folklorist; als ik mijn yolk gerespecteerd wil zien : een
wil : een folklorist; als ik mijn volk gerespecteerd wil zien: een
volksunist... gelukkig geen V.V.L.-ist...
volksunist... gelukkig geen V.V.L.-ist...
Julien Van Remoortere, Oostende.
Julien Van Remoortere, Oostende.
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Gedichten gevraagd (2)
Aan de oproep in 'Vlaanderen' om gedichten in te zenden voor
Aan de oproep in 'Vlaanderen' om gedichten in te zenden voor
eventuelia opname in eon nieuwe bloemlezing van Vlaamse lyriek
eventuele opname in een nieuwe bloemlezing van Vlaamse lyriek
en In een poezietijdschrift, ward een enorm gevolg gegeven :
en in een poëzietij'dschrift, werd een enorm gevolg gegeven :
3.132 gedichten ewer-den toegezonden, geschreven door 67 dichters.
3.132 gedichten werden toegezonden, geschreven door 57 dichters.
Na grondige•selektie kwamen 64 gedichten voor vertaling in aanNa grondige selektie kwamen 64 gedichten voor vertaling in aanmerking; zij warden in 1969 in het Duits vertaald. Achttien (meestal
merking; zij werden in 1969 in het Duits vertaald. Achttien (meestal
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BERCHEM
De Vlaamse vrienden wonnen het toneeltornooi der lage Ianden op
3/1 to Elsloo (Ned. Limburg) (90 p.) gevolgd door Thaleia (86)
en Willen is Kunnen (78). De Nederlandse amatistursgroepen bleven
beneden de 72 punten.

ALSEMBERG
De Alsembloem richt een wedstrijd in voor kandidaatacteurs n.a.v.
haar 80-jarig bestaan in de gemeenten Alsemberg, St.-GenesiusRode, Linkebeek en Beersel. Tevens jubileumvertoningen in de
eerste heift van maart.

ANTWERPEN

BEVEREN-WAAS
De Piet Stautkring organiseert o.m. het 14e salon van de laden van
de kring (Stedelijke Tentoonstellingszaal, St.-Niklaas; van 21/2 tot
2/3), een zangrecital Emmy Thiron (kasteel Cortewalle, 6/3), een
concert door het Belgisch Kamerorkest o.l.v. G. Maas (19/3,
Parochiecentrum).

50 jaar schilderkunst in Wallonie en Brussel werden vertoond in het
Koninklijk Museum voor Schone Kunsten van 16-1 tot 22-2. Van ca.
60 schilders werden in totaal een honderdtal werken vertoond. Anderzlids werd de befaamde collectie da Costa van Precolumbiaanse
keramiek geexpos(;erd in het NHIKASK van 24-1 tot 22-2; inleider
was Dr. A. Claerhout.

Het Algemeen Nederlands Zangverbond bereidt het 33e Vlaams
nationaal Zangfeest voor van 31-5; inschrijven op het seoretariaat
Oudaan 22-24. Het zangverbond heeft een open brief gericht tot
BRT en Ministerie van Nederlandse Cultuur, ten voordele van het
authentische Vlaamse lied.
De Oscars van de TV (25.000 fr.) werden uitgereikt aan Jan Lambin
(Postiljon) en aan Mathieu De Heyder (jeugdfeuilleton). Gefeliciteerd.
Het Reizend Volkstheater van de Provincie Antwerpen gaf in de
rnaanden januari en februari eon dertigtal vertoningen, gespreid
over de vijf Vlaamse provincies, waarbij zeven verschillende stukken werden opgevoerd. 1970 brengt het vijfentwintigste jaar ivan
het' bestaan van het Reizend Volkstheater, waarvan de culturele
betekenis niet hoog genoeg kan geschat warden. Het is des to
waardevoller dat deze actie gevoerd wordt zonder de grootdoenerij, die het beroepstc:tneel al to dikwijls kenmerkt. Wie deze actie
wenst to steunen storte een bijdrage op giro 150.399, De. Vrienden
van het Reizend Volksteater, Arenbergstraat 28, Antwerpen.

VTB-VAB-Prijzen volgen elkaar op. In samenwerking met de V. VI.
Toneelauteurs wordt de van Peene-Van Miryprijs toegekend (10.000
fr.) aan personen of instellingen, die uitzonderlijke verdiensten
hebben voor de eigen toneelliteratuur; verslag van activiteiten indlenen voor 15-6 aan het secretariaat St.-Jacobsmarkt 45. De tweejaarlipcse wedstrijd voor cartoons ontving 575 inzendingen, de prijsuitreiking en expositie van de weerhouden werken hadden plaats
op 9-1 in de Jan van Eyckstudio, Gent (nadien ook to Antwerpen
.
en to Brussel). Verder is er ook een prijskamp voor amateursfilms
over toerisme of folklore.
Een Jef van Hoof-prijs voor koorwerk wordt uitgeschreven door
'De Crans'. Gevraagd. wordt een origineel, onuitgegeven en onuitgevoerd, tbegeleid of a capella koorwerk, van 7 tot 15 min.,
ander kenspreuk, minstens vierstemmig, profaan of geestelijk, op
Nederlandse of Latijnse tekst. Open voor alle Vlaamse componisten.
Insturen eind december : de Crans, Blauwmoeseltraat 3, Antwerpen. Jury : P. Nuten, L. Gras, Albert de Klerk, E. van der Eyken,
P. Aerts. De driejaarlijkse prijs bedraagt 25.000 fr.
Het Koninklijk Vlaams Muziekconservatorium organiseende een
Peter-Benoit-herdenking op 9/3 met toespraak van Dr. D. Dille over
P. Benoit en Z. Kodaly. Op 12/3 brengt het een pianorecital van
W. Vleminckx, laureaat van de Boumansprijskamp. Voordien had
nog een reeks concerten plaats o.m. in het kader van de Jeugd-enMuziekactiviteiten en van Scherzo, evenals in samenwerking met de
BRT.

BORGERHOUT
Pater Stracke word op 21/2 begraven op het Schoonselhof, naast
onze ere-deken Renaat Veremans. De begrafenisplechtigheid
groeide uit tot een grootse hulde aan deze belangrijke figuur. Jos
Van Rooy, provinciaal sebretaris van Antwerpen, vertegenwoordigde
het CVKV op de uitvaart van ons eminent medelid.

BRUGGE
Het Huidevettershuis bracht van 8/2 tot 1/3 Boliviaanse ambachtskunst en Keramiek van Man. Hurd.
De Korrekelder programmeert in februari en maart 'De bank in de
tuin' van M. Duras in regie van Harry Kiimel.

BRUSSEL
Een wedstrijd voor het merk van de sulker wordt uitgeschreven
door het Europees ComitO der suikerfabrikanten. Inliohtingen : Cominat; p/a dhr. Dessilly, Gallierslaan 22, 1040 Brussel.

Belgische wandtapijten en keramiek warden geexposeerd van oktober tot januari to Kaapstad en Pretoria.

Beeld en taken van de mans warden vertoond in de voorlopige
lokalen van het Museum van Moderne Kunst van 29/1 tot 19/4
(Koningsplein).

Jeugdateliers met demonstraties werden vertoond van 30/12 tot 11/1
in het Paleis van Schone Kunsten.

Brusselse Limburgers exposeren van 18 tot 25/4 in bet Consciencehuis n.a.v. het 25-jarig bestaan van de bond. Inschrijving

voar

15/3, J. van Praetstraat 28.

Duizend jaar Japans toneel geeft van 30/1 tot 28/3 een overzicht
van alle disciplines van plastische kunst in dienst van het toneel,
in het Paleis van Schone Kunsten. Diverse manifestaties grijpen in
het raam van de tentoonstelling plaats (film o.a. over no-theater,
clans, muziek, boeketkunst e.a.).
De tweejaarlijkse toneelprijs van de stad 1968 werd niet verleend.
Hij staat voor 1970 open voor alle Belgische toneelschrijvers
(50.000 fr. + opvoering in KVS).
De Officiele schouwburgen zullen hun repertoire voordien aan het
Ministerie van Nederlandse Cultuur moeten voorleggen, omdat de
subsidiering afhankelijk wordt gemaakt van de vervulling der voorwaarden wat 'betreft de toneelstukken van eigen bodem. Anderzijds
werd inspraak beloofd aan de toneelpractici in het toneelbeleid
van het ministerie; een reorganisatie van de structuur der gezelschappen wordt in het vooruitzicht gesteld. Het Beurstheatergezelschap werkt am eveneens tot de gepriviligieerde beroepsgezelschappen to behoren; het zou met staatsmillioenen de taak willen
overnemen, die het Savenberg-gezelsohap op het gebied van
jeugdtoneel reeds zo lang zonder subsidie behartigt. Ook de pro-
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HASSELT
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Jozef Vinck kreeg een retrospectieve tentoonstelling van 17 1 tot
Jozet
Vinck kreeg een retrospectieve tentoonstelling van 17/1 tot
8/2 in het Provinciaal Begijnhof, ingeleid door Or. W Vanbeselaere,

'

8/2 in het Provinciaal Begijnhof, ingeleid door Dr. W. Vanbeselaere,
en ingericht door de provinciale cultuurdienst.
en ingericht door de provinciale cultuurdienst.

Facetten van Jonge Limburgse kunst werden eveneens door de
Provinciale Cultuurdienst getoond in het Provinciaal Begijnhof van
14/2 tot 8/3. Inleider was Johan Vanbergen.
Aan Victor Servranckx wijdt de provinciale cultuurdienst eveneens
een tentoonstelling in het Provinciaal Begijnhof, van 14 maart tot
11 april. Openingsreceptie op 14/3 te 18 u.
Een Ontmoeting met kunstenaars werd in 'de St.-Lukasschool ingericht door het Davidsfonds.
Een Studiereis werd op 8/3 'door de Provinciale Cultuurdienst Ingericht naar de tentoonstellingen Jetz (Keulen) en Julius Bissier
(Dusseldorf).
Het Hasselts A capella-koor — gesticht 25 jaar geleden door
Professor Paesmans onder de naam Caritaskoor — groeide o.l.v.
Jan Ruwet uit tot een toonaangevend gezelschap. Het trad sedert
1963 tot 117 maal op. Dit werd op 28/2 gevierd in de zaal onder de
toren, waarbij ons medelid Rene Van Streels als pianist optrad.

HEKELGEM
De Muziekprils-stichting S. De Jonghe werd op 31/1 ingezet door
de schiftingen, waarbij zes van de 35 kandidaten weerhouden werden; de eindproef gaat door op 1/3 in het stadhuis van Aalst.
Inlichtingen over de stichting, opgericht in mei II. ter gedachtenis
aan de in 1933 jong gestorven musicus : Cultureel Centrum, abdij,
Hekelgem.
,

HERENTALS
Het Negende Stedelijk Toneeltomooi gaat door van 3/2 tot 10/3
met Deelname van het Nieuw Nederlands Schouwtoneel en Opbouw
(Borgerhout), het Reizend Volkstheater, de J. Simonskring (Oelegem), de K.K.VI. Toneelgilde (Boom) en Artesium (Herentals).

MECHELEN
Mechelen aktueel bracht een aantal belangwekkende, in de actualiteit staande kunstenaars samen in een tentoonstelling, die in het
cultureel centrum door onze provinciale voorzitter Herman Vas
werd geopend : Dominique Ampe, Jaak Bekkers, Eddy Daverveldt,
Leo Dutoy, Gunther Goods, Theo Mariens, Edith Meysmans, Frans
Schelkens, Willy Van Eeckhout en Jos Vandamme. Deze tentoonstelling bewees dat de kunstcritici Mechelen niet mogen
vergeten als het er opaan komt de kunstactiviteit van de provincie
Antwerpen te beoordelen, waarbij veelal uiteraard te uitsluitend
aan de metropool wordt gedacht. Wij moeten bekennen dat zulks
ook voor ons nummer 'Actuele Vlaamse schilderkunst' te veel het
geval is geweest.
.

NEERPELT
Dommeihof geeft een reeks catalogen uit onder de naam 'Dommelreeks'. Deze van de tentoonstelling 'Wassenberg - Meertens' is
nr. 4. Tot 15/3 exposeren 12 Eindhoofse kunstenaars. Hierbij aansluitend wend op 20/2 een conferentie van Limburgse en Eindhoofse
kunstenaars georganiseerd over grenscontacten, door de provinciale Federatie van beeldende kunsten.

OOSTENDE
Ensor et son temps van R. Croquez, een nieuwe uitgave, verscheen
zopas bij de uitgeverij Erel (giro 1059.29, 300 fr., 20,5 x 27, 60 illustraties).
De Glide van de originele lithografie verplicht de aansluitende
leden minstens een reeks aan te schaffen a 9.500 fr. op giro 94.177
Bank van Brussel, Oostende.
De Tweede Artistenfoor gaat door op 5 juli, ingericht door de
Koninklijke Kunstkring. Deelname beschermingscomite : minimum
100 fr., giro A. Sorel, 876.365.

KOEKELARE

PARIJS

Creabo is een jeugdatelier, dat in de vrije scholen van het centrum
werd opgericht o.l.v. Norbert Vandecasteele, Christina Jongbloet,
Magda Viaene, Zuster Karolien en Roger Crevits.

International design competition prisunic/shell staat open voor ontwerpers van 18 tot 36 jaar en betreft meubelprojekten. Inschrijven
voOr 14/3. Inlichtingen : Belgisch Instituut voor Industriele Vormgeving, Eendrachtstraat 60, 1050 Brussel. Projekten in te zenden :
15 mei.

KORTRIJK
Pater Leopold (Robert Vandepitte), die langs de radio vele jaren
een kunstzinnig godsdienstig programrna leidde, overleed op 5/1.
Wij bieden de familieleden en confraters van ons medelid onze
innige deelneming aan. Hij was afkomstig uit Lissewege en speelde
reeds samen met zijn broer en met wijlen Kanunnik A. Gillon een
rol in de epische periode van de vooroorlogse zender Kortrijk.

De Vlaamse expressionisten warden vanaf 20/2 vertoond in de
Orangerie onder de benaming 'L'art flamand d'Ensor a Permeke'.
Een zeer lovenswaardig initiatief van het Ministerie van Nederlandse Cultuur, dat hiervoor dient te warden gelukgewenst.

SCHAARBEEK

museumwedstrijd in betrekking tot de aanwezige collecties. Een
goed initiatief.

Een Vlaams Jeugdatelier werd opgericht onder de galerij Lambermont aan de Eug. Demolderlaan, door de uitbaters der galerij
dhr. en mevr. De Cremer, samen met de Bond der Grote en Jonge
Gezinnen. Open iedere woensdagavond.

LIER

D.F.-leden stelden ten toon in dezelfde galerij, die meer en meer
de betekenis van een Vlaams cultuurcentrum krijgt.

De Vrienden van de musea organiseren vanaf 21/3 tot 13/4 een

Jeugd en muziek bracht zijn 'honderdste concert in aanwezigheid
van Mr. Johan Fleerackers en gouverneur Kinsbergen, met werk
van Renaat Veremans e.a. Ook de Lierse pianovirtuose Mieke
Sprimont trad er op.

LUXEMBURG
De Tweejaarlijkse Beneluxtentoonstelling van het Kunstambacht
heeft in de loop van dit jaar plaats in 'Le nouveau theatre' in de
tweede helft van oktober. De Belgische deelname berust bij het
Economisch en sociaal Instituut van de Middenstand, Jozef II
straat 9, Brussel.

ST.-MARTENS-LATEM
De Klokkeput, het restaurant van ons medelid Miel De Cauter,
werd de zetel van de stichting 'De Klokkeput', die sedert juni 1969
reeds een aantal belangwekkende tentoonstellingen tot stand
bracht, zoals doze van onze leden Jean Bilquin, Roger Bonduel,
Victor Delhez en Maurice Van Saene. Thans exposeert Miel Decauter zelf. Onze vriend, burgemeester Raf Vanden Abeele, richtte
ook podzie- en kleinkunstavonden in, die bijdragen om de naam
van de gemeente als kunstenaarsmekka in stand to houden. Veel
succes I
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Antwerpen:: Jos
Jos Van
VanRooy,
Rooy,Potgietersstraat,
Potgfetersstraat,15,
15,Antwerpen,
Antwerpen,
tel, 03/36.35.33.
03/36.35.33,
tel.
Brabant:Vital
Vita IRobben,
Robben,Dr.
Dr.Folletstraat,
Fol/etstraat,220,
220,Wemmel,
Wemmel,tel.
tel.02/79.72.89
02/79.72.89
Brabant:
Limburg.': Albert
Albert Dusar,
Dusar, Mombeekdreet,
Mombeekdreef, 58,
58, Hasselt,
Hasselt, f tel.
011/218.77
Limburg
1. 011/218.t7
13,
Aalst,
Oost-Vlaanderen
:
Etienne
Le
Compte,
Pontstraat,
Oost- Viaanderen : Etienne Le Compte, Pontstraat, 13, Aaist,
tel, 053/246.59
053/246,59
tel.
West-Vlaanderen:: Walter
We/ter De
De Taeyei
Taeye,Bruggestraat,
Bruggestraat,161,
161,Roeselare,
Roeselare,
West-Vlaanderen
tel.0511246.79
051/246.79
tel.

NIEUWE LEDEN
In de zittingen ,dd. 15 november 1969, 17 januari en 21 februari 1970
van onze Raad van Beheer werden de volgende nieuwe leden
aanvaard :
Bultenland
H. Reuser, Nijmegen (Nederland) (Architect).

worden. Het gaat door van zaterdag, 17, tot dinsdag, 20 oktober
1970, in Limburg. Er warden ongeveer 70 buitenlandse gasten verwacht en alles laat voorzien, dat een u iterst belangrijk programma
zal kunnen gerealiseerd worden.
'

ACTIE REKENHOF

Antwerpen
Gusts& Aerts, Turnhout (P); Marc Aerts, Edegem (P); Piet Boelens,
Deurne-Zuid (P); Martha Bosmans, Antwerpen (P); Gaston Claes,
Antwerpen (L); Jan Norbert Cockx, Boechout (P); J.B. Coomans,
Antwerpen (P); Steven De Broey, Kasterlee (L); Remi De Cnodder,
Antwerpen (L); Emiel Dedeyne, Lichtaart (L); Rene Engelen, Borgerhout (P); Gilbert Goos, Antwerpen (L); Fernand Grasmichel, Deurne
(P); Wilfried Huet, Antwerpen (P); Ludovic Leysen, Kasterlee (P);
L. Lommaert, Schilde (P); Garis Maksetian, Schoten (P); Pol Mara,
Borgerhout (P); Wies Marien, Bonheiden (P); Lisette Meyers (ps.
Marie-Elise), Antwerpen (P); Jan Monden, Antwerpen (P); Achiel
Pelgrims, Borgerhout (M & P); Walter Roland, Antwerpen (L);
Margaretha Roose, Deurne (P); Maria Rosseels, Kalmthout (L);
Maria Segers, Antwerpen (P); St. Thys, Lier (P); Andre Vander
Borght, Antwerpen (P); Jan Vander Loo, Gooreind (P); Pieter Van
der Meersch, ,Deurne (P); Paul Vander Straeten, Deurne (P):
Freddy Van Dyck, Turnhout (P); Walter Van Leekwiick, Wiinegem
(P); Dr. Frans Verachtert, Retie (L); Guido Verachtert, Retie (M);
Lieve Verbelen, Oude God (P); Alfons Vermeir, Berchem (P);
Frans Vervoort, Schoten (P) en Karel Wollens, Antwerpen (P).
.

Brabant
Jos De Haes, Brussel (L); K. van Pelt, Averbode (L) en Ludo van
Ryseveldt, Vaalbeek.
Limburg
Sylvain Douven, Beverlo (P) en Antoon Van Mechelen, St.-Truiden
(P).
Oost-Vlaanderen
Marcel Vande Voorde, Lokeren (P).

Wij vernemen dat de syndicale raad van advies eenparig voorgesteld heeft (en dit is ter ondertekening aan de minister voorgelegd) dat de kunstenaars hun normale wedden (dus met tweejaarlijkse verhogingen) mogen ontvangen, voor zover het nettoinkomen, dat ze verwerven als lainstenaar, hun staatswedde niet
overschrijdt.
Dit advies handelt echter over ambtenaren-kunstenaars, houders
van een diploma hoger kunstonderwijs.
Wij trachten nu de uitbreiding te verkrijgen tot alle kunstenaars, die
een staatswedde genieten, aismede de wijziging van het K.B. dd.
15.4.1958, waardoor dan aile moeilijkheden definitief van de baan
zouden geholpen zijn.
Vermelden wij tenslotte nog dat de Limburgse volksvertegenwoordiger Raskin, ingevolge de actie, gevoerd door ons Verbond, op
5 maart jl. de vice-minister Cools interpelleerde. Hopen wij nu mar
dat ook nog andere politic' zich deze zaak aantrekken...
.■■■■■

4•••••••••

INFORMATIE
Aansluitend met onze aotie voor meer informatie ten behoeve van
onze leden-kunstenaars, ihebben wij bij de bevoegde instanties
.meermaals aangedrongen op het verstrekken van meer gegevens
omtrent steunverlening. Eindelijk werden dan toch een aantal
'geheimen' prijsgegeven. Wij . drukken ze hieronder graag af; al
onze plastische kunstenaarskunnen er wel interessante dingen In
vinden.
In Beide bestaan in hoofdzaak vier vormen van steunverlening aan
plastische kunstenaars :
1. Aankoop van werken

West-Vlaanderen
Gery Bouckaert, Tielt (P); Paulette Cottigny, Koksiide (L); Rene
Duyck, St.-Kruis (P); Cecile Lauweryssen, St.-Andries; Julien Schaeverbeek, St.-Kruis (P) en Robert Van Haecke, Assebroek (P).

INSPECTEURS-PAPENVRETERS
In een vorig nummer hebben wij ons protest uitgedrukt t.o.v.
sommige rijksinspecteurs onderwijs, die er eigenaardige praktiiken op nahouden am zekere leden te intimideren wegens hun lidmaatschap C.V.K.V. Wij stellen er prijs op een ons gesignaleerd
geval recht te zetten. Er is nl. een inspecteur die een naamloos
schriiven ontving, waarin een knipsel uit ons tijdschrift; in dit
knipsel werd de naam van een van onze leden in het rood anderlijnd, ten einde de aandacht van de inspecteur te vestigen op het
werkzaam in het officieel onderwijs — lid
felt, dat de artiest
was van een christelijke vereniging. De inspecteur heeft aan dit
schrijven helemaal geen gevoig gegeven, zoals het trouwens een
goedmenend, breeddenkend en verdraagzaam mens past.
Wij hopen dat wij met deze rechtzetting een spijtig m isverstand
van de baan hebben geholpen.
'

S.I.A.C.-CONGRES
Zoals reeds gemeld, zal het S.I.A.C.-Congres 1970 door S.I.A.C.Vlaanderen, in samenwerking met ons verbond, georganiseerd

De Staat kan een werk van een kunstenaar aankopen. Zulks geschiedt meestal ter gelegenheid van een tentoonstelling en/of na
een bezoek aan zijn atelier. Het criterium dat voor de aankoop van
een werk bepalend is, is immers uitsluitend van artistieke aard.
Dit wil zeggen dat niet alleen het werk zeif aan bepaalde artistieke
eisen moet voldoen, doch dat het tevens representatief moet zijn
voor het oeuvre van de kunstenaar. Behoudens een erkenning van
de artistieke persoonlijkheid van deze Iaatste, .houdt het aankopen
van een werk immers oak een blijk van waardering in voor het
geheel van zijn produktie. Aldus heeft het voor een kunstenaar
dan ook ,slechts zin de Staat am de aankoop van een werk te verzoeken, wanneer hij reeds op een zekere produktie kan wijzen.
Deze aankoop van werken is niet beperkt tot schilder- en beeldhouwkunst. Ook de ambachtskunstenaar kan van daze vorm van
steunverlening genieten, mits zijn werk aan de gestelde artistieke
eisen voldoet.
Met het Gag op de aankoop van werken in opdracht van de Staat
werd door de Minister van Cultuur een Commissie van Advies
ingesteld voor het nederlandssprekend landsgedeelte :
Voorzitter : M. Duchateau, Ten Doom, Beigem (post Humbeek).
Laden : J.P. Ballegeer, Steenaardestraat 17 B, St.-Denijs-Westrem;
Em. Langui, Armand Huysmanslaan 85, Brussel 5; Rog. Marijnissen,
Hansen Soulielaan 75, Brussel 4; M. Van Saene, Abdijstraat 1,
Ninove; K. Geirlandt, lJzerlaan 11, Gent.
Secretaris is W. Juwet, bestuurssecretaris, Kortenberglaan 158,
Brussel 4.
Aanvragen voor de aankoop van een werk dienen gerioht tot de
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het hoeft gezegd : wij hebben ze met interesse gelezen van de
eerste tot en met de laatste bladzijde.
De Vikingroute brengt ons van Scandinavie, via Orkaden, Shetlands,
Hebriden, lerland en Far der, tot Us- en Groenland, naar het
verste vikinggewest : Vinland. En de auteur neemt ons mee in
een adembenemend tempo, met vinnige uitschieters, optimistisch
tot en met. En geen vrees, dat je wat zou missen : Bernards
scherpe blik vindt het wel voor jou. Bovendien bezit hij een stevige
geschiedkundige en aardrijkskundige 'background'. Kortom : hij
is een gedroomde gids, zoals er niet veel door dit toeristisch
tranendal lopen.
Geknipte lektuur dus voor wie vakantieplannen brouwt in de
richting van de Vikingroute. En de thuisblijvers ? Die reizen lekker
mee in hun zetel I
Frans Depeuter : De hand aan jezell, 14 x 21,5 cm., 142 pag., geb.,
Standaard Uitgeverij, Antwerpen/Utrecht, 1969.
Nog niet zolang geleden mochten wij ons verheugen in het verschijnen van Depeuters roman „Om niet te verstenen", die o.i. een
der beste prozawerken van jongeren was, die de jongste jaren van
de pers kwamen. En Frans gunt ons niet eens de tijd om op
adem te komen. Zijn nieuwste roman 'De hand aan jezelf' Iijkt
evenwel niet het peil te hebben van 'Om niet te verstenen'. Biedt hij
we! het heftig relaas van een mislukt leven, dan toch komt het ons
voor, dat het de inhoud aan waarachtigheid ontbreekt. De hoofdpersoon, Gilbert Tanteels, is als het ware de verpersoonlijking van
de zelfkwelling en de oorzaak hiervan is het feit, dat .hij vader is
van een misvormde zoon (die n.b. In het boek 'Kob' — afkorting van
kobold ? — heet). Omdat hij dit niet kan verwerken, loopt zijn
huwelijk spaak en vervreemdt .hij van letterlijk iedereen. Misschien
lagen bij de auteur wel positieve waarden voor, maar die komen
hier niet voldoende aan body. De wereld, opgeroepen in het boek,
is zo terneerdrukkend en hopeloos, zds grauw en grijs, dat je waarachtig nog eens de titelbladzijde opslaat om je en/an te vergewissen dat Frans Depeuter inderdaad wel de auteur is.
Frans is ons dus een revanche verschuldigd. Hij moest wellicht
heel veel van zich wegschrijven, maar dat mag hij nu niet cultiveren. Dat hij kan schrijven, bewijst ook zijn jongste roman : een
krachtige taal, een uitstekende stip en het ondefinieerbare aanvoelen on weten hoe een verhaal op te bouwen.
Mariette Vanhalewijn : Simon en de verhalenstoel, 20 x 27 cm.,
112 pag., geb., 72 tekeningen, geb., Uitg. Lannoo, Tielt/Den Haag,
1969, 108 fr.
Het tweede boek van Mariette Vanhalewijn in de uitstekende Lannoo-serie 'Onder de Paddestoel'. Acht heerlijke verhalen en sprookjes, waarin het wemelt van kabouters, , heksen, tovenaars, maar
waarin ook eigentijdse elementen hun plaats krijgen, tot t.v.-antennes toe ! Jaklien (Moerman) tekende omslag en illustraties en
zoals zij dat doet, kunnen het weinigen, dat mag hier zeker eons
herhaald worden. Mede door de perfecte lay-out, mag van dit boek
gezegd worden, dat het lang geen slecht figuur zou slaan op de
Internationale kinderboekenmarkt. Uitgever, auteur en illustrator
wezen erom gelukgewenst I
Lucien. Dendooven : Karel de Goede, 12,5 x 19,5 cm., 32 pag., geill.,
gen., Uitg. Saeftinghe, Blankenberge, 1969.
Dit werkje verscheen als nr. 12 in de 'Galerij van Vlaamse Groten',
on handelt, zoals de titel het trouwens zegt, over het !even van
Karel de Goode. Wij zijn geschiedkundig niet voldoende onderlegd
om na te gaan of het verhaal historisch helemaal klopt, maar
gezien de faa m van Lucien Dendooven op dat gebied, mogen wij
dat grif vooropstellen. En in elk geval wend het gesteld in een
uitstekende taal en doet de geschiedkundige stof zich boeiend
lezen. Lof ook voor Frank-Ivo Van Damme, die de omslag en de
illustraties voor zijn rekening nam : kent er wat van !
'

Albert de Longie : Gerrit Achterberg, 13 x
cm., 72 pag., gen.,
Uitg. Desclee De Brouwer, Brugge, 1969, 35 fr.
Dit nummer 80 uit de befaamde serie 'Ontmoetingen' -van Desclee
De Brouwer, word geschreven door ons redactieraadslid Albert de
Longie, die zich in zijn studie toont als een verrassend gedegen
kenner van Gerrit Achterberg on diens werk.
Hij belicht achtereenvolgens — zoals dat over het algemeen het
geval is in de serie 'Ontmoetingen' — !even en werk van de
beroemde dichter, maar voegde er, achteraan, ook een documentair uiterst waardevolle literatuur-index aan toe, d.w.z. een uitgewerkte lijst van de boeken, essays en artikels, die handelen over
Aohterberg of waarin hij mede besproken wordt. Dat heeft de
Longie zes jaar werk gekost, maar dat stuk is inderdaad dan veruit
de volledigste on nauwkeurigste literatuurlijst over Achterberg.
Overbodig to zeggen, dat wij dit werk ten zeerste aanbevelen. Het
is onmisbaar voor alle mensen, die met literatuur en podzie in het
bijzonder begaan zijn.
Vermelden wij hier terloops nog dat tegelijk ook nog in de reeks
'Ontmoetingen' verschenen
Harry Mulisch (door Dr. J. van Ham) en Jean Anouilh (door Guido
VVulms), resp. 48 en 68 pag., 35 fr./deeltje.
Rene Nauwelaerts : Bibliografie over de Vlaamse letterkundigen,
21,5 x 26,5 cm., 438 pas, uitgave Openbare Bibliotheek van Duffel,
1969, 475 fr.
Wie let of wat Iii4ewerkr is in het literaire !even, zal al dikwijls ervaren hebben hoe vaak op hem een beroep wordt gedaan door
studenten of lezers, die om een of ander doel 'lets willen to weten
komen' over een of andere auteur — en hoe maar, hoe beter, meneer... En dan maar zoeken en snuffelen in eigen of andermans
bibliotheek.
Rene Nauwelaerts, de knappe bibliothecaris van de Openbare
Bibliotheek van Duffel, is ons nu tegemoet getreden als eon reddende angel. Hij werkte zijn proefschrift bij, waarmee hij zijn
akte van middelbaar bibliothecaris behaalde, stencilde het zorgvuldig en betitelde het 'Bibliografie over de Vlaamse letterkundigen'.
Het omvat twee lijvige delen : deel 1 (pag. 1-244) is eon samenbundeling van in honderden boeken verspreide nota's kritiek en
inlichtingen over werk, !even en streven van onze Vlaamse woordkunstenaars (geboren sinds 1800 plus dan Jan Frans Willems),
dit alles alfabetisch gegroepeerd volgens de besproken letterkundige. De verschillende aanduidingen worden gevolgd door een
typerende zin, uit de kritische bladzijden zelf gelicht, waarbij de
auteur (Nauwelaerts) dan telkens tracht de algemene geest of een
speciale indruk weer to geven. Deel 2 (245-390) bevat een inhoudsoverzicht van monografieen en afzonderlijke studies over een
auteur, eveneens alfabetisch gegroepeerd volgens de besproken
I etterku nd ig e.
Van pag. 391 tot 438 komen bovendien, als supplement, een reeks
bibliografische inlichtingen over de kritische bundels en algemene
werken, die in het eerste deel werden doorpluisd en ontleed.

Dat het samenstellen van eon dergelijk boek een reusachtig werk
is geweest, dat Rene Nauwelaerts daarvoor onze bewondering en
onze dank verdient en dat zijn werk een plaats moat vinden in
alle openbare (en prive) bibliotheken, in alle scholen en bookhandels, die naam waardig, hoeft geen nader betoog.
J.V.R.
Rose Gronon : Pentheus, Boekengilde De Clauwaert, Leuven, 1969.
Dit is een verhaal van de ondergang van eon Thebaans koningshuis.
Als dochter van de harde vorst Kadmos, treedt vooral Agave op
het voorplan. Ze toont zich ambitious en ook wulps, on zal als
koningin-moeder evolueren, wanneer Kadmos zijn kroon in de
wieg van zijn kleinzoon heeft neergelegd om hem op to volgen.
Inmiddels blijkt de zuster van Agave geheime betrekkingen gehad

65

het hoeft gezegd: wij hebben ze met interesse gelezen van de
eerste tot en met de laatste bladzijde.
De Viking route brengt ons van Scandinavië, via Orkaden, Shetlands,
Hebriden, Ierland en Fär der, tot IJs- en Groenland, naar het
verste vikinggewest : Vinland. En de auteUr neemt ons mee in
een adembenemend tempo, met vinnige uitschieters, optimistisch
tot en met. En geen vrees, dat je wat zou missen: Bernards
scherpe blik vindt het wel voor jou. Bovendien bezit hij een stevige
geschiedkundige en aardrijkskundige 'background'. Kortom. hij
Is een gedroomde gids, zoals er niet veel door dit toeristisch
tranendal lopen,
Geknipte lektuur dus voor wie vakantieplannen brouwt in de
richting van de Viking route. En de thuisblijvers? Die reizen lekker
mee In hun zetel!
Frans Depeuter. De hand aan jezelf, 14 x 21,5 cm., 142 pag., geb.,
Standaard Uitgeverij. Antwerpen/Utrecht, 1969.
Nog niet zolang geleden mochten wij ons verheugen in het verschijnen van Depeuters roman "Om niet te verstenen", die o.i. een
der beste prozawerken van jongeren was, die de jongste jaren van
de pers kwamen. En Frans gunt ons niet eens de tijd om op
adem te komen. Zijn nieuwste roman 'De hand aan jezelf' lijkt
evenwel niet het peil te hebben van 'Om niet te verstenen', Biedt hij
wél het heftig relaas van een mislukt leven, dan toch komt het ons
voor, dat het de inhoud aan waarachtigheid ontbreekt. De hoofdpersoon, Gilbert Tanteels, is als het ware de verpersoonlijking van
de zelfkwelling en de oorzaak hiervan is het feit, dat hij vader is
van een misvormde zoon (die n.b. in het boek 'Kob' - afkorting van
kobold? heet). Omdat hij dit niet kan verwerken, loopt zijn
huwelijk spaak en vervreemdt hij van letterlijk iedereen, Misschien
lagen bij de auteur wel positieve waarden voor, maar die komen
hier niet voldoende aan bod. De wereld, opgeroepen in het boek,
is zó terneerdrukkend en hopeloos, zó grauwen grijs, dat je waarachtig nog eens de titelbladzijde opslaat om je ervan te vergewissen dat Frans Depeuter inderdaad wel de auteur is.
Frans is ons dus een revanche verschuldigd. Hij moest wellicht
heel veel van zich wegschrijven. maar dat mag hij nu niet cultiveren. Dat hij kàn schrijven, bewijst ook zijn jongste roman: een
krachtige taal, een uitstekende stijl en het ondefinieerbare aanvoelen en weten hoe een verhaal op te bouwen.
Mariette VanhalewiJn: Simon en de verhalenstoel, 20 x 27 cm"
112 pag., geb., 72 tekeningen, geb., Uitg. Lannoo, TieltIDen Haag,
1969,108 fr.
Het tweede boek van Mariette Vanhalewijn in de uitstekende Lannoo-serie 'Onder de Paddestoel'. Acht heerlijke verhalen en sprookjes, waarin het wemelt van kabouters, heksen, tovenaars, maar
waarin ook eigentijdse elementen hun plaats krijgen, tot t.v.-antennes toe! Jaklien (Moerman) tekende omslag en illustr?ties en
zoals zij dat doet, kunnen het weinigen, dat mag hier zeker eens
herhaald worden. Mede door de perfecte lay-out, mag van dit boek
gezegd worden, dat het lang geen slecht figuur zou slaan op de
internationale kinderboekenmarkt. Uitgever, auteur en illustrator
wezen erom gelukgewenst I
Lucien Dendooven : Karel de Goede, 12,5 x 19,5 cm., 32 pag., geïll.,
gen., Uitg. Saeftlnghe, Blankenberge, 1969.
Dit werkie verscheen als nr. 12 in de 'Galerij van Vlaamse Groten',
en handelt, zoals de titel het trouwens zegt, over het leven van
Karel de Goede. Wij zijn geschiedkundig niet voldoende onderlegd
om na te gaan of het verhaal historisch helemaal klopt, maar
gezien de faam van Luclen Dendooven op dat gebied, mogen wij
dat grif vooropstellen. En in el k geval werd het gesteld in een
uitstekende taal en doet de geschiedkundige stof zich boeiend
lezen. Lof ook voor Frank-Ivo Van Damme, die de omslag en de
Illustraties voor zijn rekening nam' kent er wat van!

Albert de Longie' Gerrit Achterberg, 13 x 19.5 cm" 72 pag, gen.,
Uitg. Desclée De Brouwer, Brugge, 1969,35 fr.
Dit nummer 80 uit de befaamde serie 'Ontmoetingen' van Desclée
De Brouwer, werd geschreven door ons redactieraadslid Albert de
Longie, die zich in zijn studie toont als een verrassend gedegen
kenner van Gerrl! Achterberg en diens werk.
Hij belicht achtereenvolgens - zoals dat over het algemeen het
geval is in de serie 'Ontmoetingen' leven en werk van de
beroemde dichter, maar voegde er, achteraan, ook een documentair uiterst waardevolle literatuur-index aan toe, d.W.Z. een uitgewerkte lijst van de boeken, essays en artikels, die handelen over
Achterberg of waarin hij mede besproken wordt. Dat heeft de
Longie zes jaar werk gekost, maar dat stuk is inderdaad dan veruit
de volledigste en nauwkeurigste literatuurlijst over Achterberg.
Overbodig te zeggen, dat wij dit werk ten zeerste aanbevelen . Het
is onmisbaar voor alle mensen, die met literatuur en poëzie in het
bijzonder begaan zijn,
Vermelden wij hier terloops nog dat tegelijk ook nog in de reeks
'Ontmoetingen' verschenen:
Harry Mulisch (door Dr. J. van Ham) en Jean Anoui/h (door Guido
Wulms), resp. 48 en 68 pag., 35 fr./deeltje.
René Nauwelaerts : Bibliografie over de Vlaamse letterkundigen,
21,5 x 26,5 cm., 438 pag., uitgave Openbare Bibliotheek van Duffel,
1969, 475 fr.
Wie iet of wat 'ingewerkt' is in het literaire leven, zal al dikwijls ervaren hebben hoe vaak op hem een beroep wordt gedaan door
studenten of lezers, -dIe om een of ander doel 'iets willen te weten
komen' over een of andere auteur - en hoe meer, hoe beter, meneer ... En dan maar zoeken en snuffelen in eigen of andermans
bibliotheek.
René Nauwelaerts, de knappe bibliothecaris van de Openbare
Bibliotheek van Duffel, Is ons nu tegemoet getreden als een reddende engel. Hij werkte zijn proefschrift bij. waarmee hij zijn
akte van middelbaar bibliothecaris behaalde, stencilde het zorgvuldig en betitelde het 'Bibliografie over de Vlaamse letterkundigen'.
Het omvat twee lijvige delen: deel 1 (pag. 1-244) is een samenbundeling van in honderden boeken verspreide nota's kritiek en
inlichtingen over werk, leven en streven van onze Vlaamse woordkunstenaars (geboren sinds 1800 plus dan Jan Frans Willems),
dit alles alfabetisch gegroepeerd volgens de besproken letterkundige, De verschillende aanduidingen worden gevolgd door een
typerende zin, uit de kritische bladzijden zelf gelicht, waarbij de
auteur (Nauwelaerts) dan telkens tracht de algemene geest of een
speciale indruk weer te geven. Deel 2 (245-390) bevat een inhoudsoverzicht van monografieën en afzonderlijke studies over één
auteur, eveneens alfabetisch gegroepeerd I/olgens de besproken
letterkundige.
Van pag, 391 tot 438 komen bovendien, als supplement, een reeks
bibliografische inlichtingen over de kritische bundels en algemene
werken, die in het eerste deel werden doorpluisd en ontleed.
Dat het samenstellen van een dergelijk boek een reusachtig werk
is geweest, dat René Nauwelaerts daarvoor onze bewondering en
onze dank verdient en dat zijn werk een plaats moét vinden in
alle openbare (en privé) bibliotheken, in alle scholen en boekhandels, die naam waardig, hoeft geen nader betoog,
J.V.R.
Rose Gronon : Pen/heus, Boekengilde De Clauwaert, Leuven, 1969.
Dit is een verhaal van de ondergang van een Thebaans koningshuis.
Als dochter van de harde vorst Kadmos, treedt vooral Agave op
het voorplan. Ze tOOrlt zich ambitieus en ook wulps, en zal als
koningin-moeder evolueren, wanneer Kadmos zijn kroon In de
wieg van zijn kleinzoon heeft neergelegd om hem op te volgen.
Inmiddels blijkt de zuster van Agave geheime betrekkingen gehad
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te hebben met ni emand minder dan Zeus. Pentheus de kleinzoon
van Kadmos, wil in rechtvaardigheid en vrede regeren , doch juist
die goddelijke zoon van zijn tante en Zeus, nl. Dionysos. zal zijn
werk komen vernietigen, door bandeloosheid en ontucht over de
wereld te brengen. Want ondanks zlln machtig idealisme, is het
Pentheus zelf die ten onder gaat en niet Dionysos. Kadmos, die een
tijd aan Dionysos heeft geloofd , vergaat ook in zijn ontgoool1eling ,
terwijl Agave en haar kleinzoon, onze verteller. door de Thebaanse
Raad, waarvan de leden ten slotte mekaar verslinden, verbannen
worden . In een vreemd land wordt de koninklijke Agave geofferd
aan de zonnegod en alleen de achterkleinzoon van Kadmos zal
overblijven om dit treurig verhaal voor de mensheid te bewaren.
Wat Rose Gronon als parate kennis van de Griekse Oudheid
bezit, moet reeds onze bewondering afdwingen. Doch in veel
grotere mate bewonderen we haar creativiteit, waarmee zij die
stof tot een levend geheel met mensen en dingen heeft herschapen .
Met de flair van een grote artieste 'dicht' zij, in de rijkdom van haar
fantasie , een verhaal met epische allure. Voeg hierbij haar fijnzinnige taal, die nooit inzinkingen kent, en de poëtische geladenheid van haar zegging tot aan het einde toe.
Lic. Van Dijck en René Turkry ' 100 Nieuwe Dictees voor het
Mjddelbaar Onderwijs, Uitgeverij De Nederlandsche Boekhandel,
Antwerpen.
Het zijn geen honderd occasioneel samengeraapte teksten, wel
honderd fijn uitgekiende opstellen van mensen die kunnen schrijven . Elk nummer illustreert een 'geval', omcirkelt een belangstellingscentrum. In die onderwerpen vol afwisseling wordt waarlijk gestreefd naar het bereiken van de interessesfeer der jongere generatie en der actuele problematiek. Deze dictee-oefeningen weerspiegelen de taal van nu. Modern comfort, fotografie, ruimtevaart,
wereldproblemen en tientallen andere interessante realiteiten,
worden erin aangesneden. Uiteraard komt een druk gebruik van
vreemde woorden voor. We leven nu eenmaal internationaal. Geloof
me, dit schoolboek, door een paar van onze collega's op de markt
gebracht, is het allerbeste van het allernieuwste.
Remi Lens: Kerstmis met Lens, Uitgeverij Kempische Boekhandel,
Retie, 400 blz., 540 fr.
Remi Lens, een niet meer zo jonge kunstschilder uit Turnhout, heeft
zopas een boek uitgegeven. Het is zijn eerste, en dan meteen een
kanjer van belang. Een stuk van zijn leven zijn voor Remi zijn
kerstvieringen geweest te Vosselaar, waar hij een mooie tijd onderpastoor was. Deze zijn een gelegenheid geweest om een bonte
aaneenschakeling van taferelen à la Lens neer te pennen, waarin
een aantal van zijn parochianen kostelijk-raak tot nieuw leven
geroepen worden, waarin een onvermoed verteller op de voorgrond
treedt, waarin we overigens van geen echte geschiedenis mogen
gewagen, doch waarin Lens maar vertelt en vertelt dat het een lust
is. Hij doet ons onvermijdelijk aan Nest Claes denken. En ook aan
de tekenstift van Timmermans. En het staat er allemaal zonder
pretentie, zoals de mensen uit de Kempen nog zijn, recht voor de
vuist en doe er geen doekjes om. Geen ingenieuze zin net jesmakerij, losse woorden noch elliptische zinnen, doch boeiend als
een Kempische gildeviering. Vol korte en humoristische anekdoten
op zijn Turnhouts. Is dat allemaal kunnen gebeuren rond dat
kribbeke van Remi Lens daar in Vosselaar, dat devote kerstspel,
waar ooit bisschoppen en ministers zijn komen naar zien?
Dit gezonde rijpe boek, dit monumentaal boek met zijn cocktail
vol ernst en humor, met zijn kunstwaarde zonder literaire pretentie,
met zijn fijne vondsten en jong dynamisme, doet me ook aan Pater
Fleerackers denken, onze gemeenschappelijke retorikaleraar van
destijds. Tevens nog een grote pluim aan de uitgeverij die er een
kostbaar stuk van maakte voor de bibliofielen, met een zetting die
de ogen streelt, en een illustratie - hoe kan het anders?- die
schitterend is, van de schilder-neo-schrijver zelf.
Jas van Rooy
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Ste ven Debro ey Wrakh out, De Vroente, Kaste'lee, 1969.
Deze nieuwe roman van Steven Debroey heeft ons verrast. Het is
een goed we rk. Wij pleiten reeds Jaren voor een roman lite ratuur
die zo breed en rijk is als het gehele leven. een literatuur wa arin
alle facetten van onze samenleving bel icht en terzelfder tijd de
mens In zijn vele gestalten , wat hij allemaal Is en wil word en,
wordt uitgebeeld. Daarom hebben wij steeds verlangend uitgezien
naar romanciers die geen beroepsschrijvers zijn. Naar artsen,
rechtsgeleerden, Ingenieurs , die van hun kennis van het leven uit
zouden schrijven, eerlijk en waarachtig, persoonlijk en daardoor
oorspronkelijk hoe zij de realiteit ervaren.
'Wrakhout' komt aan die wens tegemoet. De schrijver is geen
advocaat, geen rechter, maar de inhoud, de gegevens en de sfeer
van zijn boek bewijzen dat hij het milieu van de rechtSbedeling
kent. Hij kent ook de zelfkant van onze maatschappij en dat deel
van onze jeugd dat zijn gluk en toekomst verkwanselt. Jacki
Grlgnon is de zoon van een beroemd advocaat. zijn vader is altijd
zo druk benomen geweest dat hij zijn zoon verwaarloosde en die
zoon heeft van de vrijheid en het geld, waarover hij ruimschoots
beschikte gebruik gemaakt om van zijn jeugd te genieten. Verblind
door zijn egoïsme en opgehitst door een onbeheerste sexualiteit
is hij harteloos wreed geworden.
Op zekere dag komt hij ertoe de portier van een nachtkroeg te
vermoorden. Hij heeft het gedaan uit drift en eens de misdaad
gepleegd blijkt walvoor een zwakkeling hij is. De politie ontdekt dat
hij de moord begaan heeft en niettegenstaande de onderzoeksrechter hem enigszins spaart, komt hij voor het hof van assisen.
De stafhouder van de balie pleit voor hem. Hij doet het zeer verstandig, omdat hij zo menselijk is en slaagt erin de rechtbank en de
jury ervan te overtuigen dat de misdadiger die voor hem terecht
staat ook een slachtoffer is. Van onze maatschappij. Om dat aan
te tonen leest hij uit publicaties die vrij verkocht worden passages
voor. die zijn thesis zoveel kracht bijzetten, dat de beschuldiging
van moord niet aangehouden blijft, wel van slagen die de dood tot
gevolg moesten hebben.
Wat de uitspraak van het gerecht zal zijn, kunnen wij alleen vermoeden. Debroey breekt het verhaal af voor het vonnis valt. Verder
verhalen was ook niet nodig. Wie kan lezen weet wat er bedoeld
werd: voor Jacki Grignon is het mooiste deel van zijn leven hopeloos verknoeid en zoals het met hem gebeurde zal het met anderen
gaan, omdat zij niet opkunnen tegen de verlokking en het klimaat
van de tijd. Omdat degenen, die dat betreuren, het niet kunnen
halen tegen de geld haaien en de opzettelijke vernielers, omdat wij
de mens niet kunnen veranderen.
Debroey heeft zijn relaas rechtlijnig geschreven, zonder versieringen, het verteld alsof er geen modern stijlprobleem zou bestaan .
De schoonheid ligt in die zakelijk beheerste verhaaltrant, in de
opeenvolging van de gebeurtenissen, in de manier waarop de
karakters van zijn personages geschilderd worden door wat zij
zeggen en doen. Niet door wat de schrijver hen toeschrijft. 'Wrakhout' boeit zonder inzinkingen van de eerste tot de laatste bladzijde en is, hoewel contrasterend met de successen van de dag ,
toch een werk van betekenis,
André Demedts
Gery Helderenberg : Neerhof op Ronkenburg, Druk St.-Pieters- en
Paulusabdij, Dendermonde, 1969.
Op Ronkenburg te Lede, waar de dichter op rust is, zijn de negentien gedichten van dit mooie bundeltje ontstaan . Het zijn fijne verzen in de traditie van GezeIIe en de Laey, die als spelenderwijze
werden geschreven 'pour Ie plaisir'. Een klein divertimento heet de
dichter het en veel genoegen zal ook de lezer eraan hebben. Elk
van deze tweestrofige gedichten voert een dier ten tonele, dat getransponeerd wordt uit de banale sfeer van een neerhof naar een
poëtische dierenwaral1de, waarin het door de magie van het woord
tot een fabelachtig wezen wordt verheven. Dit gebeurt met de

grote eenvoud. die de echte dichtkunst kenmerkt. Naar de geest
is deze poezie verwant met de antieke kunst en met de renals~'lnce. Deze vindt men terug in de prachtige houtsneden. welke het
bundeltje verluchten en die ontleend zijn aan 'Der dieren palleys',
gedrukt te Antwerpen in 1520 en bewaard in de Koninklijke Biblioteek . Een wanrdevolle bibliofiele uitgave.
Gerv Helderenberg Kerstbrevier. Uitg. Pro Arte Christiana, Vaalbeek, 1969.
Pro Arte Christiana heeft het gelukkig Idee gehad als nieuwjaarswens aan zijn vrienden een klein plaket je gedichten aan te bieden
oekozen uit G. Helderenbergs 'Brevier' (uitg. DDB). Met de Duitse
houtsneden uit 'Bereitung zu dem heiligen Sakrament' (Basel) en
'Montevilla' (Straatsburg) vormt dit een verfijnd geheel, dat het hart
verheugt. Over heel de lijn een pareltje, én om de poëzie, én om de
illustratie, én om de druk.
RAinaerl de Vos uil het Middelnederlands herschreven door Slijn
SIreuvels. Opqeluisterd met tekeningen door Guslaaf van de Wo estUne. Uitq. Desclée De Brouwer. Brugge-Utrecht. 1969.
In 1909 verscheen dit werk voor het eerst en toen schreef Streuvels
ter verantwoording: ,.Iemand met ene oezonde maaq en die trek
heeft naar enen riioen anpel en zal men qeen naaemaRkte vrurht
'nnbieden I 't Ware al even onzinniq een vertaald of een amaewerkt meesterstuk voor te leaaen aan iemand die het in ziinen
oM~nronkeliiken vorm kan aenieten Het weze dus vooreerst vooral
'le 7 eirl en aqweten dat· al wie met Mirlrlelnederl<'lnds vertrouwd Is
rleze bewel'kino maq terziide laten. 't Maa zonde aenoemd worrlen
pen eqrwi'lardia qewrocht qeliik Reinaert is. ziin oud kleed af te doen
en er hem een nieuw aan te passen. want bii 't aanraken alleen
h"I'ft men d" srhoonh"irl reeds qesrhonden
Maar moet het aerlirht rl<ln nnherroeneliik in de hMlrlen hlii\len vi'ln fjlnlonen Mie
h"t enl<el nm de wptenschan 711l1en hptac;ten hesnuffplen ontlerien. zonrlf!T dat 81 hun kllnne en geleerdheid echter in staat i~
hp' vonr ons te doen herleven ?"
19()Cl GezeIIe was tien jaar dood en Streuvels had pas de Vlasschi'lard aeschreven en zat reeds op het Liisternest. Zestla laar
I"tp[ ZOIl hii er sterven en een van ziin laatste beslissinaen ZOIl
deze heruitai'lve ziin van de Reinaert. Wat is er al niet aebeurM
in riie zestia iaren ? Het Iiikt me soms of er tussen Gezeiie. Streliveis en de Reinaert geen tiidsverschil bestaat en er inteqendeel
eeuwen liaqen tussen het Vlaanderen van 1909 en dat van 196q
Mensen als Streuvels leefden nog helemaal in een wereld. die het
hen toeliet zich volkomen thuis te voelen in de Reinaert, de traditinnele aqrarische wereld van Vlaanderen, die nog qrotendeels onheroerd gebleven was. Het heimwee naar die wereld wordt met
de claq groter, nu hij in de laatste zestig jaar volledig verloren ginq.
Da8rom komt de vierde uitaave van SIreuvels' Reinaert precies on
71in tiid. En wel in een heerliike bibliofiele uitqave, die volkomen
aélnsluit bil het droombeeld. dat wij ons nu vormen van een vern-'ne wereld. De oriqinele tekeninaen. die onze qoede Gustaaf van
ri"> Woestiine heeft aemaakt in die daqen toen hij helemaal in dp
doem was van de Vlaamse primitieven van de grote BruQse ter
toonstelling der primitieven (1902) en nog te latem verbleef. verhogen nog onze ontroering als wij het mooie werk doorbladeren
dat ook typografisch een prachtrealisatie is; het heerlijke boek is
Uitgevoerd met de renaissance-bemboletter in houtvrij climatic en
werd op slechts 1000 exemplaren gedrukt (linnenband. 30.5 x 27)
Toen het nog ter perse lag, is Streuvels gestorven; de auteur, die
zulke vreugde beleefde aan mooie bibliofiele uitgaven, heeft het
gl"noegen niet meer gehad het in zijn handen te mogen houden.
Men weet dat onze Reinaert voor het genre van de dieren roman het
onovertroffen meesterwerk is in geheel de wereldliteratuur en dat
het bv. de 'Roman de Renar!', waarvan het een herschepping is. in
grote mate overtreft; ook de 'Reineke Fuchs'-bewerkingen uit het
Hoogduitse taalgebied staan in zijn schaduw. De algemeenmense-

lijke betekenis ervan wordt onderlijnd door de u tspraak uit hl"
Platduits, die Streuvels aan zijn uitgave vooropstelt : ,Vol wereldliJke wijsheid is geen boek geschreven. waaraan men billijk mee r
roem en lof kan geven dan aan Reinaert de Vos. '
Een enkele spijt werd door Streuvels zelf reeds in de eerste uitga / e
neergeschreven . "Waar de dichter. die in de Jaren 1200 voor Andere toestanden en andere zeden staande. kernig en zonder ergernis te verwekken. de dingen bij hunnen naam noemen mocht - het;
Ik me verplicht gezien enkele wijzigingen aan te brengen. Ik deed
het met tegenzin, eerst omdat het altijd laakbaar blijft anderman'>
werk te castreren, te verminken of er een typisch onderdeel uit weq
te moffelen; zoveel te meer nog daar die 'ontstichtende zaken ' hier
ook schoonheden zijn die men bewust moet stukslaan om er niets
dan een flauwigheid voor in de plaats te zet1en." Sedert 1909 is
er evenwel zoveel 'in zeden en toestanden' veranderd dat een onverbloemde uitgave van de oorspronkelijke tekst volledig verflntwoord zou zijn. Dat zulks nog niet in deze uitgave om begrijpelijke
redenen is kunnen gebeuren, zal niemand kwalijk nemen.

lode Wils, Het Daensisme. De opstand van hel Zuidvlaamse plat/eland. Keurreeks, Davidsfonds, nr. 110, Leuven, 1969 (238 blz.).
De historische studies rond Priester Daens zijn reeds vrij talrijk.
De auteur zelf heeft reeds herhaaldelijk over het onderwerp qepubliceerd. In dit boek gaat het niet zozeer over de hoofdfiguur
zelf. maar over de beweging, die door Daens werd gewekt en de
reacties in Zuidvlaanderen, hoofdzakelijk ter aanvulling van K. Van
Isackers boek. Het is kenschetsend voor de evolutie, die vooral in
kerkelijke rangen plaatsgreep, dat dit boek met een zeer waarderende inleiding van de bisschop van Gent kon verschijnen, hoewel het werk niet mals is voor het kerkelijk gezag. Dr. Wils peilt
in dit werk naar de oorsprong van het daens isme en haar weerklank te Ninove. Oudenaarde, Kortrijk, Brugge, Brussel en Antwerpen: niet alleen de kristen-democratie, maar ook de Vlaamsnationale beweging is in vele opzichten een voortzetting van Daens.
Het aanvullend karakter van de studie verklaart het enigszins
onsamenhangende ervan, wat geenszins de waarde verminden.
gezien de objectiviteit en de acuratesse waarmede een zeer uitgebreide documentatie werd verwerkt.
A. S.

BOEKEN OVER KUNST
Momenteel lopen bij Heideland, Hasselt, twee opmerkelijk mooie
reeksen boeken, die niet alleeen qua uitzicht. maar ook inhoudelijk meer dan de moeite lonen.
In de bekende serie 'Pantheon der Winnaars van de Nobelprijs'
verscheen onlangs, als nr. 41, een deel. gewijd aan Michail
Sjolochow, 14 x 22,5 em., 412 pag., 14 illustr., geb. in linnen met
simili rug, 220 fr.
In 1965 werd de Nobelprijs Iiter.1tllur toegekend aan Michail
Sjolcchow. 'voor de kracht en de artistieke nauwgezetheid waarmee hij een historische periode in het leven van het Sovjetrussische volk hee:t uitgebeeld'. 'De Stille Don' is te onzent wellicht
zijn bestbekende werk.
In het 'Pantheon'deel werden opgenomen: een lijvige roman getiteld 'Nieuw land onder de ploeg' en de innig-mooie novelle 'Het
lot van een mens'. Dr. M.A. Lathouwers leidt op een boeiende
wi jze deze uitgave in en belicht achte'eenvolgens de mens Sjolochow. diens werken en diens levensvisie.
'Nieuw land onder de ploeg' is Sjolochows tweede grote roman en
handelt ever de gedwongen landbcuwcolleetivisalle in een klein
dorpje In het Dongebied. Een sterk Çlebollwd boek , waarin een hele
dorpsgemeenschap wordt uitgetekend. tientallen mensen met alles
wat hen drijft n3ar geluk en ongeluk, naar de verwezenlijking
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Filip de Pillecyn : Hans van Malmedy (V.P. 240)
wordt het werk van Filip de Pillecyn over het algemeen nog
steeds onderschat. Het bezit nochtans die kwaliteiten, die Walschap hem eens 'de prins van ons proza' deden noemen en dat is
vast niet zo maar een lapsus.
Uitstekend dus, dat 'Hans van Malmedy' (eerste druk in 1935) in een
goedkope uitgave kwam. Dit boek is trouwens een heerlijk voorbeeld van wat stijI en inlevingsvermogen bij een auteur kunnen en
moeten zijn.
Bij het Nationaal Centrum voor Navorsingen over de Vlaamse
Primitieven kwam andermaal een belangrijk werk van de pers :
Micheline Sonkes : Dessins du XVe Siècle — Groupe van der
Weyden, 22 x 29 cm., 334 pag., 68 zwartwit platen, geb. in vollinnen
band met stofwikkel, 1969, 740 fr. (p.r. 765.50).
Dit is het 5de deel in de reeks 'Bijdragen' en ward geschreven door
Micheline Sonkes, wetenschappelijk secretaris van het Centrum.
Uiteraard een wetenschappelijk werk dus eon 'essai de catalogue
des originaux du maitre, des copies et des dessins anonymes
inspires par son style' (van der Weyden vanzelfsprekend). Een
vervolg erop wordt in het vooruitzicht gesteld.
Na een voorwoord, een inleiding, een algemene bibliografie en
een verduidelijking van de gebruikte afkortingen, vat de auteur de
kunstkritische cataloog aan : 5 originele tekeningen van van der
Weyden, 25 copieen naar bewaarde'schilderijen, 46 copieen naar
verloren gegane schilderijen of tekeningen, die zeer in de lijn liggen van bewaarde werken, 27 tekeningen met reminiscenties naar
de stip van van der Weyden, 25 tekeningen, ten onrechte toegeschreven aan van der Weyden of zijn omgeving, plus van tenslotte
13 tekeningen, toegeschreven dan van der Weyden en die niet
teruggevonden konden warden.
Dat is de hoofdbrok van het boek : het resultaat van een reusachtige arbeid, waarbij men, als leek, zich weleens afvraagt hoe
het mogelijk is, dat iemand tot een dergelijk titanenwerk in staat
kan zijn.
Het tweede deel van het werk handelt dan over de tekenaar
Rogier van der Weyden, inzonderheid wat zijn techniek, de iconografie en de esthetiek aangaat.
Volgen dan nog een conclusie on uitgebreide tabellen met persoons- en plaatsnamen en iconografische aanduidingen.
De 48 platen, die achteraan in het book ingelast zijn, vormen een
prachtig hulpmiddel bij het lezen van de beschrijving van de
tekeningen.
Vanzelfsprekend zijn werken als dit uiterst waardevolle inlichtingsbronnen voor al wie begaan zijn met het opzoeken van objectieve
gegevens over de Vlaamse Primitieven. Wij denken .hierbij dadelijk aan museumconservators, studenten en gespecialiseerde kunstkenners.
J.v.R.

Discotheek
Willem Vermandere : Langs de Schreve, Decca 193.479, 30 cm.,
stereo.
Een nieuwe L.P. van Willem Vermandere kunnen alle kleinkunstliefhebbers met een gerust hart een gebeurtenis noemen. Willem
heeft zich trouwens, op relatief korte een stevige reputatie
verworven als graag gehoorde liedjeszanger : hij bezit dat wel
ondefinieerbare vermogen om een hale zaal op sleeptouw te

nemen, direct en hartelijk, en dit gebeurt — niettegenstaande
Willem in het Westhoeks zingt — van de kust tot ver in de Kempen.
Dat dus ongeveer een jaar na zijn eerste L.P. een tweede zou
verschijnen, en met succes, lag zeker voor de hand. Andermaal
een dozijn liedjes, pretentieloos on yolks, on waar er een vleugje
triestigheid opkomt, wordt dit alles met de glimlach weggezongen,
want daariri is Willem o.i. weergaloos.
Tekstdichter Rossey leverde twee liedjes : 'De barmhartige Samaritaan' (helemaal in de lijn van de verwachting, nadat wij op de
eerste L.P. reeds 'De verloren Zoon' en 'De bruiloft van Cana'
hadden gekregen) en 'De student'. Dan een paar mooie wijsjes,
tekst en muziek van Willem zelf : 'De speelman' en 'De wonderbare
genezing'. De acht andere werden, wat de tekst aangaat, geleverd
door Joris Declercq : een wiegeliedje en een drinkliedje, de
'schooiere' en de 'schoaper', 'An'n thoek van de stroate', 'Nee'w we
goan nus vlams nie loat'n', 'Myn dingsche Ot duneland' en 'Amour,
amour toujours'.
Om heerlijk van to genieten ! En kwaliteit beslist beter dan 'Liedjes
van de Westhoek'. Een kleine suggestie : misschien zou het, voor
niet-Westvlamingen, wel interessant zijn, indien een tekstboekje
zou bijgevoegd zijn met de verkla"ring van de 'moeilijkste' woorden
en/of uitdrukkingen.
Golden Gate Quartet, EMI Columbia, C 2023/24, 2 platen van 30 cm.,
stereo/mono, 195 fr. per plaat.
In 1934 verlieten vier jonge, door de muziek begeesterde Amerikaanse negers het conservatorium van Norfolk in Virginia en
besloten, als kwartet, de boodschap van de gospelsong en de
spiritual overal in de werel& to verkondigen. Zij zijn erin geslaagd
de U.S.A., Mexico, Frankrijk, Engeland, Scandinavia, Duitsiand on
Azle to veroveren en te begeesteren. Wat u wel niet zult verwachten
is, dat zij in Parijs wonen, maar het is zo. En in hun groepsnaam
zal 'Golden Gate' wel meer met de gouden hemelpoort to zien
hebben, dan met de Golden Gate-brug in San Francisco. Orlandus
Wilson (bas), Caleb Ginyard (bariton), Clyde Riddick (1ste tenor) on
Clyde Wright (2de tenor) zingen dus dit heerlijke muziekalbum -4 L.P.-kanten — bomvol. Down by the riverside, Little David play
on your harp, Round the bay of Mexico, When the saints go
marching in, Deep river, Joshua fit the battle of Jericho, Glory
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Editoriaal

Het uitzicht van onze steden en dorpen, zowel als van
het landschap, worth thans grondig gewijzigd. Oude
gebouwen moeten de plaats ruimen voor nieuwe
gebouwen of vallen ten offer aan het verkeer, aan de
industrie, aan stadsuitbreidingen. Zal ons land in de
toekomst bestaan uit een ordeloos samenraapsel, nu
reeds — tot ergernis van de verantwoordelijken —
genoemd 'het lelijkste land ter wereld' ? Het laat zich
aanzien dat in deze chaos zowel het monument als het
landschap ernstig bedreigd worden.
Het monumentaal patrimonium is nochtans een
noodzakelijkheid voor de toekomst; het getuigt van het
verleden waarvan we thans door een steeds dieper
wordende kloof verder en verder gescheiden worden.
Deze erfenis mag niet bestaan uit enkele, min of meer
toevallig gespaarde gebouwen, los van hun omgeving;
ze dienen integendeel bewaard te worden in het
natuurlijk kader van stads- en dorpskernen, waarmee
ze vergroeid zijn. Het mogen geen levenloze museumobjekten worden. In veel gevallen is het echter moeilijk
om voor een oud gebouw een passende bestemming te
vinden; kerken en hospitalen, herenhuizen en kastelen
verkeren meer en meer in dit geval. De monumentenzorg is met vele problemen gekonfronteerd en moet
het dikwifis tegen financieel sterke groepen afleggen.
Voor velen zijn zelfs onze mooiste steden maar bouwgrond. Stadskernvernieuwing mag geen voorwendsel
zijn om zg. niet meer te herstellen gebouwen te slopen
en te vervangen door verkeersaantrekkende warenhuizen, administratiegebouwen e.d. die in een oude
woonkern niet thuis horen, maar integendeel de verhoudin9en en het stadssilhouet breken. De groeiende

verontwaardiging over de wijze waarop te Brussel en
te Antwerpen met de oude stadskern wordt omgesprongen, bewijst dat men zich stilaan bewust wordt van het
eigen patrimonium. Een ander zorgenkind zijn wel
de boerderijen, uitingen van een eeuwenoude boerenkultuur, die thans door nieuwe technieken ingrijpend
gewijzigd wordt. Onze tijd heeft ook de zg. kultuurmonumenten ontdekt getuigen van de technische
evolutie, maar als zodanig ook verbonden aan de
evolutie zodat ze gevaar lopen vlug te verdwijnen,
hoewel ze typisch zijn voor een bepaalde periode
(meestal 19de eeuw); daarbij horen de molens, bruggen, spoorwegstations, fabriekshallen e.d.
Met de monumentenzorg hangt de landschapszorg ten
nauwste samen, niet enke/ omdat de natuur in talrijke
gevallen de natuuriijke omgeving van het beschermde
monument vormt, maar ook omdat de verstedelifide
wens van de toekomst meer en meer behoefte zal
hebben aan groene ruimten. Hoeveel gemeenten voorzien groenzones ? Nieuwe woonwijken worden 'gepland', al te dikwijls in verkavelde bossen en parken;
industriezones worden gepland, zelfs al zijn er kilometers in het rond geen beschikbare werkkrachten
meer. Maar groene ruimten voor de mensen van dit vol
gebouwde land ? Is het niet typisch dat onze kust
— amper 67 km. fang — recreatiegebied voor heel
Belgie, het Rijnland en een gedeelte van Noord-Frankrijk, straks in twee stukken wordt gesneden door een
industriele wig die een merkwaardig polderlandschap
vernietigt, polderdorpen onleefbaar maakt en een bedreiging vormt voor de Oostkust, voor Damme en
misschien zelfs voor het echte Brugge ?
'ylaanderen' nr. 111, tweemaandelijks tijdschrift, nr. 2 - '79

Inleiding

In het slot van het artikel 'De kunst is ziek - een immer
actueel thema' ('Vlaanderen' nr. 108, rubriek 'Kunst en
Geest', pag. 423) bracht de auteur ervan, Dr. Albert
Smeets, een aantal vragen naar voren, die peilden naar
de toekomstperspectieven van de kunst. Deze probleemstellingen, alsmede de wens van de redactie om
niet tang na het 'diagnose'-nummer 'Is de hedendaagse
kunst ziek ?' (nr. 108) een 'therapie'-aflevering uit te
geven, hebben onmiddellijk geleid tot de realisering
van een nummer 'Blijft kunst kunst ?'.
Samensteller en redactie waren van oordeel, dat het
boeiend zou zijn er andermaal een enquete-aflevering
van te maken, indachtig de buitengewoon geslaagde
formule, die indertijd voor 'Naar een revival van de
figuratieve kunst ?' (West-Vlaanderen' nr. 68, maartapril 1963) werd toegepast.
Onze enquete omvatte negen vragen (zie hieronder); ze
werden zo a/gemeen mogelijk en zelfs
opzettelijk nalef gesteld, ten einde in de antwoorden
een rechtzetting uit te lokken, die zelf reeds veel van de
probleemstelling tot evidentie zou herleiden.
Zij werden vertaald in het Engels, Frans en Duits en
toegezonden aan een 150-tal kunstenaars, critici, verzamelaars en museum- en galerijdirecties uit Europa
en de U.S.A., met verzoek enkele van deze vragen te

beantwoorden en te verklaren met een bondig betoog,
uiteraard dan uitsluitend voor wat betreft de kunstdiscipline, waarin zij bedrijvig zijn. 32 antwoorden
bereikten ons binnen de vastgestelde termijn. Wij hebben de anderstalige vertaald in het Nederlands en ze
dan in een totaal willekeurige vo/gorde geplaatst. Ten
einde de leesbaarheid van dit nummer te bevorderen
en om tevens de eventuele tegenstellingen en parallellismen beter in evidentie te stellen, hebben wij de
antwoorden gegroepeerd per vraag. Sommige antwoorden, die meer bedoe/d werden als algemene beschouwingen over de gestelde problemen, hebben wij
geplaatst bij de vraag, waar ze o.i. best thuishoorden,
wat uiteraard een subjectief standpunt is. De onderschriften bij de illustraties zijn, behoudens enkele
uitzonderingen, het werk van de redactie, die hiermee
geen andere bedoeling nastreefde, dan alleen maar een
spel tussen beeld en woord. Bij de keuze van de
illustraties werd, zoveel als het ook maar kon, rekening
gehouden met de wensen van de medewerkers.
Tenslotte verwijzen wij ook nog naar de bijdrage op
pag. 111 geschreven door de samensteller van dit nummer, waarin hij gepoogd heeft een synthese te maken
van de antwoorden op onze dan Loch wel boeiende
enquete.

1. Men beweert dat de kunst dood is, het nulpunt heeft bereikt. Is deze bewering gewettigd ? Heeft de kunst geen toekomst meer ?
2. Heeft de kunst haar mogelijkheden uitgeput van vernieuwing en experiment, zodat het antitraditionalisme zeif een traditie is geworden en dus zijn zin verliest ?
3. Denkt U dat men naar de grote tradities van het verleden zal moeten terugkeren (bv. onder de vorm van een esthetisch
eclectisme) ?
4. In welke zin zou de kunst gunstig kunnen evolueren ?
5. Biedt het idee van de integratie der kunsten een uitkomst ?
6. Gaat de kunst naar een steeds grotere incommunicabiliteit en hermetisme ?
7. Zal de individuele kunstcreatie vervangen worden door de gemeenschapscreatie ?
8. Welke grote problemen zullen zich stellen voor de kunstenaar en welke oplossing ziet U ervoor ?
9. Kan een wijziging van de instellingen en van de maatschappelijke verhoudingen een oplossing brengen voor de problemen
van de kunst ? Welke ?

vraag
Men beweert dat de kunst dood is, het nulpunt
heeft bereikt. Is deze bewering gewettigd?
Heeft de kunst geen toekomst meer?

Pol Mara

Jos De Maegd

Albert Setola

kunstschilder

kunstschilder

kunstschilder - beeldhouwer - graficus

Kunst is niet dood, heeft verre van haar
nulpunt bereikt. Zolang er mensen zijn, zal er
kunst zijn.

„De Kunst is dood; leve de kunst !" Men
kan zeggen dat de kunst dood is zoals men
zegt dat God dood is. Het idea dat men zich
van de kunst maakte is dood, omdat de strak
gehierarchizeerde wereld waarin ze kon
gedijen, heeft afgedaan.
Natuurlijk zullen er nog heel wat mensen
kunst produceren die bij dat achterhaald
wereldbeeld past; schimmen die een
schijnbestaan rekken... Duidelijk zijn echter
de tekens die erop wijzen dat de kunst haar
oude gewaden heeft afgelegd; dat ze de
knechten- of narrenrol, die ze eeuwenlang
heeft moeten spelen, opgeeft; kortom haar
oorspronkelijke gaafheid terugvindt. Kunst
zal geen object meer zijn, ten dienste van
machtsdragers; kunst zal de creatieve
uitdrukking zijn van en voor vrije mensen.

De dood van de kunst zou, logisch gezien,
ook de dood van de mans moeten insluiten,
vermits talent onafwendbaar van de ene
generatie op de andere wordt overgedragen.
Er is weliswaar te veel kaf onder het koren
gekomen (zie ook de muziekwereld) door het
onverantwoordelijk gegooi met astronomische
bedragen.
Voor eerlijke kunst is het nu catacombentijd,
doch geen enkele diktatuur blijft duren.
Omwegen zijn soms dwaalwegen, zij hoeven
daarom niet altijd in een nulpunt uit te
monden. Nulpunten worden, zoals bekend,
alleen door 'nullen' bereikt.

Rik Lanckrock
toneelcriticus
Het toneel is niet dood en heeft evenmin het
nulpunt bereikt. Zolang de mens leeft, zolang
zal het teater leven, een teater dat steeds
een spiegel zal zijn waarin de mens zich
verrijkend bekijken kan, waarin hij diaper
inzicht zal verwerven over het bestaan en de
maatschappij, waarin hij scherp de achter- en
ondergronden van zijn problemen zal
ontdekken, waarin hij zal aangespoord
worden om aan zijn levenshouding en de
samenleving te dokteren. Zolang de mens een
toekomst heeft, zolang zal de dramatische
kunst een toekomst hebben, ook al willen
fanatieke konservatieven geregeld door
censuur, verbod en allerhande kleinzielige
druk de vrije expansie van deze kunst
afremmen. De behoudsgezinde mens is bang
voor het nieuwe. Hij vreest veelal de sociale,
morale en artistieke omwentelingen omdat ze zijn inertia, zijn gemakzucht en zijn
behaaglijk burgerlijk patroon bedreigen.
Struisvogelpolitiek is hem Hever dan een
moedig verkennen van de waarheid.

Jaak Fontier
kunstcriticus
De actuele kunst is gezond en wel. Springlevend. Verrassend. Jong. Nooit voorheen
heeft men naast elkaar zulk een diversiteit
van genres, richtingen en opvattingen
aangetroffen. Nooit voorheen ook ward zo
intens gezocht naar nieuwe vormen,
materialen, technieken en uitdrukkingswijzen.

Jules van Ackere
musicoloog
Wie beweert dat ? Wie zou het kunnen
weten ? Wel kan men van oordeel zijn dat
er thans in de muziek, vooral tegenover de
uiterst vruchtbare periode tussen de twee
wereldoorlogen, een stilstand om niet te
zeggen een vacuum heerst; er is een
ontreddering, die onze tijd als een
overgangsperiode kenmerkt, waarbij men
niet goed weet waar naar toe en toch lets
heel anders

Emiel Langui
kunstcriticus
flit heb ik in mijn carriere reeds driemaal
Koren verkondigen : 1° bij de doorbraak van
het expressionisme, inzonderheid van het
Vlaams expressionisme; 2° bij de triomf van
het surrealisme en 3° bij de stortvloed van
de abstracte kunst. Stijlen sterven; de kunst
niet. Artiesten die ten dode opgeschreven zijn,
verkondigen altijd dat de kunst zonder hen
te gronde zal gaan.
Over de toekomst van de kunst kan ik mij niet
uitspreken. lk ben geen profeet, maar ik
heb geen angst.

Andre Roelant
kunstschilder
•Kunst is niet dood en zal nooit sterven. Men
heeft reeds lang een zogezegd nulpunt gehad
(DadaIsme); toch blijft het woord kunst
bestaan in de meest klassieke betekenis.
Steeds herhaalt men zichzelf, strekkingen
volgen elkaar op, en toch, niettegenstaande
die herhaling komt er steeds iets nieuws bij,
iets dat men zich enige tijd geleden niet had
kunnen voorstellen, of toch niet op die
manier. Volgens mij is er nog nooit zoveel
toekomst geweest voor de kunst als nu, o.a.
door nieuwe technische en chemische (b.v.
acrylverven) uitvindingen, worden er steeds
meer mogelijkheden geschapen. Samen met
onze traditionele schilderkunst geeft dit een
oneindige variatie om zich uit te drukken.

Eugene van Itterbeek
letterkundig criticus
In zover ik mijn eigen lectuur kan overzien,
lijkt de hedendaagse literatuur geen
overzichtelijk gebied te vormen. lk verontrust
mij daarover niet, omdat geen mens volkomen
weet hoe de artistieke stromingen in het
verleden er uit zagen. Fundamenteel is er in
dat opzicht geen verschil tussen de XXe en
by. de XVIe of XVIlle eeuw. Wij weten
bijvoorbeeld hoe verwarrend de jaren
1500-1530 voor Erasmus waren. De bewering
dat de kunst het 'nulpunt' bereikt heeft, moat
aan de genoemde onmacht toegeschreven
worden, nI. aan de onmacht om aan de
maatschappelijke en culturele ontwikkeling
deal te nemen. Ten aanzien van de
hedendaagse wereld zijn zowel defaitisme als
triomfalisme uit den boze. De gedachte van
een 'nulpunt' is wel bevruchtend wanneer ze
de uitdrukking is van de onmacht om het
bestaan hic at nunc geestelijk te beheersen,
wat veronderstelt dat de kunstenaar juist met
alle macht en soms met grote vertwijfeling
zijn historische bestemming tracht te
verwezenlijken. Dat onderscheid is ook een
artistiek criterium om de waarachtige
'nulpunten' en de defaitistische kitsch van
elkaar te onderkennen. Genet en Beckett zijn
voor mij geen 'kitsch', maar uitingen van
een tragische levensvisie. Van de echte kunst
van het 'nulpunt' blijf ik ook een
onbetwistbare formele perfectie vereisen.
Kunst is eigenlijk nooit geheel defaitistisch,
want dan was er gewoon geen kunst.

E. De Wilde
Directeur Gemeentemusea Amsterdam
Kunst formuleert en reflecteert de realiteit.
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Roger Somville : 'Amerique fecris ton nom :
Vietnam', olie op doek, 235 x 315 cm., 1968

In de realiteit die zich nu vormt is dat
uiteraard ook het geval. Uw vraagstelling
schijnt van een andere opvatting uit te gaan.
Die zou ik moeten kennen alvorens een
uitvoeriger antwoord te kunnen formuleren.

Gaby Gyselen
kunstcriticus
Wie beweert dat de beeldende kunst dood is,
zou dit ook moeten bewijzen. Bijvoorbeeld
het Iijk exposeren. Als het mag van de
censuur. Ten andere, wat is dat de kunst ?
Men zou de vraag moeten konkretiseren voor
elk artiest afzonderlijk. lk geef toe dat veel
artiesten zich onwennig gevoelen, niet weten
wat 'het morgen kan worden. Maar betekent
dit dat zij ziek zijn ? Is een vrouw die een
baby moet , krijgen ziek ? Dat ook de kunst
haar softenongevalletjes heeft is erg genoeg.
Maar haar daarom veroordelen moeten wij
maar niet doen. Er kunnen flinke kerels uit
groeien.

Gerard Walschap
letterkundige
Bedoelt men door het woord kunst wat daar
tot nu toe voor heeft gegolden, dan is dit
dood of stervende en misschien zonder
toekomst op weg naar het nulpunt. Bedoelt
men er door wat de mens kunst heeft
genoemd, noemt en zal noemen omdat het
beantwoordt aan zijn schoonheidsgevoel en
kunstsmaak, dan is de toekomst geheel aan
de kunst. Spreken, schrijven, lezen, zingen,
tekenen, knutselen, dansen, spelen vergaan
nooit en diegenen die dat beter doen dan
de anderen op een wijze die men mooi vindt,
zal men kunstenaars noemen.

Flor Peeters
componist - organist

„In een waarachtige democratische maatschappij kan men dromen van de kunst door
mensen, met mensen en voor mensen"
(Roger Somville).

lk geloof niet dat de kunst dood is, alhoewel
would be artisten ze nogal erg toetakelen
onder voorwendsel van een of ander -isme.
Indien de kunst geen toekomst meer zou
hebben, dan heeft het 'even van de mens
zelf geen zin meer.

Stan Baele
kunstschilder
NEEN - JA.

Andre Demedts
letterkundige
Wij kunnen zo moeilijk voorspellen wat de
75
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gebidnrukofespltji
die geen
geen antwoorden
antwoorden
antwoorden te geven
geven die
antwoorden
zijn,
of iets
iets te
te zeggen
zeggen zonder
zonder iets
iets te
tezeggen.
zeggen.
zijn, of
Sommige' professoren
professoren leren
leren hun
hun studenten
studenten
Sommige
hoe'
men lange verhandelingen
verhandelingen schrijft met
met
hoe men
vee'l
noten maar
maar zonder
zonder inhoud.
inhoud. Formuleert
Formuleert
veel noten
duidelijk zijn
zijn mening
mening over
over een
een
men
men duidelijk
wel bepaald probleem
gaat men
men in
in
welbepaald
probleem dan
dan gaat
voor een
een baarlijke
baarlijke
sommige kringen
sommige
kringen door
door voor
stommeling. Vierkante
meningen zijn
zijn
stommeling.
Vierkante meningen
inderdaad
een teken
teken van
van ongeongeinderdaad dikwijls
dikwijls een
nuanceerd
heb onderwijI
onderwijl
nuanceerd denken.
denken. Maar
Maar ik heb
geleerd dat
akademische twijfel
niet altijd
altijd
geleerd
dat de akademische
twijfel niet
een
is —
- laat
laat staan
staan een
een waarborg
waarborg —
een blijk is
van
inteHigentie. Die
Die eerbiedwaardige
eerbiedwaardige twijfel
twijfel
van intelligentie.
immers dikwijls niets
niets anders
anders dan
dan een
een pose
pose::
is immers
de
pose van
van iemand
iemand die
die over
over het
he't betrokken
betrokken
de pose
prob,leem
hee.ft nagedacht
nagedacht en
ook
probleem nooit
nooit heeft
en er ook
niet durft of
of wil
wil over
overnadenken.
nadenken.
En
kunst van
van de
de toekomst
toekomst betreft
betreft
En waar
waar het de kunst
de toekomst
toekomst in
in het
het
is men
men doodsbang
doodsbang door de
te worden
worden gesteld,
gesteld, nietwaar
nietwaar?
ongelijk te
?
De
van overmorgen
overmorgen zal
de'
De kunst
kunst van
zal zijn
zijn wat de
mensheid
van overmorgen
overmorgen zal
zal wezen.
wezen. Willen
Willen
mensheid van
voorspellen
de kunst
kunst wordt
wordt is
is zoveel
zoveel als
als
voorspellen wat
wat de
willen voorspellen
voorspellen wanneer en
en op
op welke
welke wijze
wijze
de mensheid
mensheid een
een oplossing zal
zal geven
geven aan
aan de
de
oeverloze stroom
van problemen
problemen waarvoor
waarvoor ze
ze
oeverloze
stroom van
zich
geste,ld ziet
ziet:: problemen
problemen die in
in aantal
aantal
zich gesteld
en
omvang derwijze worden
worden vermenigvuldigd
vermenigvuldigd
en omvang
dat ze
ze binnen
binnen zeer
zeer korte
korte tijd
tijd definitief
definitief
dat
onoplosbaar
dreigen te
te worden.
worden.
onoplosbaar dreigen
Over
aangelegenheden waarin we
we' beroepsberoepsOver aangelegenheden
halve
kunnen we
we min
min of
of meer
meer
halve thuis
thuis zijn
zijn kunnen
het
zinnige dingen formuleren,
formuleren, maar over al
al het
overige wat
er onafscheidelijk
onafscheidelijk mede
mede
overige
wat er
verbonden is,
is, hebben
hebben we
we vage,
vage, meestal
meestal
verbonden
verkeerde begrippen.
begrippen.
Ziehier enkele
enkele bondig
bondig geformuleerde
geformuleerde notifies
notities
Ziehier
overweging. Contradictoire
Contradictoire elementen
elementen zijn
zijn
ter overweging.
a.h.w.
aan dergelijke
dergelijke spekulatieve
spekulatieve
a.h.w. inherent aan
overwegingen, precies
ze betrekking
betrekking
overwegingen,
precies omdat ze
en fenomenen
fenomenen die
die
hebben op stromingen
stromingen en
hebben
tegenovergestelde richtingen
tegenovergestelde
richtingen uitgaan
uitgaan of
onderling onverenigbaar
onverenigbaar zijn.
zijn.
onderling
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Er
bestaat veel
kans dat alle,
alle nationale
nationale of
Er bestaat
veel kans
lokale karakteristieken
karakteristie'ken worden
worden verdrongen
verdrongen
door een
een toenemend
toenemend internationalisme.
internationalisme. Men
Men
mag
deze tendens
tendens gelijke
gelijke
mag verwachten
verwachten dat
dat deze
tred
houdt met
met het
het intensifieren
intensifiëren van
van de
de
tred houdt
internationale
kontakten. De
De behoefte
behoefte aan
aan
internationale kontakten.
en een
een zeker
zeker eclectisme
eclectisme maken
maken het
het
variatie
variatie en
we,inig
waarschijnlijk dat het
het in
in een
een nabije
nabije
weinig waarschijnlijk
toekomst
een soort
soort eenheidsstijl
eenheidsstijl komt.
komt.
toekomst tot een
De'
mogelijkheid is
is nochtans
nochtans niet
niet uitgesloten.
uitgesloten.
De mogelijkheid
Veel
onder
Veel hangt
hangt af
of van
van de architectuur die, onder
druk van
van ekonomische
ekonomische of financiele
financiële faktoren
faktoren
(rationalisering,
e.d.) in
richting van
van
(rationalisering, prefab
prefab e.d.)
in de richting
een
e,enheidsstijl zou
zou kunnen
kunnen worden
worden
een eenheidsstijl
gestuwd.
Wellicht
wordt de
dehyperindividualistische
hyperindividualistische
Wellicht wordt
overigens tot in
in het
het absurde
absurde
kunst,
kunst, die
die zich
zich overigens
ontwikkelde
nog altijd aan
aan bod
bod is,
is,
ontwikkelde maar
maar toch
toch nog
ingehaald
door een
een gemeenschapskunst.
gemeenschapskunst. Een
Een
ingehaald door
estetica
techniek -— een
een soort
soort
estetica van
van de
de techniek
ingenieursestetica
als katalykatalyingenieursestetica -— zou
zou hierbij als
sator kunnen
kunnen optreden.
optreden.
en
De
introduktie van
van nieuwe
nieuwe, technieken
technieken en
De introduktie
materialen
anderzijds de
de
materialen enerzijds
enerzijds en
en anderzijds
interdisciplinaire samenwerking
samenwerking noodzakelijk
noodzakelijk
voor grote realisaties
realisaties kan
kan weinig
weinig anders
anders dan
dan
een
diepe kloof
kloof veroorzaken
veroorzaken tussen
tussen vaklui
vaklui
een diepe
en
knoeiers.
en knoeiers.
Een
van het
hetgevoelsleven
gevoelsleven
Een sterke
sterke verdringing van
moet
noodzakeHjkerwijs tot frustratie
frustratie
moet echter noodzakelijkerwijs
leiden.
kunst en
en
leiden. Een
Een technische'
technische evolutie
evolutie die kunst
kultuur
te zeer
zeer ontmenselijkt
ontmenselijkt moet
moet bijna
bijna
kultuur al
al te
onvermijdelijk een
een heftige
heftige gevoelsreaktie
gevoelsreaktie van
van
het menselijk individu
individu uitlokken.
uitlokken.
De
een steeds
steeds ruimer
ruimer maar
maar
De vraag
vraag van
van een
ongevormd
van belangstellenden
belangstellenden en
en
ongevormd publiek van
een
georganiseerde kunsthandel
een goed
goed georganiseerde
kunsthandel die met
een
welbestudeerde publiciteit
markt
een welbestudeerde
publiciteit deze markt
bewerkt,
voorzien dat de
de massale
massale
bewerkt, laten
laten voorzien
produktie
van minderwaardig
minderwaardig werk nog
nog zal
zal
produktie van
worden
opgedreven. Vermoedelijk
Vermoedelijk wordt
wordt
worden opgedreven.
hierdoor
een kleine
kleine (uiteraard
(uiteraard kapitaalkapitaalhierdoor een
krachtige)
toe
krachtige) minderheid
minderheid van
van kopers
kopers er toe
aangezet
normen aan
aan te
te leggen.
leggen.
aangezet steeds hogere normen
Er
kans dat uit
uit de
de zogenaamde
zogenaamde
Er bestaat
bestaat veel
veel kans
demokratisering
kunstwerk (als
(als
demokratisering van
van het kunstwerk
verzame,lobjekt)
pre'cies het
het omgekeerde
omgekeerde
verzamelobjekt) precies
resultaat
het spekulatief
spekulatief
resultaat ressorteert
ressorteert en
en dat het
verzamelen
gestimule'erd.
verzamelen wordt gestimuleerd.
de toekomst
toekomst?
Laten we
we
De
kunst van
van de
De kunst
? Laten
preciseren:
bovenstaande beschouwingen
beschouwingen
preciseren : bovenstaande
op de
de Westerse
Westerse kunst.
kunst. De
De
hebben
hebben betre,kking
betrekking op
Russen,
Indiërs, hebben
hebben
Russen, de
de Chinezen
Chinezen en
en de Indiers,
een
op' de
de zaak.
zaak. Alles
Alles laat
laat
een andere
andere kijk
kijk op
voorzien
in de
de wereld
wereld van
van overmorgen
overmorgen
voorzien dat in
veel
door het
he't aantal
aantal zal
zal worden
worden gegeveel door
determineerd.

Pol
Pol Patoor
kunstschilder

Naar
mijn tentoonstelling
tentoonstelling' heb
heb
Naar aanleiding
aanleiding van
van mijn
ik tussen
tussen mijn
mijn schilderijen
schilderijen en
en andere
andere spullen
spullen
mijn
volgende
volgende tekst
tekst opgehangen:
opgehangen :"Dit
„Dit is mijn
laatste
ook, denkt
denkt U,
U,
laatste tentoonstelling,
tentoonstelling, (best
(best ook,
dan
ben ik het
he,t roerend
roerend met
met UU eens)
eens)
dan ben
en hedendaagse
hedendaagse kunstobjecten
kunstobjecten
schilderijen
schilderijen en
als
medium tot kreatieve
kreatieve veruitwendiging
veruitwendiging van
van
als medium
mijn
gevoelighe,id t.o.v.
t.o.v. tal van
van dingen
mijn gevoeligheid
,dingen
beschouw
onze tijd als
als verouderd..."
verouderd ... "
beschouw ik
ik in
in onze
(6.3.'70)
Ik
wil me
me toch
toch wagen
wagen aan
aan een
een (beperkt)
(beperkt)
lk wil
antwoord
enkele van
van de
de vragen,
vragen, zonder
zonder
antwoord op
op enkele
daardoor
een perspektief
perspektief te
openen op
daardoor direct
direct een
te openen
een
evolutie.
een verdere evolutie.
Kunst,
meest ruime
ruime betekenis,
betekenis, was in
in
Kunst, in
in haar meest
't ve'rleden
vroe.ger gewoon
gewoon bij
bij
verleden niet.
niet. Aan
Aan wat vroeger
't leven
leven behoorde,
behoorde, hebben
onze tijd
hebben we
we in
in onze
helaas
zonder
helaas behoefte
behoefte om
om het,
het, me,t
met of zonder
nostalgie,
plaatsen ...
nostalgie, op een
een kultuurvoetstuk te plaatsen...
het
Op
kunstenaars tot het
Op vandaag
vandaag behoren
behoren kunstenaars
.gevoeligste
mensheid; of het
het andere
andere
gevoeligste deel
deel der
der mensheid;
deel
potentie heeft
heeft
deel ,dergelijke
dergelijke ,gevoeligheid
gevoeligheid in
in potentie
of
kan hebben,
hebben, is voer
voer voor
voor eugenetici,
eugenetici,
of kan
pedagogen,
...
pedagogen, psychologen
psychologen...
Wij
zien echter
echter dat
dat hun
hun kreatieve
kreatieve expressie
expressie
Wij zien
sedert
begin van
van deze
deze eeuw
eeuw noodnoodsedert het
het begin
gedwongen
meer kritische,
kritische,
gedwongen meer
meer en
en meer
gefrustreerde tendenzen
tendenzen aanneemt.
aanneemt.
Plastische
kommunikatief medium
medium
Plastische kunsten
kunsten als kommunikatief
tot veruitwendiging van
van dergelijke gevoeligheid
gevoeligheid
zijn
in onze
onze tijd
tijd voorbijgestreefd,
voorbijgestreefd, (in
(in het
het
zijn in
het een
een eventueel
eventueel
beste
beste geval
geval blijft het
doeltreffende
maker zelf),
zelf),
doeltreffende terapie
terapie voor de maker
musea,
... van
van hedendaagse
hedendaagse
musea, tentoonstellingen
tentoonstellinge,n...
plastische
aldus niets
niets anders
anders dan
plastische kunst
kunst zijn aldus
,dan
krampachtige
nog aan
aan
krampachtige pogingen
pogingen om
om toch
toch nog
een
medium een
een voorbijgestreefd (medium
een valse
communicabiliteit
prijzen.
communicabiliteit te prijzen.
Het
gehele kultuur-ding
kultuur-ding wordt
wordt trouwens
trouwens
Het gehele
telkens
zijn eigentijds
eigentijds 'kritisch
karakter
, kritisch karakter
telkens van
van zijn
ontvrouwd (ter attentie van
van de
ontmand
ontmand of
of ontvrouwd
dolle
mina's) doordat
doordat het tot
tot rechtstreeks
rechtstreeks of
of
dolle mina's)
onrech,tstreeks
medium wordt
wordt
onrechtstreeks utilitair
utilitair medium
.gemanipuleerd
onze
gemanipuileerdinin dienst
dienst van
van onze
kapitalistische ,konsumptie
konsumptie maatschappij.

Robin
Robin Hannelore
letterkundige
letterkundige -- criticus
mij al
al
Beweren
Bewerendat
dat de
de kunst
kunst dood
dood is,
is, lijkt
lijkt mij
even
onzinnig en
en would-be
would-be
even krakend
krakend onzinnig
interessant
bijvoorbeeld beweren
beweren dat God
God
interessant als
als bijvoorbeeld
dood
is. De
De kunstopvatting
kunstopvatting van
van gister (net
(net
dood is.
zoals
godsidee van
van gister
gister trouwens)
trouwens)
zoals de godsidee
stuiptrekt,
waar en
en normaal.
normaal. Het
Het blad
blad
stuiptrekt, dat
dat is waar
dat
in de
de herfst
herfst van
van een
een eik
eik valt,
valt, bereikt
bereikt zijn
zijn
dat in
nulpunt
de winter
winter totaal
totaal verrot
verrot is,
is,
nulpunt als
als het
het in de
de nieuwe
nieuwe
maar
maar ergens
ergens draagt
draagt het
het bij
bij tot de
levenskracht
de lente.
lente. De
De kunst
kunst
levenskracht van
van de
de eik in de
is
niet de
de Iettristische
lettristisc'he uitzichtloosheid
uitzichtloosheid van
van
is niet
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"De kunstenaar wordt steeds minder
ambachtsman en steeds meer ideeënman "
(Marc Callewaert).
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Roland Van den Berghe: 'Vogelvrije funktie,
toestel om bommen op de hemel te roken'
(wedstrijd 'Jonge Belgische Beeldhouwkunst'
1969) (foto Wilfried Raes)

Men beweert dat de kunst dood is,
het nulpunt heeft bereikt. Is deze
bewering gewettigd ? Heeft de kunst
geen toekomst meer ?

de Lierse Labrisgroep, niet de wanhopige
kunstmatigheid van de konkrete poezie in de
Tafelrondekliek, niet de parapoetische
grapjasserij van C. Buddingh', niet de
fulminerende pamfietmatige verzenmakerij van
zovele newcomers : dit zijn slechts onooglijke
blaadjes van de poetische tak van de
reusachtige boom van goed en kwaad, van
leven en kunst, van droom en werkelijkheid.
De grote kwaal van deze wereld is dat de
mens de dingen te klein ziet, te egocentrisch,
te zeer toegespitst op en getoetst aan zijn
eigen aanleg, kunde of eruditie. Mensen die
zich op artistiek , gebied vergapen aan de
vorm (en elke kunstenaar is geneigd dat te
doen) kunnen zeer dikwijls de indruk opdoen
dat ze in doodlopende straatjes zitten, voor
blinde muren staan, met uitersten aan het
spelen zijn. Maar de vorm is de kunst niet, de
vorm is slechts het uniform waarin de soldaat
strijdt en Iijdt en sterft. De kunst heeft
dezelfde toekomst en Iotsbestemming als de
mens, dezelfde eeuwige en eindeloze
mogelijkheden.

Rene Soetewey
architect
Dit heeft men in alle tijden beweerd; vroeger
spraken wij over kunst en Iiefde; thans
spreekt men over cultuur en seks. Het weze
opgemerkt dat dit en mijn volgende
antwoorden ook intentioneel naIef zijn.

Michel Seuphor
kunstcriticus - plastisch kunstenaar, Parijs
De kunst verkeert steeds in wordende
toestand. Zij is dus altijd, in zeker oogpunt,
op het nulpunt. Maar dit nulpunt veronderstelt
een veelvoudig verleden waarvan het nulpunt
de som is, het eindresultaat. Het is terzelfder
tijd het vertrekpunt van een nieuwe
veelvoudigheid, die haar eigen natuur en
vermogen bezit.

Roger Somville
kunstschilder
Over welke kunst gaat het hier ? In de mate
dat de kunst altijd de afglans is van een
maatschappij, geloof ik inderdaad dat de
kunst, die de ideologie, de geest en de
doeleinden van het • kapitalistisch systeem
uitdrukt, aan het verworden is en in grote
armoe verkeert (hoewel in de kern van deze
ontbinding reeds werken ontstaan, die de
dragers worden van de komende tijd). In de
mate dat men aanneemt dat de wereld
onontkoombaar een langzame gedaanteverandering ondergaat, en dat deze
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transformatie in de richting van het socialisme
gaat, over talrijke stadia heen, via hevige en
soms negatieve contradictie, kan men zich
voorstellen .dat vanuit deze socialistische en
democratische visie op de wereld een kunst
zal •ontstaan, die idaar de uitdrukking van zal
zijn. Op deze weg werden trouwens reeds
mijlpalen geplant : van Serge Eisenstein en
Poudovkine tot Bertolt Brecht en Piscator,
van Picasso, Lorjou en Guttuso tot Diego
Rivera, Clemente Orojco en David Alfaro
Siqueros, enz.
In de plaats van te sterven gaat de kunst,
die de nieuwe verworvenheden van het leven
tracht te reflecteren, integendeel dus langzaam
zijn uitdrukkingsmiddelen veroveren.
Om te besluiten kunnen wij zeggen, dat een
zekere kunstvorm inderdaad doodgaat,
niettegenstaande zijn klaarblijkelijke
schittering — en dat anderzijds moeizaam een
kunst geboren wordt, in het perspectief van
een andere wereld. De kunst heeft dus een
onbegrensde toekomst, net zoals het leven
zelf.

Gaston Claes
letterkundig criticus
Over de vraag 'is de kunst dood ?' en in
het geval van de literatuur 'is de roman
dood ?' zijn er heel wat wetenschappelijke
maar vooral pseudo-wetenschappelijke
verhandelingen geschreven en het gekke is
wel, dat de vraag alleen reeds door sommige
ernstige mensen ook ernstig wordt genomen.
Rond die vraag een hoogdravende teorie
opbouwen, is gewoon onzin. Hoe simplistisch
mijn antwoord ook kan lijken, ik waag het
er op : de roman zal altijd blijven bestaan,
zolang er iemand zal zijn, die talent genoeg
heeft, om zich aan de schrijftafel te zetten en
een zinnig verhaal te schrijven.
De roman is niet dood en kan niet doodgaan.
Het is alleen het talent dat bij velen ontbreekt,
om nog een verhaal neer te schrijven, dat
kan gelezen maar vooral begrepen worden.
Sommigen zijn er wel toe gekomen, de sfeer
van 'de roman is dood' in leven te roepen,
omdat zij de dingen al te zeer zijn gaan
kompliceren. Of zij hebben gewoon geen
talent, of zij drijven het snobisme zover, dat
zij de originaliteit in het absurde gaan zoeken
en dan dingen schrijven, die geen mens
begrijpt, maar die wel geloofd worden door de
zogenaamde 'happy few'. Die er natuurlijk
ook al geen lor van begrijpen, maar alleen
maar doen alsof !...

Marc Callewaert
kunstcriticus

De kunstenaar wordt steeds minder
ambachtsman en steeds meer ideeenman.
Zijn funktie van bewustmaker en zichtbaarmaker loopt steeds minder over het objet de
delectation en uit zich steeds meer in
dynamische akties. Zo voltrekt zich de
voorspelling van Marcel Duchamp: „mettre
nouveau Ia peinture au service de ('esprit...
s'eloigner de ('aspect physique de Ia
peinture".
Men konstateert een uitputting van alle
esteticismen en een toenemende behoefte aan
maatschappijkritiek. Het is mogelijk daarbij
drie hoofdtendenzen te onderscheiden :
1. sociale geengageerdheid waardoor het
werk op de een of andere wijze heersende
toestanden aanklaagt of verheerlijkt; 2.
integratie in het dagelijks leven door het
kunstwerk te demystificeren, te multipliceren,
tot konsumptie-artikel te maken voor een zo
ruim mogelijk publiek; 3. anti-kunst die elke
vorm van institutionalisering afwijst, zich niet
cent tot verhandelen, verzamelen of
bezitsvorming en die ook het begrip 'kunst'
als achterhaald beschouwt. Anti-kunst,
wegwerpkunst, arte-povera zijn onderdelen
van het aan gang zijnde algemeen
bewustwordingsproces en kunnen gezien
worden als facetten van de 'permanente
revolutie'.
Het aksent wordt verlegd van blijvende en
kostbare kunstwerken naar 'toestanden',
akties, ideeen, demonstraties die in veel
gevallen niet meer willen zijn dan
aanduidingen of provokaties. Minder dan om
optische waarneming gaat het om het
'beleven' of het 'ervaren' van een situatie.
En vermits situaties uiteraard voortdurend
veranderen, elkaar afbreken en opbouwen en
in elkaar overgaan, kunnen zij niet gevat
worden in onveranderlijke statische vormen.
Vanuit deze optiek wordt het 'definitieve'
kunstwerk onmogelijk en gaat men streven
naar l'opera aperta' dat alle fluktuaties
opvangt en alle interpretaties mogelijk maakt.
Wijzen de krachtlijnen van de hedendaagse
kunst dus in de richting van een kollektief
avontuur, toch blijf ik geloven dat daarnaast
altijd een zone van eenzame verrukkingen
zal bestaan, en dat wij zowel behoefte
zullen hebben aan Dan Van Severen als aan
James Lee Byars.

Hector Waterschoot
kunstcriticus
Dat de moderne kunst ziek of dood is, dat ze
het nulpunt bereikt heeft, het zijn beweringen
die door de eeuwenlange herhaling praktisch
iedere inhoud hebben verloren. Elke

Toneel uit 'Acropolis'

(Wyspianski/Grotowski)

vernieuwing in de plastische kunst werd
niet alleen argwanend gadegeslagen maar
zelfs verketterd. Doch steeds opnieuw bleken
de ongeluksprofeten zich te vergissen en
ging de kunst langs andere paden een
nieuwe toekomst tegemoet.

Guy van Hoof
kunstcriticus

„Grotowski zocht het in de armoe en de
schraalheid der middelen persoonlijk geloof
ik dat hij het dichtst bij de bronnen boort"
(Alfons van lmpe).

De bewering, als zou de kunst dood zijn, is
niet nieuw. Als we de kritieken na de eerste
tentoonstellingen van de Impressionisten erop
nalezen, stellen we vast dat toen reeds het
einde van de kunst in het vooruitzicht werd
gesteld. Tegenstanders van al wat progressief
is, zullen het steeds blijven beweren. Er
wordt echter niets bereikt zonder zoeken,
zonder experiment. Het !even zelf blijft voor
de bewust levende mens een voortdurend
experiment, met afwisselende ups en downs.
De kunst is nooit zo vol !even geweest. Vooral
is ze Ievensecht, oprecht. Ze houdt op schijn
te zijn, huichelarij, bourgeoisie. De kunstenaar
heeft zich afgewend van de domme
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Men beweert dat de kunst dood is,
het nulpunt heeft bereikt. Is deze
bewering gewettigd ? Heeft de kunst
geen toekomst meer ?

zelfverheerlijking. Pop-art, Op-art, minimal-art,
arte-povera, de kinetische kunst, nieuwkonstruktivisme en nieuw-realisme hebben
ons niet alleen verscheidene aspecten van
het ikunstgebeuren getoond, hebben ons niet
alleen deelachtig gemaakt aan het zoeken,
de geestelijke inspanningen van de
kunstenaar, maar bovendien en vooral het
gisten beklemtoond in het denken, de evolutie
naar een gewijzigde maatschappij, en ons
dichter gebracht bij wat het leven van deze
tijd inhoudt.
Toekomst ? De kunst zal altijd aan een drang
in de mens beantwoorden. Drang naar orde
en schoonheid (wat kunst a priori niet hoeft
te zijn), naar het ontstijgen van het aardse en
het bereiken van het verhevene. Het
ontdekken of ontvluchten van de verschrikkelijk schone realiteit, het verfraaien
en goedmaken van !even en wonen. Het
sublimeren van ons samenzijn.
Kunst is ook nog therapie, een bevrijding uit
het vastgeroest zitten, het zich uit een
keurslijf rukken van vooroordelen en verkeerd
georienteerd zijn. Kunst is rijkdom en soulaas,
en zal alsdusdanig steeds een rol blijven
spelen : individueel voor de maker ervan,
doch ook — en dat steeds meer —
maatschappelijk. En dit ondanks het feit dat
wetenschap en techniek steeds maar aan
belang gaan winnen.

Alfons van Impe
toneelcriticus
Wat het toneel betreft, heeft deze kunst
inderdaad een dood punt bereikt. Er bestaat
een dubbele kloof tussen het teater vandaag
en de samenleving :
a) het teeter heeft de brede onderlaag
(arbeiders en bedienden) van de samenleving
nog steeds niet bereikt. Alle sociologische
onderzoekingen wijzen uit dat er een
rechtstreeks verband bestaat tussen het
kultuurverbruik en het genoten onderwijs. Men
zou aldus een piramide kunnen opzetten,
die gaat van de krant, het boek... tot de
opera en de abstrakte schilderkunst. En het
hedendaags teater (wij bedoelen hier
vanzelfsprekend de kunst, en niet het
entertainment) is waarachtig niet van aard
om deze kloof te overbruggen.
b) ook tussen de bourgeois-samenleving en
het teater bestaat een kloof. Uit de malaise
is een aantal nieuwe vormen ontstaan, die op
zoek zijn naar ,doorbraak. Meestal belanden zij
in seksuele of andere ekstremen , die een tijdje
meegaan, en dan uitdoven : Living Theatre,
Hair, 0 Calcutta. Dit soort teater staat met
zijn neus voor een hoge muur : ekstremer kan
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het niet meer.
Het Theatre Total van Bejart heeft een tijd
opgeld gemaakt, maar ik voel het ook al aan
als voorbijgestreefd, want romantisch en
klatergoud (lk wil hier zijn balletkunst
uitdrukkelijk buiten beschouwing laten; ik
bedoel uitsluitend zijn teaterregies). Grotowski
zocht het in de armoede en de schraaltheid
der middelen : persoonlijk geloof ik dat hij
het dichtst bij de bronnen boort.
Hoe dan ook, het teater moet weer naar de
aktuele werkelijkheid terug.

Piet Bekaert
kunstschilder - letterkundige
(Master of science degree - New York)
Vijf vier meter hoge vacuum-afgesloten
plexiglazen cilinders, waarin geToniseerde
gassen op zulkdanige wijze gekontroleerd
worden ,dat zij voortdurend veranderende
licht- en kleurgevende effekten voortbrengen,
enz.
Argon en helium-neon lasers, een
spiegelsysteem om het licht van de laser te
verspreiden, de bonzende lichtbalken die in
rooksluiers van een doorgangsruimte
verdwijnen, enz.
Een acht meter lange wand, bekleed met
640 hoekvormige spiegels waarop beelden
verschijnen vanop andere, onzichtbaar
opgestelde spiegels, .enz.
Dit zijn slechts drie beknopte beschrijvingen
van een twintigtal gelijkaardige omvangrijke
'kunstwerken', die de Verenigde Staten van
Amerika thans herbergt in zijn paviljoen op
Expo 70 te Osaka.
Al deze werken kwamen tot stand door de
samenwerking van de kunstenaar met de
technoloog uit de research laboratoria van
bepaalde grote industrieen.
Hiertegen Jim men nu axiomatisch aanvoeren
dat kunst en techniek twee afzonderlijke en
zelfs uiteenlopende begrippen zijn en bijgevolg
ook de kunstenaar en de technoloog; en dat
hun gezamenlijk werk tenslotte resulteert in
die ambivalentie, waarin tegenwoordig uitsluitend nog de eigenaardige, interessante,
technische 'effekten' beoogd worden, doch in
feite geobjektiveerd warden. Effekten die
doorgaans de FRONTALE visuele ervaring
(2-dimensionale schilderkunst) opheffen tot
een TOTALE multi-sensorische ervaring (de
'mixed-media' in happenings en environments). Aldus worden effekten effektief, d.w.z.
effekten verliezen hun pejoratieve betekenis
en winnen daarentegen de potentie van een
nieuwe estetiek, juist omwille van het
geOBJECTiveerd worden van de effekten
op kunst-zinnige wijze (via de kunstenaar) en

op kunst-matige wijze (via de technoloog). De
potentie in deze nieuwe estetiek laat
vermoeden dat het axioma : kunst-techniek
als gesplitste begrippen kan doorbroken
worden en meteen ook de kunst als
„allerindividueelste expressie van de
allerindividueelste emotie".
Deze getechnologiseerde kunst werd in feite
reeds aangekondigd in Umberto Boccioni's
'Futuristisch Manifest' van 1912, alsook in het
werk van Russische Konstruktivisten (Tatlin,
Gabo, Lissitzky e.a.) en later nog duidelijker
in Richard Wagners 'Gesamtkunstwerk'.
De nieuwe kunst — die Amerika thans in
Osaka presenteert, alsmede de vele recente
gelijk(w)aardige kunstmanifestaties die dan
vooral langs de New Yorkse galerijen en
musea hun , doorgang vinden — deze nieuwe
kunst vertoont ongetwijfeld een tendens naar
een synthese van de verschillende, simultaan
aangewende media; een tendens ook naar
dat Gesamtkunstwerk dat het hyperindividualistische, frustrerende ego-isolement
ondermijnt en zodanig weer het terrein
vruchtbaar maakt voor een organische
verbondenheid met de komplexe
maatschappijstrukturen van onze tijd.
Kunst, daarom, zal o.a. op een eigentijdse
wijze in een voortdurende associatie imet
een even eigentijdse technologie moeten
anticiperen, teneinde haar historische
autenticiteit te bewaren.
Dus niet alleen de integratie der kunsten
onderling, doch ook en vooral de integratie
der kunsten met wetenschap en techniek
kan ons terugleiden naar een vertrouwdheid
en bevriend-zijn met de wereld van nu.
Daarom is het noodzakelijk dat technologie
645k in niet-utilitair en niet-kommercieel
verband aangewend wordt. (B.v. de 'machine
a ne rien faire' van Jean Tinguely).
Wanneer de technologie, die thans ze) in ons
dagelijks leven geInfiltreerd is, ons ze)
domineert, ons zelfs zO verobjektiveert in een
'systeem', — wanneer deze technologie
echter kan gethitieerd worden in de kreatieve
verbeelding van de kunstenaar en vandaar
verder geintegreerd in het alledaagse leven
van een kultuurgemeenschap, dan kan zeker
opnieuw de sympatie ontstaan voor ons eigen
tijdsbeeld en het elan om, wat Romano
Guardini zou noemen 'eine Gesamtordnung
des Daseins im Kult' te verwezenlijken.
Neen, de kunst is zeker niet dood, heeft
geenszins haar nulpunt bereikt, noch heeft ze
haar mogelijkheden allerminst uitgeput. De
kunst is en blijft een boeiend menselijk
avontuur. Of zoals Shelly zei : „A man to be
greatly good must imagine intensely and
comprehensively".

Componist Gunter Hampel

(foto Melissa Shook, New York)

„Het huidige kernprobleem is vertrouwen.
Welk verleden, welk heden of welke toekomst
kan de mens vertrouwen inboezemen ?"
(Gunter Hampel).

Men beweert dat de kunst dood is,
nulpunt heeft bereikt. Is deze
bewering gewettigd? Heeft de kunst
geen toekomst meer?
he~

Maurits Bileke
kunstcriticus
Vermits in mijn ogen de kunst springlevend is,
heeft zij volgens mij een toekomst. Wie een
toekomst heeft, is niet dood.

Daniël Van Ryssel
letterkundige

Georges Segal : 'Lovers on a bench', 1963
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"AI wat statisch blijft heeft tegen het leven
gekozen" (Jos de Maegd).

-Kunst hangt in hoge mate samen met de
ope'envolging van generaties: m.a.w. iedere
generatie van kunstenaars zoekt, in meer of
mindere mate, naar eigen inhouden en
expressievormen om de wereld waarin zij
leeft voortdurend te herwaarderen, omdat de
inhouden en expressievormen van het verleden
niet meer voldoen om de eigentijdse wereld
te begrijpen. Zo is het noodzakelijk dat
iedere waarachtige kunstenaar zich
ononderbroken verbaast en verwondert over
wat rondom hem gebeurt, omdat alleen die
weg, en niet deze van de zelfvoldaanheid en
het reeds verworven hebben, leidt naar een
beter begrijpen en een ruimere bewustwording. Naar e·en voller leven.
Nochtans waren en zijn er steeds mensen
die geloven dat men al aan het eindpunt van
een weg is gekomen, dat de lang
nagestmefde volmaakte kunstvorm reeds is
bereikt. Zij beweren dat de hedendaagse
kunst dood is en bijgevolg geen toekomst
meer heeft. Zij zijn bovendien van mening
dat hun opvatting nog wordt versterkt door
het feit dat alle eenheid, of althans wat zij
onder eenheid verstaan, verbroken is, en dat
allerlei kunstrichtingen en -stromingen,
waaruit nagenoeg alle traditiegeest
vervluchtigd is, naast elkaar bestaan, die, in
hun verwarre'n de veelheid, noch aan hun
smaak noch aan hun ideaal beantwoorden.
Deze mensen houden er ook geen of
onvoldoende rekening mee dat doorgaans
niet de smaak verandert, maar dat nieuwe
generaties een nieuwe smaak aanbrengen.
Zij zijn er van overtuigd dat alleen hun smaak
waardevol is, en alle nieuwe kunst die niet
aan die smaak beantwoordt, is dode kunst.
En nochtans, kan men van een kunst beweren
dat ze dood is als ze, zoals de hedendaagse
kunst, levenskrachtig genoeg is om alle
klassicisme te verwerpen, en om aan
haarzelf, inbegrepen haar verscheidenheid, de
voorkeur te geven boven kunstwaarden van
vroeger? Zal ze ooit tot een nieuwe synthese
kunnen komen, als ze zich niet eerst van al
haar omhulsels ontdoet, en al haar
belemmerende banden afwerpt om gehe'el
zichzelf te worden? Neen, de hedendaagse

Pablo Picasso : 'Guernica', 1937

„Wat een revolutie baart, kan niemand ooit
voorspellen" (Robin Hannelore).

't%101180,-,

kunst is niet dood. Integendeel. Zij is een te
waarachtige en Ievenskrachtige uiting van de
de mens om in de afgesloten ruimte van het
verleden te verstikken.

Anne d'Harnoncourt
Assistant Curator of XXth Century Art, Chicago
Uw enquete i.v.m. de toekomstmogelijkheden
van de hedendaagse kunst doet een menigte
vragen oprijzen, die slechts een bevredigend
antwoord zullen vinden na verloop van tijd
en als de vormen, die nu verward schijnen,
klaar vOOr de ogen van onze nakomelingen
zullen staan. lk kan slechts beginnen met te
antwoorden dat het mijn overtuiging is, dat
de kunst niet dood is, nosh dat zij de
mogelijkheden van vernieuwing en experiment
— die m.i. onbegrensd zijn — uitgeput heeft.

Gunter Hampel
Componist, Gottingen
Bij mijn leeftijdsgenoten heerst grote
verwarring om voor ons zeif en de wereld om
ons heen een oplossing te vinden. We zien
de wereld aan ons voorbijho tsen met
oorlogen, vooroordelen, streven naar macht,
een alles verslindende geldzucht, gebrek aan
verstandhouding tussen mensen en volkeren.
Als wij erin slagen rust te vinden en na te
denken, dan weten we meteen dat er een
betere weg moet bestaan en die moeten wij
vinden. Het evolutiestadium van de mensheid
is in did fase getreden, in dewelke wij ons
een wereldomspannende cultuur eigenmaken;
op het einde van de twintigste eeuw zullen
'

wij de status van wereldburger bereikt
hebben. Voor de eerste maal in de
geschiedenis overzien wij gelijktijdig de
culturen op de aarde. Geen enkele hoek is
nog in mysterieuze navel gehuld. Toekomstige
mysteries en navorsingen liggen buiten de
aarde, tussen de planeten en sterren.
Wij bezitten de mogelijkheid om alle
mensen op aarde te bereiken, we zijn
communicatiemedia rijk, die het ons mogelijk
maken ons met hen te verstaan en zij alien
delen met ons een wereldwijde cultuur, in
dewelke zij zeif in staat zijn em ons te horen
aismede met ons te spreken. Wij hebben het
zingen, spreken en vragen van andere mensen
gehoord, wij willen dat deze anderen ook
naar ons luisteren.
Als u mij vraagt : „ Is de kunst dood ? Of hoe
leeft zij ?", dan vraag en zeg ik in den adem :
de kunst, waarvan u zegt dat ze dood is,
is degene, die van de toeschouwer, van de
luisteraar, identiteit veriangt. Pas dertig jaar
terug behoorden identiteit en gelijkberechtiging tot de centrale probiemen van
de jongeren. Tijdens de geweidige ommekeer,
die zich gedurende de tweede wereldoorlog
voltrok, werd het voor elke individualist steeds
moeilijker om een piaats te vinden in de
in elkaar grijpende versies van onze cultuur.
Het huidige kernprobleem is 'vertrouwen'.
Welk verleden, welk heden of weike toekomst
kan de mens vertrouwen inboezemen ? Kan
ik echt mijn !even aan ergens lets
toevertrouwen ?
Waar ergens in de menselijke cultuur, zoals
zij nu bestaat, vind ik iets dat waard is er mij
aan toe te vertrouwen ?
Wie ben ik zeif eigenlijk ? Wat kan ik zeif

aanbieden, wat wordt van mij genomen, door
wie ? Het is een diepere bewustzijnsvraag,
die elk voor zich, individueel, binnen zijn
eigen !evens- en ervaringsbereik, oplossen
moet.
De huidige kunst veriangt geen identiteit
meer, maar roept op tot opheldering,
zelfontdekking en vinden. Bereid zijn voor
een bewustzijnsverruiming, het opgaan naar
het eigen ik. Mijn muziek ontstaat door ons
eigen samenspel, een soort hogere levensgemeenschap; zij is mijn tijdeloze versie
van het wereldburgersdorp, ruimteschip,
heimat, levenswijde aarde, waarop wij de
verantwoordelijkheid , dragen het !even te
behoeden en te beveiligen, zowel de mensen
en alles wat leeft; elk individu bezit de
vrijheid om zijn kennis bij te dragen tot een
functionerende wereld. Muziek is een spiegel
of een voorspelling van verleden, heden en
toekomst van de voortschrijdende
ontwikkeling van het mensdom. In mijn
muziek wordt de tijd belichaamd, waarin ze
ontstaat. Om mij in deze regeis verstaanbaar
te kunnen maken, moet u er uw oor voor
lenen. U wordt er harteiijk toe uitgenodigd.

Timm Ulrichs
plastisch kunstenaar, Hannover
Niet de kunst is dood, maar in elk geval wet
het traditionele kunstbegrip. Funktie van de
kunst is : het bestaande, het gewone, het
geregelde, in vraag te stellen, te relativeren,
nieuw te definieren. „De kunst heeft als
opdracht chaos in de orde te brengen"
(Th. W. Adorno).
Kunst : de kategorieke conjunctief !
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redden indien
zodanig
blijvend beoordeeld
beoorde,eld kunnen
kunnen
zodanig dat ze blijvend
vraag me
me af of
of er
er in
in de
de kunst
kunst wel
wel
worden.
worden. Ik
lk vraag
<len
verschil bestaat
bestaat tussen
tussen anti-traditioanti-traditioeen verschil
nalisme
hangt er van
van af
af hoe
hoe
nalisme en
en traditie',
traditie, alles
alles hangt
men
verwerkt. Meteen werd
we,rd ook
ook
men deze twee verwerkt.
reeds
volgende vraag.
vraag.
reeds geantwoord
geantwoord op
op de volgende

verleden te negeren. lk
verleden
Ik ervaar
ervaar de
de geschiedenis
geschiedenis
als
als een ononderbroken
ononderbroken stroom
stroom van
van gedachten,
gedachten,
gevoelens en
en vormen,
vormen, waarme'e
waarmee wij soms
gevoelens
soms op
een
heel toevallige
toevallige wijze
wijze worden
worden doordrenkt.
doordrenkt.
een heel
Een
voorbeeld:: met Jean-Jacques
Jean-Jacques Rousseau
Rousseau
Een voorbeeld
maakte i'k
ik voor
voor het eerst
eerst kennis
kennis op
op de
de
maakte
schoolbanken,inin de
de zgn.
zgn. 'petit Calvet';
schoolbanken,
Calvet '; op
op
de universiteit
universiteit kwam
kwam die
die, naam
naam (meet*
(meer was het
het
niet)
de geschiedenis
geschie,denis van
van de
de Franse
Franse
niet) terug
terug in de
literatuur en
en in
in ide
de colleges
colleges historische
historische
literatuur
pedagogiek;
had geen
geen enkel
enkel sprekend
sprekend
pedagogiek; ik
ik had
de schrijver
schrijver van
van
referentiepunt
referentiepunt waaraan
waaraan ik de
de'
Emile kon
kon vastknopen;
vastknopen; nu
nu begin
begin ik
ik hem
hem
de Emile
pas te lezen,
pas
lezen, omdat
omdat de terugkeer
tewgke'er naar de
de
natuur
de primitieve
primitieve menselijke
menselijke eenvoud,
eenvoud,
natuur en
en de
die
verbonden zijn
met een
een nieuwe
nieuwe
die verbonden
zijn met
maatschappelijke
Rousseau thans
thans
maatschappelijke opbouw,
opbouw, bij Rousseau
een bijzondere
bijzondem actuele
actuele' waarde
waarde' hebben
hebben
een
gekregen. In idat
dat opzicht
opzicht behoren
behoren Rousseau
Rousseau
gekregen.
en
allen die
die over
over hem
hem geschreven
geschreven hebben
hebben tot
en alien
het
immer terugkerende
terugkerende verleden,
ik
het immer
verleden, waarmee
waarmee ik
mij
had namelijk
namelijk een
een
mij voordeel
voordeel kan
kan doen.
doen. Ik
lk had
bepaalde
afstand opgelopen
opgelopen op
op Rousseau.
Rousseau.
bepaalde afstand
Ik
voortbijgerend, ijlings
ijlings de
de zgn.
zgn.
lk was hem voortbijgerend,
toekomst
vergetende dat de
de toekomst
toekomst
toekomst in,
in, vergetende
achter
mij lag...
lag ... Aldus
Aldus zijn
zijn traditionalisme
traditionalisme'
achter mij
en
anti-traditionalisme vijanden
de
en anti-traditionalisme
vijanden van
van de
geestelijke
en artistieke
artistieke' vernieuwing.
vernieuwing.
geestelijke en

E.
E. De Wilde
De'
revolutionairen in
kunst blijken
blijken
De revolutionairen
in de kunst
achteraf
meestal voortzetters
traditie.
achteraf meestal
voortzetters van
van de traditie.
Zonder
rebellen zou
zou de traditie
traditie reeds
reeds
Zonder zulke
zulke rebellen
De
lang
uitputting zijn
be'zweken. De
lang aan
aan uitputting
zijn bezweken.
artistie,ke
in de
de
artistieke revoluties
revoluties volgen
volgen e'lkaar
elkaar in
laatste
is op
op
laatste 10
10 jaren
jaren sneller
sneller dan
dan ooit
ooit op.
op. Dat is
en
elk
terrein van
van het
het maatschappelijk
maatschappelijk en
elk ander terrain
culturele
culturele leven
!even ook
ook het
het geval.
geval. Dus
Dus ook
ook in
in de
kunst
kunst (zie,
(zie 1).

Gaby
Gaby Gyselen
Albert
Albert Setola
Experimenten
uitgeput raken,
raken,
Experimenten zullen
zullen nooit uitgeput
zoals
steeds weer op
op hun
hun hoofd
hoofd
zoals gekken
gekken steeds
zullen
staan, het
het hoort
hoort erbij.
erbij.
zullen gaan
gaan staan,
Antitraditionalisme
Antitraditionalisme is
is een
een experiment
experiment om
om te
zien
lang het zal duren
duren vooraleer
vooraleer ook
ook dit
zien hoe
hoe lang
traditie
traditie is
is geworden.
geworden. Neem
Neem echter
echter elk
betalingssysteem
betalingssysteemuit
uitde
de kunst
kunst weg
weg en
en het
helft van
van zijn
zijn
antitraditionalisme
antitraditionalisme verliest
verliest de
de heift
charme
zijn pluimen.
pluimen.
charme en
en zijn

De
kunst is
eind van
van haar
De kunst
is nooit
nooit aan
aan het
het eind
mogelijkhe'den.
mogelijkheden.Men
Men kan
kan iemand
iemand alles
alles af
zal opnieuw
opnieuw met
met iets
iets beginnen.
beginnen.
nemen
nemen en
en hij
hij zal
, klopt
Of
realisatie van zijn
zijn wensdromen
wensdromen klopt
Of de realisatie
met
zoveel van
van de
de
met bladzijde
bladzijde zo
zo of zoveel
kunstgeschiedenis,
kunstgeschiedenis,heeft
heeft ge'en
geen belang.
belang. De
tweespalt
en antitraditie
antitraditie
tweespalt tussen
tussen traditie
traditie on
kenmerkt
zij
kenmerkt soms
soms verwarde
verwarde eruditie.
eruditie. Maar zij
kan
verbee'lding helpen bevrijden.
bevrijden. De
De
kan ook
ook de verbeelding
kunst
nogal wat
wat functies
functies kwijtgespeeld.
kwijtgespe'eld.
kunst heeft
heeft nogal
Ze
moet nu
nu de
de nieuwe
nieuwe helpen
helpen ontdekken.
ontdekken.
Ze moat

Eugène
Eugene van
van Itterbeek
Ik
kunstenaar, en gewoonweg
gewoonweg
lk geloof dat iedere kunstenaar,
ieder
mens, tegen het
het traditionalisme
traditionalisme
ieder ernstig
ernstig mens,
moet
gek zijn
zijn het
het
moet zijn.
zijn. Het
Het zou
zou echter
echter even
even gek

Gerard
Gerard Walschap
Zie
mijn antwoord
het eerste
eerste
Zie mijn
antwoord op
op vraag
vraag 1.
1. In
In het
geval
tweede niet.
niet.
geval wel,
wel, in
in het
het tweede

Leonardo da Vinci : Perspektiefstudie

„Mij blijft Leonardo da Vinci de meest
hermetische alter meesters" (Ernie! Langui).

Flor Peeters

Andre Demedts

De geschiedenis van de muziek is steeds een
aaneenschakeling geweest van vernieuwing
en experiment. Experimenteren is nuttig, doch
een systeem om te componeren is slechts een
middel van voorbijgaande aard. Wat men te
scheppen heeft met het systeem heeft belang
en niet zozeer 'het waarom. Het antitraditionalisme is inderdaad een traditie geworden,
zoals de contestatie een establishment.

Waar de literatuur van het leven en de
gemeenschap loskomt, verstart ze vanzelf in
experimenten. Daar is onvermijdelijk een
einde aan, want het experiment om het
experiment voert naar een levenloos
woordenspel.

Stan Baele
NEEN - Omdat bij iedere kunstenaar het
experiment deel uitmaakt van zijn vorming.
De vernieuwing ontstaat alleen uit de
verbinding van kunstenaar met de hem
omringende wereld. Het is volgens mij een
dwaling het experiment als zelfstandigheid te
aanvaarden.

Robin Hannelore
Beweren dat de kunst geen mogelijkheden
van vernieuwing en eksperiment meer zou
hebben, komt mij trouwens al even klinkklaar
stupide en hoogmoedig voor. Een enkeling
beseft wanneer hij aan het einde van ZIJN
Latijn is, maar hij kent niet de magische
stuwkrachten van het onderbewuste in de
evenmens, hij bevroedt niet de tormenten en
tendensen in de andere kunstenaars.
Trouwens, wat is traditie ? Traditie is de kunst
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James Ensor
James
Ensor:: ''Zelfportret',
1895
Zelfportret', 1895,
potloodtekening.
Kunsten,
potloodtekening. Museum
Museum v.
v. Sch~ne
Schone Kunsten,
Oostende

Heeft
de kunst
kunst haar
haarmogelijkheden
mogelijkheden
Heeft de
uitgeput van vernieuwing
e'n experiment,
experiment,
vernieuwing en
zodat het antitraditionalisme
antitraditionalisme zelf een
een
traditie
geworden en
en dus
dus zijn
zijn zin
traditie is geworden
verliest?
verliest ?

van
wordt door de
de kunst
kunst
van gister die geschraagd wordt
van eergister,
eergister, en
en 'morgen
morgen zal
de kunst
kunst
van
zal ook de
van
vandaag tot de
de traditie
traditie gerekend
gerekend worden,
worden,
van vandaag
hoe antitraditionalistisch
antitraditionalistischdie
ook mag
mag
, die dan ook
Wie' nu het
he't werk
werk van
van
proberen
te Iijken.
lijken. Wie
proberen te
Edgar
Allan Poe leest,
leest, kan
kan zich
zichmoeilijk
moeilijk
Edgar Allan
voorstellen
dat die
dieman
manstierf
stierfinin1847,
1847,d.w.z.
d.w.z.
vcorstellen dat
méér
een halve
halve eeuw
eeuw vooraleer
vooraleer wij
wij in
in
meer dan een
onze
letteren de
de eerste
eerstepsychologisch
psychologisch
cnze letteren
werkelijk gemotiveerde
romanpersonages
werkelijk
gemotiveerde romanpersonages
ontmoeten. Intussen is Poe
Poe allang
allang geklasseerd,
geklasse'erd,
ontmoeten.
klassiek
geworden, traditie. Wat is er
er gebeurd
gebeurd
klassiek geworden,
met
Kafka?? Voor
op de
de',
met Kafka
Voor wie
wie een
een beetje op
hoogte is van de epiek op onze dagen,hocgteisvande pieis
kop nzedagen,is
Kafka
langer .een
een buitenbeentje. Zelfs
Zelfs het
het
Kafka niet
niet !anger
werk
lonesco schijnt
schijnt mij
mij reeds
reeds een
een
werk van
van lonesco
Een eerste voetspoor
voetspoor in
in de
de
stukje traditie
stukje
traditie toe.
toe. Een
sneeuw is al
al 'héél
of een
een
sneeuw
, hee.Igauw
gauw een
een paadje of
glijbaantje.
In feite
feite- (open
lopen wij
wij veel
veel te
tevlug
vlug
glijbaantje. In
hoog
met zogezegde
zogezegde nieuwigheden,
nieuwigheden, die
die in
in
hoog op met
werkelijkheid
(misschien wat
wat
werkelijkheid maar gewone (misschien
ekstravagante)
zijn in
in een
een ketting
ketting
ekstravagante) schakels zijn
het kamwiel
kamwiel van
van de
de tijd
tijd loopt.
loopt.
die over het

René
Rene Soetewey

Het
antitraditionalisme verliest
zijn betekenis
betekenis
Het antitraditionalisme
verliest zijn
voor
zover het 'pauperisme'
'pauperisme' wordt.
wordt.
voor zover
IMM11111111.

Michel Seuphor
Seuphor
De
de
De tradities
tradities worden
worden verloochend
verloochend ten
ten einde de
ontluiking
absoluut nieuwe
nieuwe mogelijk
mogelijk
cntluiking van
van het absoluut
En van
van dit
dit absoluut
absoluut nieuwe
nieuwe uit
uit
maken. En
te maken.
ontwikkelen
nieuwe tradities,
b.v. de
de
ontwikkelen zich
zich nieuwe
tradities, b.v.
geometrische
De Stijl'
Stijl' en
en
geometrische kunst
kunst sinds'
sinds 'De
Malevitch,
de
Malevitch,de
de suspensiebeweging
suspensiebeweging sedert de
van Calder,
Cal der, het
hetkleur-om-de-kleurkleur-om-de-kleur'Mobiles' van
lyrisme
Robert Delaunay,
Delaunay, het
met
lyrisme sedert
sedert Robert
het spel met
collages
sinds Schwitters.
Schwitters.
collages sinds

Roger Somville
De
heeft haar
haar mogelijkheden
mogelijkheden tot
tot
De kunst heeft
niet uitgeput,
uitgeput,
vernieuwing en
vernieuwing
en experiment niet
voortzet, maar
maar
omdat het leven
leven zich
zich niet
niet alleen
alleen voortzet,
een nieuw
nieuw evenwicht
evenwicht vindt,
vindt, doorheen
doorheen
tevens een
gedaas van
van de
demensen,
mensen,
het experiment
experiment en
en het gedaas
de zegepralen.
zegepralen.
doorheen
de mislukkingen
mislukkingen en de
doorheen de
De
levende traditie
in de
de ogen
ogen
De levende
traditie werd
werd verdacht
verdacht in
van
culturele mandarijnen
mandarijnen van
'oude
van de culturele
van de 'oude
moderne
maar het
het spreekt
spreekt vanzelf
vanzelf dat
dat
moderne kunst',
kunst', maar
een maatschappij,
maatschappij, gebaseerd
andere
gebaseerd op andere
rekening mee
houden en dat
dat
principes,
principes, er
er rekening
mee zal
zal houden
kunst geboren
geboren
een uitdrukkingsvolle
uitdrukkingsvolle en warme kunst
zal worden,
worden, vertrekkend
vertrekkend van
van nieuwe
nieuwe inzichten
inzichten
in
leven en van
van een
een levende
levende traditie.
traditie.
in het leven
Deze
zijn van
van de
de
Deze kunst
kunst zal
zal ontdaan zijn
aderverkalking
esthetisme, van de
de
aderverkalking van
van het
het esthetisme,
'goede smaak',
smaak', van
van het
het eclectisme,
eclectisme, van
van het
het
gadgetisme (wat
(wat een
een
hermetisme,
hermetisme, van
van het gadgetisme
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modeverschijnsel
vrijheid op
op
modeverschijnsel is),
is), van
van de vrijheid
zichzelf,
goedkope experiment
experiment
zichzeif, van
van het goedkope
-— maaksels van
van een
een bloedarme
bloedarme inhoud,
inhoud, die
die
steunde
op de
de kapitale
kapitale vergissing
vergissing van
van
steunde op
Paul
"de kunst
kunst in
in
Paul Klee,
Klee, die
die geloofde
geloofde dat
dat „de
eerste instantie
instantie een
een kwestie
kwestie van
van vorm
vorm was",
was",
daar waar „de
"de kunst
kunst eerst
eerst en
en vooral
vooral een
een
kwestie
leven is".
kwestie van
van leven
.11■11•1111111V

Alfons
Impe
Alfons van
van Impe
Ik
vraag ook
ook in
in mijn
mijn tekst
tekst op
op
lk meen
meen deze vraag
vraag
te hebben
hebben beantwoord.
beantwoord.
vraag 1 te

Maurits
Bileke
Maurits Bilcke
Zolang
leven, zullen
zullen er kunstenaars
kunstenaars
Zolang er mensen leven,
De,ze zullen
zullen steeds vernieuwen
vernieuwen en
en
zijn.
zijn. Deze
experimenteren.
ware traditie
traditie
experimenteren. De
De zin
zin van
van de ware
juist:: bestendig antitraditioneel
antitraditioneel te
te zijn
zijn en
en
is
is juist
dus zin
zin te
te hebben.
hebben.

Timm Ulrichs
Ulriehs
,Kunst
anticipatief, utopisch
ontwerp is
is
.Kunst als
als anticipatief,
utopisch ontwerp
per se
se antihistorisch.
antihistorisch.

"„Kunst,
Kunst, in
in haar
haar meest
meest ruime
ruime betekenis,
betekenis, was
was
verleden niet"
Pataor).
in
in 't verleden
niet" (Pol Patoor).

vraag

3
3

Denkt
men naar
naar de
de grote
grote tradities
tradities van
van het
het
Denkt U
U dat men
verleden
(bv. onder
onderde
deworm
vorm
verleden zal
zal moeten
moeten terugkeren
terugkeren (bv.
van
een esthetisch
esthetisch eclectisme)
eclectisme) ??
van een

Pol Mara
Mara

Emiel
Emiel Langui

lk geloof
niet dat
dat er in
Ik
geloof niet
in de
de kunst
kunst een
een
terugkeer naar
naar het
terugkeer
het verleden
verleden nodig
nodig en/of
en/of
mogelijk is.
is. Dat
Dat zou
mogelijk
zou negatief
negatief zijn.
zijn.

In
geen enkel
enkel geval.
geval.
In geen

Rik Lanckrock
Rik
Moeilijke vraag.
vraag. Het nieuwe
Moeilijke
nieuwe is
is immers
immers nooit
nooit
uw. Vaak
Vaak is een
volledig
nieuw.
een teruggrijpen
teruggrijpen naar
naar
volledig nie,
oude waarden
oude
waarden noodzakelijk
noodzakelijk en
en gewenst
gewenst om
om
een ander elan
een
e'lan aan
aan de
de artistieke
artistieke schepping
schepping te
te
geven. De kunstgeschiedenis
kunstgeschiedenis is een
een
geven.
gekompliceerde keten
keten waarin
gekompliceerde
waarin het
het verleden
verleden
dikwijls bevruchtend
inwerkt op
dikwijls
bevruchtend inwerkt
op het
het heden,
heden,
waarin he1
he verleden
waarin
verleden door
door een
een eigentijdse
eigentijdse
belichting menigmaal
menigmaal een
een andere dimensie
belichting
dimensie
krijgt. In
In de
krijgt.
de dramatische
dramatische kunst
kunst is
is het
het
hernemen van
van kiassieke
hernemen
klassieke tema's schering
schering en
en
inslag. Dit
Dit is
inslag.
is geen
geen verarming.
verarming. Integendeel.
Integendeel.

Jaak Fontier
Fontier
De
kunst gaat vooruit
vooruit en
en kijkt
kijkt vooruit.
vooruit. Vooral
Vooral
De kunst
in
onze zo snel
snel evoluerende
evoluerende tijd kunnen
kunnen de
de
in onze
grote
grote tradities
tradities slechts
slechts verleden
verleden blijven.
blijven. Het
Het
ziet
ziet ernaar
ernaar uit,
uit, dat de
de kunst
kunst in
in de
de nabije
nabije
toekomst nog
gemeen zal hebben
hebben met
met
toekomst
nog weinig
weinig gemeen
de artistieke
artistieke uitingen
uitingen uit
uit het
het verleden.
verleden.

Jules van
van Ackere
Ackere
Jules
Volgens mij
niet. Men kan
kan wel
wel omzien
omzien
Volgens
mij zeker
zeker niet.
maar niet
niet achteruit
achteruit gaan.
to
maar
gaan. En
En dit
dit 'Back to
Back' of
of neo-classicisme
neo-classicisme of
het
Back'
of hoe
hoe ge het
noemen
wilt is
noemen wilt
is aan de
de oorsprong
oorsprong van
van vele,
vele
vergissingen, ook bij de klinkende namen,vergisn,okbjdelinam,
b.v.
met zijn manierisme
b.v. Hindemith
Hindemith me't
maniërisme dat
dat tot
tot
verdorring
heeft geleid, vele
verdorring he'eft
vele zwakkere
zwakkere werken
werken
Stravinski (vioolconcert,
(vioolconcert, The Rake's
Rake's
bij Stravinski
Progress enz.),
onbenullige pasticcio's
pasticcio's van
van
Progress
enz.), de onbenullige
Poulenc
Poulenc en andere
andere componisten,
componisten, zelfs
zelfs BartOk
Bartók
is er niet
aan ontsnapt
ontsnapt (2e
(2" pianoconcert),
p'ianoconcert), de
de
niet aan
van Luciano
Luciano Berio
Berio die
die meent
meent zijn
zijn
'collages' van
Sinfonia
Sinfonia (1968)
(1968) met
met citaten
citaten uit
uit The Fairie
Fairie
Queen,
en R.
R. Strauss
Strauss interessant
inte,ressant te
te
Queen, Mahler en
maken
maken!!

Jos
Jos De
De Maegd
Maegd
Steeds hebben
hebben diegenen
diegenen die het
het leven
leven niet
niet
Steeds
aandurfden, m.a.w.
trouw waren
waren aan
aan hun
hun
aandurfden,
m.a.w. niet
niet trouw
levensopdracht,
levensopdracht, gekozen
gekozen voor het
het verleden,
verleden,
he't veilig
veilig en
en knusjes
knusjes opgebruiken
opgebruiken van de
de
voor het
van grote
grotevoorgangers.
voorgangers. Die
Die
'erfenis' van
voorgangers waren
groot in de
de
voorgangers
waren echter
echter slechts
slechts groot
mate ze 'traditie'
'traditie' maakten,
maakten, en niet
niet in
in de
de
mate
'traditie' - begrepen dan
dan
mate ze van
van de
de 'traditie'
mate
een erfdeel
erfdeel - profiteerden.
profiteerden.
als een

Albert
Albert Setola
Setola
Er
bestaat een overdreven
overdreven neiging
neiging te
te, denken
denken
Er bestaat
dat
alles van
van de
de grond
grond of
af moet
moet veranderen;
veranderen;
dat alles
zo
kunnen wij
wij nochtans
nochtans ook de bomen
bomen niet
niet
zo kunnen
dwingen
gaan vormen
vormen naar
naar onze
onze
dwingen zich
zich te
te gaan
be'tonnen
laat leiden
betonnen waanwereld.
waanwereld. Wie
Wie zich
zich laat
door
mode doet zijn
zijn natuur
natuur en
en zijn
zijn kunst
kunst
door de
de mode
gewe:ld
hem wacht
wacht veel
veel lof
lof!!
geweld aan;
aan; hem

Eugène
van Itterbeek
Itterbeek
Eugene van
41111M=11■1

Moet
nog vraag
vraag 33 beantwoorden
beantwoorden!! Het
Het
Moet ik nog
verleden
bibliotheek waaruit
waaruit ik
ik dagelijks
dagelijks
verleden is de bibliotheek
lees.
Ik probeer
probeer de
de geschiedenis
geschiedenis in
in te
te lopen.
lopen.
lees. lk
Ik
ervan overtuigd
overtuigd dat
dat de
de geschiedenis
geschiedenis
lk ben ervan
sneller
gaat dan ik
ik vermoed.
vermoed. Vandaar
Vandaar mijn
mijn
sneller gaat
gevoelen
voortdurend gewurgd
gewurgd te worden
worden
gevoelen voortdurend
door
tijd. lk
Ik wil
wil mij
mij niet
niet als
als een
een blinde,
blinde,
door de
de tijd.
in
vaneen
vermeende progressiviteit,
progressiviteit, in
in
in naam van
een vermeende
de toekomst
toekomst werpen.
werpen.
Onze
verhouding tot
verleden kan
kan velerlei
velerlei
Onze verhouding
tot het verleden
vormen aannemen.
niet om
om een
een
vormen
aannemen. Het
Het gaat hier niet
of andere
andere Bergsoniaanse
Bergsoniaanse duree-filosofie,
durée-filosofie,
maar over een drietal gevallen
gevallen uit
uit mijn
mijn lectuur,
lectuur,
die
ook literair-historisch
literair-historisch niet
niet zonder
zonder belang
belang
die ook
zijn.
Er is een
een hedendaagse
hedendaagse podzie,
poëzie, zoals
zoals die
die van
van
een
Lorca, een
een Pablo
Pablo Neruda
Neruda of
of een
een Vasko
Vasko
een Lorca,
Popa,
geïnspireerd wordt
wordt door
door een
een oude
oude
Popa, die geInspireerd
folkloristische
aldus, als het
het
folkloristische ervaring
ervaring en
en die
die aldus,
buiten de
de loop
loop van
van de
de geschiedenis,
geschiedenis, een
een
ware buiten
zuiverheid
bewaard waarnaar
waarnaar wij
wij blijven
blijven
zuiverheid heeft
heeft bewaard
een'
oudefolkloristische
folkloristische
hunkeren. Hier is
is een
hunkeren.
'oude
(Rodenko) werkzaam,
werkzaam, waaraan
waaraan de
de
traditie' (Rodenko)
atlantische landen
landen geen deel
deel meer
meer hebben.
hebben.
atlantische
situatie geeft
gee'ft aan de
de poezie
poëzie van
van een
een Popa
Popa
Die situatie
een benijdenswaardige
benijdenswaardige tijdeloze
gaafhe:id. De
De
een
tijdeloze gaafheid.
avant-gardistische dichtkunst,
haar
avant-gardistische
dichtkunst, die haar
creativiteit in
in het
het hedendaagse
hedendaagse bewustzijn
bewustzijn
creativiteit
vindt, staat vol
vol bewondering
bewondering voor
voor die
die spontane
spontane
vindt,
ligt ook
ook
scheppingskracht. In
verleden ligt
scheppingskracht.
In dat
dat verleden
'atlantische' mens
mens een
een
voor de moderne
moderne 'atlantische'
voor
naïef, maar
maar niet
niet minder
minder waardevol
waardevol heimwee
heimwee
nalef,
het tijdeloze
tijdeloze besloten.
besloten.
naar het
Een andere situatie
situatie is
is die
die van
van de
de Amerikaanse
Amerikaanse
Een
kunstenaars die
die door
door Olson
Olson
dichters en kunstenaars
dichters
gevormd werden.
hadden helemaal niet
niet het
het
gevormd
werden. Zij
Zij hadden
gevoel voort
voort te bouwen
bouwen op
op de
degrondvesten
grondvesten
gevoel
van een
een oude
oude cultuur.
cultuur. Zelfs
Zelfs het
hetwoord
woord
van
was voor
voor de
dejonge
jonge Robert
Robert Creeley
Creeley
'dichter' was
blijft voor
voor deze,
deze,
een abstract
abstract begrip.
begrip. Toch
Toch blijft
een
mensen, die hun poëzie als het ware in het
mens ,diehunpoezi alshetwareinhet
luchtledige creeerden,
creëerden, het
het verleden
verleden een
een bron
bron
luchtledige
terug naar
naar de
de
van inspiratie.
inspiratie. Olson
Olson zelf
van
zeif grijpt terug

etymologische
zijn
etymologischewortels
wortels van
van de
de taal, zijn
spraakritme
terugkeer naar
naar de
de
spraakritme isis een
een terugkeer
poëtica van
van Olson
Olson is
is een
een
moeder-taal.
moeder-taal. De
De poetica
Iinguistische
linguistischetheorie
theorie die
die gegrondvest
gegrondvest is
is op
op de
studie
Maya-talen.
studie van
van de Maya-talen.
AI
genoemde dichters
dichters hebben
Al de genoemde
hebben op
op de
Europese
grote invloed
invloed
Europese avant-garde
avant-garde een
een grote
Vlaamse en Hollandse
Hollandse
uitgeoefend.
uitgeoefend. De
De Vlaamse
experimentelen
een behoefte
behoefte aan
aan een
een
experimentelen die
die uit
uit een
grotere
eigen tijd
tijd
grotere betrokkenheid
betrokkenheid op
op de
de eigen
gebroken
het westerse
westerse
gebroken hebben
hebben met het
klassicisme,
hun inspiratie
inspiratie gaan
gaan
kiassicisme,zijn
zijn in
in feite
feite hun
zoeken
dichters die,
die, buiten
buiten elke
elke culturele
culturele
zoeken bij
bij dichters
traditie
om, als
als het
het ware
ware rechtstreeks
rechtstreeks met
met
traditie om,
de'
het
verleden verbonden
het verleden
verbonden waren.
waren. Ook
Ook de
surrealisten
hun 'ecriture
'écriture, ,
surrealisten zochten
zochten met
met hun
automatique', ' het onbewuste
onbewuste leven
leven dat zich
automiqe
meUertijd
individu had
had ontwikkeld,
ontwikkeld, in
in
mettertijd in
in het individu
zjjn
oorspronkelijke staat
delven. Ook
Ook
zijn oorspronkelijke
staat op
op te delven.
die
methode steunt
steunt op
op een
een regressieve
regressieve
die methode,
levenshouding.
Een
en meer
meerintellectualistische
intellectualistische
Een derde en
verleden is
is typisch
typisch
verhouding
verhouding tot
tot het verleden
Europees.
creativiteit die
die
Europees. Het
Het is
is een creativiteit
voortdurend
bronnen van
van de
de:
voortdurend refereert
refereert naar
naar de
de bronnen
Europese
Bijbel, de
de
Europese beschaving,
beschaving, naar
naar de
de Bijbel,
Grieks-Latijnse
be'schaving. De produkten
produkten
Grieks-Latijnse beschaving.
daarvan
heten Dante,
Dante, Petrarca,
Petrarca, Shakespeare,
Shakespeare,
daarvan heten
Rabelais,
Erasmus, Racine,
Racine, Pascal,
Pascal, Hooft,
Hooft,
Rabelais, Erasmus,
Goethe
Die culturele
culturele traditie
traditie blijft
blijft
Goethe enz.
enz. Die
nawerken,
de anti-traditionalisten,
anti-traditionalisten, in
in
nawerken, ook
ook bij de
een
houding van
reflectie en een
een behoefte
behoefte
een houding
van reflectie
aan
rationele verantwoording
verantwoording van
van de artistieke
artistieke
aan rationele
opties,
bv. teruggaan
teruggaan tot
opties, ook
ook wanneer
wanneer die by.
Marx
Freud. We
zitten hier
hier in
in de
de cyclus
cyclus
Marx of Freud.
We zitten
van
de revisionismen.
revisionismen. Een
Een typische
typische
van de
hedendaagse
esthetica is
is
hedendaagse uitloper
uitloper van
van die esthetica
Tel Quel.
Quel. Hoe
Hoe anti-historisch
anti-historisch Tel Quel
Quel ook
ook in
in
haar
methodes gericht
is het
het
haar methodes
gericht is,
is, toch
toch is
filosoferen over
kunst, zoals
zoals de
de Tel-Quelisten
Tel-Quelisten
filosoferen
over kunst,
dat doen,
doen, een
een typische
typischeWest-Europese
West-Europese,
verworvenheid.
verwonhid.
en ernstige
ernstige esthetische
esthetische vorming
vorming
Zonder studie
studie en
is
haast niet
niet meer
meer mogelijk
mogelijk tot
tot de
dekunst
kunst
is het haast
toegang te krijgen.
krijgen. Bij
Bij elke
elke moderne
moderne dichter
dichter
toegang
is het
het de
de moeite
moeite waard
waard zijn
zijn creativiteit
creativiteit te
te
leren verstaan
verstaan vanuit
vanuit diens
diens bijzondere
bijzondere
leren
én op
op de
de eigen
eigen
gerichtheid op
verleden en
gerichtheid
op het verleden
tijd. Een
Een dichtdicht- of
of kunstwerk
kunstwerk is
is veelal
veelal een
een
tijd.
oorspronkelijk geheel
hier
oorspronkelijk
geheel van
van al
al de hier
genoemde elementen.
e,lementen.
genoemde
heeft eigenlijk
eigenlijk niets
niets met
met eclectisme
eclectisme te
te,
Dat heeft
maken, maar het is de uitdrukking van eenmaken,rhtisdukngvae
bepaalde wijze
om bewust
bewust in
tijd te
te leven.
leven.
bepaalde
wijze om
in de tijd
De oorspronkelijkheid
oorspronkelijkheid kan
men meten
meten aan het
het
kan men
'imitatie'. Die
Die culturele
culturele
eigen karakter
karakter van
eigen
van de 'imitatie'.
situatie van
van de artistiek
artistiek scheppenden
scheppenden zal
zal in
in
situatie
toekomst steeds
steeds maar
maar toenemen.
toenemen. Zonder
Zonder
de toekomst
kennis zal
het in
in de
de toekomst
toekomst onmogelijk
onmogelijk zijn
zijn
kennis
zal het
artistiek werkzaam
werkzaam te zijn.
zijn.
artistiek
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Denkt U dat
dat men
men naar
naar de
de grote
grote
Denkt
tradities van
van het
het verleden
verleden zal
zalmoeten
moeten
tradities
terugkeren (bv.
(bv. onder
onder de
de vorm
vorm van
van een
een
terugkeren
esthetisch eclectisme)
ecle'ctisme)?
esthetisch
?

E. De
De Wilde
Wilde
Kunst zonder verband met
met de
de maatschappemaatschappeKunst
lijkt mij
mij niet
nie,tbestaanbaar.
bestaanbaar.
lijke werkelijkheid
werkelijkheid Iijkt
Iijke
kunnen evenmin
evenmin in
in de
de kunst
kunst als
als in
in de
de
We kunnen
we'tenschap of de
de sociale,
sociale ontwikkeling
ontwikkeling naar
naar
wetenschap
het verleden
verleden terugkeren.
terugkeren.
NEM.
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Gaby Gyselen
Gyselen
Gaby
bedoe,lt U met
met terugkeren
terugkeren naar
naar de
de grote
grote.
Wat bedoelt
tradities van
verleden?? Dat een
een artiest
artiest
tradities
van het verleden
de
moet blijven
blijven putten
putten uit
uit de
de inventaris
inventaris van
van de
moet
plastische tophits
tophits?? Altamira,
Pompeï,y
plastische
Altamira, Pompe
Bruegel nabootsen maar sterven zonder
Bruegel nabo tseneen
maar sterven zonder e n
moment zelfontdekking
zelfontdekking ?? Laten
wij de
de
moment
Laten wij
neo-gotiek niet
eens over
over doen;
doen; het
het was
was
neo-gotiek
niet weer eens
al erg
erg genoeg.
genoeg.
zo at

Gerard Walschap
Walschap
Gerard
Elke
vormen uit
uit het
het verleden
verleden
Elke terugkeer naar vormen
(neo-gotiek,
praerafaëlisme), is
is onvruchtbaar
onvruchtbaar
(neo-gotiek, praerafaelisme),
gebleken,
kan wel
wel met
met vrucht
vrucht
gebleken, maar
maar men
men kan
tot een
een ,kenmerk
in het
het
terugkeren
dat in
,kenmerk dat
terugkeren tot
verleden
scheen te zijn,
zijn,
verleden onmisbaar
onmisbaar en
en eeuwig
eeuwig scheen
bijvoorbeeld,
om slechts
slechts dat te
te noemen,
noemen, dat
dat
bijvoorbe, eld, om
kunst
gemakkelijk sped
spel is,
is, dat kunst
kunst lets
iets
kunst geen
geen gemakkelijk
zeer moeilijks
moeilijks is,
is, dat
dat het
het kunstwerk
kunstwerk een
een
van een buitengewoon
buitengewoon kundig
kundig en
en
product
product is van
van
begaafd mens,
mens, die
die met
methartstocht
hartstocht
van nature begaafd
een
grote inspanning
inspanning heeft
heeft geleverd.
geleverd.
een grote

Flor
Peeters
Flor Peeters
Men
moet het
niet
Men moet
het verleden
verleden kennen
kennen doch
doch elF
er niet
naar
leven in
in het
het heden
heden
naar terugkeren,
terugkeren, omdat
omdat wij
wij leven
en
heden moeten
moeten scheppen.
scheppen. Een
Een
en vanuit
vanuit dit heden
terugkeer
een vorm
vorm van
van imitatie,
imitatie, wat
wat nooit
nooit
terugkeer is
is een
kunst
is geweest.
kunst is

Stan
Baele
Stan Baele
NEEN
de, XXIe
XXI" eeuw
eeuw pas
pas zal
zal men
men kunnen
kunnen
NEEN -- In de
vaststellen
vaststellen wat
wat de
de grote
grote tradities
tradities waren
waren in
in de
XX"
grote traditie
traditie
XXe eeuw.
eeuw. De
De lange
lange golf
golf van
van de grate
onduidelijk maar
er.
is
is heden
heden nQg
nog zeer
zeer onduidelijk
maar zij
zij is er.
Er
steeds kunstenaars
kunstenaars bestaan
bestaan die
die
Er zullen
zullen steeds
naar
het verleden
verleden
naar de
de grote tradities van het
teruggrijpen.
zullen altijd
altijd kunstenaars
kunstenaars
teruggrijpen. Er
Er zullen
bestaan
toekomstbeeld creeren.
creëren.
bestaan die
die een toekomstbeeld
Daarnaast
altijd kunstenaars
kunstenaars (?)
(?)
Daarnaast zullen
zullen er altijd
wind hangen,
hangen,
bestaan
bestaandie
die hun
hun huik
huik naar de wind
en
hier aan
aan consumptie.
consumptie.
en ik denk hier

André
Andre Demedts
Demedts
De'
hernieuwers, de
De echte
echte hernieuwers,
de enigen
e, nigen die
belangrijk
en blijven,
kiezen voor
voor de
, blijven, kiezen
belangrijk zijn
zijn en
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waarheid die
die uit
uit het
het !even
leven komt.
komt. Door
Doorhun
hun
waarheid
ze oorspronkelijk.
oorspronkelijk. De
De
persoonlijkheid zijn
persoonlijkheid
zijn ze
nalopers volgen
hen na als
als ze
ze succes
succes
nalopers
volgen hen
ontstaat er
er een
een stroming.
stroming. Daar
Daar
oogsten en
oogsten
en zo ontstaat
alle stromingen
stromingen at
al eens
eens mode
mode geweest
geweest on
en
we'er verdwenen
verdwenen zijn,
zijn, mag
mag men
men verwachten
verwachten
weer
ze terug
terug zullen
zullen keren.
keren. Maar
Maar de
de echte,
echte
dat ze,
kunstenaar is enig en onvervangbaar. kunstearigovnbar.

verwezenlijkingen
zullen doze
verwezenlijkingen zullen
deze zijn, die
die een
een
synthese
brengen van
van de vorm
synthese brengen
vorm on
en de
de inhoud.
inhoud.
En
heeft de traditie
En in
in deze
deze veroveringstocht
veroveringstocht heeft
traditie
steeds
ste'eds haar
haar rol
rol to
te spelen.
spelen. Want
Want wat
wat telt
telt is
is
niet origineel
to zijn to
origineel te
te alien
allen prijs,
prijs, maar
maar wel
wel
het leven
te ontdekken,
ontdekken, af to
te tasten
tasten en
en uit
uit to
te
leven to
drukken,
drukken, daarbij
daarbij terzijde
terzijde gestaan
gestaan door
door
degenen
degenen die het
het gisteren
gisteren volledig
volledig hebben
hebben
uitgedrukt.
uitge'drukt.

Robin
Robin Hannelore
Men hoeft
hoeft niet terug
terug to
te keren,
keren, men
men zwalkt
zwalkt op
op
Men
het immense
immense ritme
iets dat men
men met
met
het
ritme van
van iets
en tijd
tijd heeft
heeft willen
willen
begrippen als
ruimte en
begrippen
als ruimte
in feite
feite niet
nie't onder
onder
konkretiseren, maar
konkretiseren,
maar dat
dat in
de' golvende
golvende
woorden te
brengen is.
is. Wie,
Wie de
woorden
to brengen
bewe'ging
kleine stukje
stukje kultuurkultuurbeweging in
in dat kleine
geschiedenis van
van de
mensheid, dat
dat wij
wij
, de mensheid,
kennen,
niet ziet, moet
moet wel
wel hardstikke
hardstikke blind
blind
kennen, niet
zijn.
Estetisch eklektisme
eklektisme zou
zou ipso
ipso facto
facto als
als
zijn. Estetisch
reaktie
alweer ethisch-humaan
ethisch-humaan eklektisme
eklektisme
reaktie alweer
oproepen,
romantisch getinte,
getinte'
oproepen, juist
juist zoals
zoals elke ro,mantisch
tijdsgeest een nieuw soort van realisme
tijdsgenuwortvaelism
evoke'ert.
mens kompleks
kompleks is,
is de
evokeert. Omdat
Omdat de
de mens
is, is
kunst
ook, en juist
juist zoals
zoals elke
elke mens
mens
kunst dat
dat ook,
resulteert
kettingreaktie van
van
resulteert uit
uit een kettingreaktie
generaties,
OQk de
de kunst
kunst iets
iets dat
dat uitgelokt
uitgelokt
generaties, is
is ook
wordt en
én baart.
baart.
wordt
wordt én
en uitlokt of
of dat gebaard wordt
Het
mij tenandere
tenandere at
al
Het woord
woord traditie maakt mij
even
misselijk als
woord mode.
mode.
even misselijk
als het woord

Gaston
Gaston Claes
Terugkeren naar
naar de grote
Terugkeren
grote, traditie
traditie van
van het
het
verleden in
verleden
in de
de' literatuur
literatuur?? Laat
Laat ons
ons het
het
eenvoudiger
stellen. Gewoon maar
eenvoudiger stellen.
maar rondom
rondom
zich kijken.
De' mensen
mensen observeren.
observeren. Het
Het !even
leven
zich
kijken. De
van elke dag.
van
dag. De
De kleine
kleine en
en grote
grote !evenslevensproblemen van
van elke
elke dag.
dag. En
problemen
En dan
dan eon
een verhaal
verhaal
schrijven, wortelend
wortelend zowel
zowel in
schrijven,
in wat
wat mogelijk
mo.gelijk on
en
aktueel is,
is, als
als in de eigen
aktueel
eigen fantazie.
fantazie'. Maar
Maar om
om
Godswil, zonder
zonder geforceerde proble,
matiek en
Godswil,
problematiek
en
zonder effektjagerij.
effe1ktjagerij.
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Alfons van
van Impe
Alfons

Dat
kunstenaars gewoon
gewoon hun
hun beroep
beroep
Dat de kunstenaars
re'sultaat
dit le'idt,
uitoefenen;
, sultaat edit
leidt, kan
uitoefenen; tot
tot welk
welk re
niet voorzien;
voorzien; heeft
heeft Picasso
Picasso niet
niet
men
men zo
zo niet
ge'ze'gd
men eerst moest
moest vinden
vinden en
en daarna
gezeig, d dat men
zoeken?
gaan
gaan zoeken
?

De jeugd
jeugd van
van vandaag
vandaag -— dus
De
dus de generatie
generatie
van morge,n
van
morgen -— is
is er
er een
een van
van de
de
onverbiddelijke waarheid:
waarheid : geen
onverbiddelijke
geen smoesjes,
smoesjes,
goon utopische
utopische ide'alen,
idealen, maar
maar feiten,
feiten, en
geen
kritiek, en
en recht
recht van
van spreken.
spreken. Het
Het teater —
- en
en
kritiek,
de kunst
in het
het algemeen
de
kunst in
algemeen -— zal m.i.
m.L die
die ,
ilhetinhetzogvande
richting uit moeten, wil het in het zog vanrichtinguitmoet n,wde
belangstelling blijven,
blijven, wil
wil het opnieuw
be'langsteliing
opnieuw
gemeenschapskunstworden.
warden. Of
Of het een
gemeenschapskunst
een
estetisch eklektisme
eklektisme of
of iets
iets anders
estetisch
anders zal zijn,
zijn,
hangt af
af van
van de
de vraag
vraag welke
hangt
welke de smaak
smaak van
van
de tijd
tijd zal
wie deze
deze smaak
smaak zal
zal
de
zal zijn,
zijn, en
en wie
bepalen.
bepalen.

Michel
Michel Seuphor

Maurits
Maurits Bilcke

De
grote tradities
tradities van
van het
het verleden
verleden zijn
zijn
De grate
al
voortdurend
werkzaam, zelfs at
voortdurend in
in ons
ons werkzaam,
ontkennen
ontkennen wij
wij ze'
ze, hardnekkig.
hardnekkig. Wij
Wij dragen
dragen ze
in
onszelf. Wij
gaan vooruit,
vooruit, maar
maar
in ons,
ons, spijt
spijt onszelf.
Wij gaan
met
in ons
ons dragon.
dragen. (Klee
(Klee bij
bij
met alles
alles wat
wat wij
wij in
vQorbeeld
voorbeeld is
is nu
nu eens
eens primitief
primitief en
en dan
dan weer
geraffineerd, even
even dicht bij
bij
modern,
modern, naïef
naIef en
en geraffineerd,
de
de
de schilders,die
schilders, die reeds
reeds lang
lang hun
hun plaats
plaats in
in de
galerij
eigen tijd).
tijd).
galerij verwierven,
verwierven, dan
dan bij
bij zijn
zijn eigen

Men keert
keert nooit
Men
nooit terug
terug naar
naar het
het verleden.
verleden.

René
Rene Soetewey

Roger
Roger Somville
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Het
tot
Het gaat
gaat er
er dus
dus niet
niet om
om 'terug
'terug te
to keren' tot
',de
grote tradities van
van het verle,
verleden',
den', maar wel
wel
'de grate
betekenis, de
om
om re,kening
rekening te
to houden
houden met
met de
de betekenis,
zin
geschiedenis, om
zin van
van de geschiedenis,
om 'samen
'samen te
to
brengen'
te scheppen
scheppen van
van het
het werkelijke
werkelijke
brengen' om
om to
leven
nieuwe inhoud.
inhoud. De
leven uit,
uit, vanuit
vanuit een
een nieuwe
grootste,
grootste, waarachtigste
waarachtigste en
en meest ontroerende

Anne d'Harnoncourt
d'Harnoncourt
Anne
MIR

terug zal
zal moeten
moeten keren
, kunst terug
U vraagt
vraagt of
of de
de kunst
U
tot de
de grate
van het verleden,
tot
grote, tradities
tradities van
verleden, maar
zelfs de
de radicaalste
zelfs
radicaalste kunst
kunst heeft klaarblijkelijk
altijd nog
nog wortels
wortels in
in de
ide stijl
stip en
en de inhoud
inhoud van
altijd
de kunst
uit het
de
kunst uit
het verleden.
verleden. De abstracte
abstracte
expressionistenleerden
leerdenveel
veel van
van de cubisten,
cubisten,
expressionisten
die op
op hun
hun beurt
beurt in
in de leer
die
leer gingon
gingen bij
Cezanne,die
die-— spijt
spijt zijn
zijn radicalisme
Cézanne,
radicalisme -—
gevormdwerd
werd door
door de
de Franse,
gevormd
Franse, klassieke,
klassie'ke,
academischetraditie.
traditie. De'
De meest
meest recente
academische
kunstenaarsworden
wardennog
noginin de
de een
een of andere
kunstenaars
andere
vorm voortdurend
voortdurend geconfronteerd
geconfronteerd on
vorm
en
beInvloeddoor
doorde
de kunst
kunst uit
uit het verleden,
verleden, wat
beïnvloed
evenwel hoegenaamd
hoegenaamdgeen
geen afbreuk
afbreuk doet
doet aan
aan
evenwel
hun
oorspronkelijkheid.
hun eigen
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Michel Seuphor heeft de decoratie getekend
van deze twee vazen van Sevres (1965).
Een voorbeeld van het samengaan van een
kiassieke vorm en een ,moderne tekening.

„De grote tradities van het verleden zijn
voortdurend in ons werkzaam, zelfs al
ontkennen wil ze hardnekkig" (Michel
Seuphor).
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Timm Ulrichs
Een terugkeer tot het traditionele schijnt
mij noch mogelijk, noch wenselijk;
ontwikkelingsprocessen van het bewustzijn,
die de kunst inleidt, die zelf kunst kunnen zijn,

zijn niet omkeerbaar. Historische toestanden
zijn (voor mij) slechts dan relevant, als zij
actualiseerbaar zijn, nog denkstof voor het
heden inhouden. (Esthetiek is geen
kunsthistorisch begrip, wanneer de 'schone'
kunsten niet daarmee ook reeds
schoongepraat zijn).
89

vraag

4
Pol Mara
Dat Akan niemand tevoren bepalen.

Rik Lanckrock
Weet ik niet, doch het Iijkt mij hoognodig dat
de reaktionairen zouden inzien dat hun taaie
weerstand t.o.v. nieuwe vormen, nieuwe
waarden en onthutsende produkties om de
toeschouwer tot inzicht te dwingen potsierlijk
is. Ergernisgevend bovendien omdat zij hun
normen tot DE normen willen verheffen en
omdat zij op grond van hun visie en hun
opvattingen anderen de les willen lezen.
De huidige evolutie kan misschien wet in
bepaalde landen vertraagd worden doch in
geen geval tegengehouden. In het bestrijden
van het nieuwe verraden de reaktionairen en
zedenprekers hun onmacht en hun angst.
Wie de wereld van vandaag via het teater niet
in de ogen durft of kan kijken bewijst
overtuigend dat hij vastgeroest zit in het
verleden , dat beslist geen houvast kan ibieden
voor het !even van morgen. Overal aanvaardt
men de vernieuwingen die het gevoig zijn
van de vooruitgang, van andere inzichten,
van ontdekkingen op wetenschappelijk
gebied, e.d. maar op sommige vlakken — o.m.
de erotiek, de seksualiteit, de impulsen die
tot geweld, wreedheid, agressiviteit en
perversies leiden — zou men de ogen willen
sluiten. Ridikuul !
Wij moeten alles wat menselijk en belangrijk
is om onze bewustmaking te verscherpen op
de planken brengen. Wij moeten van onze
teaters de allerruimste spiegels durven
maken. Slechts door inzicht kan de mens
zichzelf en de samenleving verbeteren. Op dit
terrein verstoppertje spelen betekent het
teater verminken.

Jaak Fontier
Zie antwoord op de volgende vraag.

Jules van Ackere
Het antwoord ligt bij de componisten.
Daar al deze vragen min of meer ineenlopen
zal ik de antwoorden in een algemene
beschouwing samenvatten :
Nooit Iijkt mij de vervreemding tussen de
kunstenaar en het publiek dieper geweest dan
nu. We hebben geen muziek meer die plezier
doet, zoals Mozart het wilde. Dat brengt ons
tot een zeer 'belangrijk probleem, de zgn.
lichte muziek. Er is een gapende 'kloof tussen
de gespecializeerde kunstmuziek (met een
grote K, zoals men zegt) en de muziek als
ontspanning die, ook zij, volkomen van waarde
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kan en dient te zijn en wat men ons nu als
ontspanningsmuziek ,durft opdienen. Bij de
eerste spitst zich de aandacht vooral op de
seriele en elektronische verschijnselen. De
seriele muziek wordt voor een goed deel door
een soort snobisme gedragen en niet alleen
bij de 'liefhebbers' : bij meer dan een
toondichter dekte de 'seriele krisis' het feit
dat hij niets voor dodecafonie voelde, maar
niet ide indruk wilde geven haar niet te kennen
of te misprijzen. Aan bet resultaat gemeten,
wat zal er van die seriele gewrochten
overblijven of, beter, wat kan daarvan de
Iuisteraar boeien, voor wie de toondichter zijn
muziek toch laat uitgeven en uitvoeren ?
Zonder de elektronische muziek, zoals
Ansermet, als 'buiten de mens' staande of te
wijzen, kan men vinden dat ze in haar zoeken
naar nieuwe timbres er nog geen gevonden
heeft die expressiever zijn ,dan de oude. Bij
de Iuisteraar — hij is het die telt — wekt de
elektronische muziek meestal een indruk van
slopende monotonie... De elektronische
muziek is in vele gevallen een samenraapsel
van effekten die nogal dikwijls op indrukken
van verrassing, angst en dreiging speculeren
en soms, aan retorisch en pseudo-dramatisch
gedoe, met de zwakste produkties van de
romantiek wedijveren ! De elektronische
muziek 'heeft me leren de balletten van
Delibes en de operettes van Kalman
waarderen !
En de 'lichte' muziek ? In feite stelt zij een
probleem even belangrijk, zo niet belangrijker
dan de 'grote' kunst. Zij heeft een gewichtige
opvoedende taak. Zij dient tegelijk als
wegbereider naar de 'hogere' muziek en als
afleider van de waardeloze, smakeloze
wanmuziek. De zogenaamde 'ernstige' muziek
zal altijd haar kring van vereerders hebben
en die ikring zal altijd beperkt blijven. Hier
gaat het om de massa en de veredeling van
haar levensstijl. Trouwens, ook wie muziek
niet als een ontspanning maar als een
levensnoodzaak, een innerlijke verrijking, een
studie-object opvat, heeft niet altijd zin om
naar de orgelwerken van Buxtehude of de
dodecafonische constructies van Webern te
luisteren. Ook voor hem mag de muziek een
'divertimento' zijn, in betere zin. Helaas, wat
wij nu als zodanig moeten ondergaan, overal,
in het restaurant, op 'het strand, bij de
vrienden en in het openbaar en ook thuis via
die 'culturele verklikkers' zoals de h. Knaepen
ze noemt, de radio en de televisie !
Vroeg men mij naar een symbool of een teken
van !de hedendaagse oppervlakkigheid en
vulgariteit, dan koos ik het 'chanson' ! Het
is al typisch dat de mens niet meer bekwaam
lijkt te zijn zich met zuiver-instrumentale

muziek te ontspannen. Hij heeft bet woord
nodig, .het gebaar, het gelaat, de mop en a!
de rest. De muziek ? Een voorwendsel, een
ellendig zenuwslopend lets : de .platste
wendingen, het primairste ritme, een rharmonie
gereduceerd tot een , paar passe-partoutakkoorden, u weet wet twee of drie die voor
alles , dienen en de indruk geven dat de man
of het kind ,gitaar kan spelen. Als we die
muziek horen, idan, meer ,dan ooit, houden
we van de heerlijke stilte.
We staan voor een impasse. Zo kunnen we
niet verder of dan is er spoedig geen verschil
meer tussen muziek en geluid : als resultaat
wet te verstaan, want dit bedenkelijk resultaat
is soms de vrucht van uiterst verfijnde
structuren ! 'La ideshumanisaciOn' van de
kunst Iijkt pas voor goed te beginnen : we
moeten de 'mond en de neus voor het stof en
de stank ,dichthouden, de oren voor het
geraas en voor de tocht van de hoogbouw !
Wat voor adjectief zou Leon Daudet, die sprak
van „ce stupide dix-neuvierne siècle" nu
voor onze tijd moeten overhouden als hij
veel van zijn bouwsels en verkavelingen zag,
kennis had van zijn 'abstrakte' visies en
zijn 'konkrete' geluiden, de stip van zijn
jeugd en de aard van haar ontspanning, zijn
bezoedelingen van ,de natuur en de lucht ?
Nu ja, elektronische en mechanische
experimenten, generators, banden, mixers, de
mens springt er misschien toch weer uit ?

Jos De Maegd
ANN

Door steeds pregnanter en intenser de
levende mens bewust te imaken van zijn
existentiele situatie, zijn staan-in-de-wereld,
zal de kunst in de juiste zin evolueren. Zoals
de wetenschapsmensen de wetenschap voor
eenieder hebben toegankelijk gemaakt, zo zal
de kunstenaar de kunst voor eenieder open
maken, in de 'erkenning , dat het kunstzinnige
de wezenlijke uitdrukkingsvorm van de mens
is.
Tot nog toe echter werd, op enkele
uitzonderingen na, die dan — evenals de
Beta's of de Gamma's van de wetenschap —
hun creativiteit, binnen de door de
machtsdragers voorgeschreven kanalen,
konden uitleven, de imuzische en ludische
drang bij de meeste mensen onderdrukt.
Door het decreteren van normen — voor
onderwijs en opvoeding — die !outer op de
rede en de wil afgestemd waren, slaagde
men er in het natuurlijk-kunstzinnige in de
kiem te smoren.
.Kunst ikan slechts gunstig evolueren indien
men haar wezenlijke eigenschap weer erkent.
Kunst is de eigenschap om de betrokkenheid-

Toneel uit 'De Jongens' van Mart Crowlen,

opgevoerd door het N.T.G. (Jack Monkan,
Werner Kopers, Hugo van den Berghe,
Herman Coessens) (foto. Juul Vandevelde)

„Wii moeten van onze teaters de allerruimste
spiegels durven maken" (Rik Lanckrock).

op-het-leven, het totaal-mens zijn, in
aangepaste tekens, symbolen, gebaren of
vormen tuft te drukken.
De taal van de kunst is, in haar diepste
wezen, de taal van de Iiefde; nog lang wellicht
zal ze tegen 'de machten van het kwaad'
de zweep moeten hanteren. (Is zelfs Bacon's
vlijmscherp rekwisitorium, dat vaak op haat
lijkt, niet ontstaan uit gefrustreerde,
zich-machteloos-Amelende liefde ?)
Eens van hun remmingen bevrijd, zullen de
mensen de moed kunnen opbrengen zich
spontaan en creatief te gaan uitdrukken,
echt en
'opnieuw te worden als kinderen'
oprecht.
Dat ,kunnen zij niet, zolang ze zich veiliger
wanen binnen de opgelegde denkpatronen en
ze zich tegen elke poging om hen tot echte
vrijheid uit te nodigen angstvallig verweren.
De mens komt niet tot kunst zolang Eros en
Psyche gescheiden blijven, zolang hij niet
poogt die tweespalt te doorbreken.

Emiel Langui
Is een profetie, waaraan niemand zich zal
wagen, hoop ik.

Andre Roelant
Uitgaande van de persoonlijkheid van elke
artiest, geloof ik dat er steeds objectief en
subjectief gerichte kunstenaars hebben
bestaan. Natuurlijk is deze indeling, zoals elke
indeling van groepen , mensen, relatief.
De objectief gerichten , hebben getracht
hoofdzakelijk met het verstand de hen
omringende wereld vast te leggen, gebruikmakend van zelf opgelegde normen, theorieen
of wetten, idus een zuivere geesteskunst (b.v.
Vermeer, Impressionisme).
De subjectief gerichten daarentegen lieten
zich hoofdzakelijk leiden door hun gevoel;
men kan hier spreken over gevoelskunst (b.v.
Rembrandt, Expressionisme).
Maar idenkelijk is de kloof tussen deze twee
groepen nooit zo duidelijk en scherp geweest
als nu. Bij de subjectieven zijn het Pop-art,
Nieuwe Realisten, bij de objectieven
Constructivisten, Minimal Art, A.B.C. Art,
Hard-Edge, ,kortom elke worm van koude
abstractie.
Wel zou het wenselijk zijn idat beide
richtingen de tijd zouden kunnen trotseren
op stoffelijk gebied, dus voldoen aan
minimale technische eisen. Ze zullen dus
eventueel , gebruik maken van al de eigentijdse
procedes om hun werk te conserveren.
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„Experimenten zullen nooit uitgeput raken,
zoals gekken steeds weer op hun hook/
zullen gaan staan, het hoort erbij"
(Albert Setola).
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symfonie van Beethoven. Kunst blijft steeds
vakmanschap, hart en geest.

Albert Setola
■111MIL
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In gunstige zin kan alleen een kunst evolueren
die bereid is afstand te doen van elke norm
van pretentie.

Stan Baele

Eugene van Itterbeek
In het antwoord op vraag 3 heb ik reeds een
belangrijk element aangegeven van de
artistieke ontwikkeling. Over ,de verdere
evolutie van , de kunst durf ik me niet aan
voorspellingen wagen. De 'historische materie
waarin wij !even is zo variabel, dat het maken
van prognosen eigenlijk in tegenstrijd is met
de actuele situatie. Een 'ontwikkeling'
veronderstelt finaliteiten. leder dichter weet
dat een kunstwerk op zichzelf een finaliteit is,
maar bij het schrijven van het eerste woord
weet hij niet welk het laatste woord zal zijn.
Wat voor de individuele , schepping geldt,
is ook waar voor de kunst collectief bekeken.
Men ikan alleen maar hopen dat dit laatste
kenmerk gevrijwaard mag worden van elke
inmenging van niet-artistieke aard. De
gunstige evolutie van de kunst zal afhangen
van de artistieke vrijheid.
E. De Wilde
Kunst evolueert bij de gratie van creatieve
persoonlijkheden. Die vragen zich niet of of
hun treaties gunstig of ongunstig worden
beoordeeld. Hun criterium is het werkelijkheidsgehalte van hun werk.
■1011‘
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Gaby Gyselen
Kunst evolueert — (of zou het m.i. moeten
idoen) — met en in de mens die haar
voortbrengt. Zij is menswording. Een
artistieke persoonlijkheid kan en mag Been
algemeen gangbaar recept dulden, het recept
bestaat trouwens niet.

Gerard Walschap
Wie op zeventig jaar drie kunstenaarsgeneraties heeft gekend, weet hoe snel de
smaak verandert en zoekt niet naar het
onvindbaar antwoord op deze vraag. Indien
hij het bij toeval vond en het werd bij toeval
gevolgd, zou het nog maar voor een dag zijn.

Flor Peeters
Evolueren is een gevaarlijk woord ! Een motet
van Dufay of een madrigaal van Demonte
hebben in essentie evenveel waarde als een
92

,

De kunst zou gunstig kunnen evolueren
wanneer duidelijk bepaald werd wat men
heden onder kunst en ,kunstenaar verstaat.
De zuiverste maatstaf blijft volgens mij een
volledige loopbaan in het teken van de kunst.
Duidelijk onderscheid zou moeten worden
gemaakt tussen : een beroepskunstenaar,
een functionaris-kunstenaar, een vrijetijdskunstenaar.
Van regering uit echter (Ministerie van Kunst
en Cultuur), zou , duidelijk moeten worden
gesteld wie kunstenaar is en wie niet.
Indien imen eens ernstig werk wilde maken
van het statuut van de ,kunstenaar !
Indien men een , degelijke studie zou , maken
van de waarde van het , kunstwerk ! Een
duidelijk onderscheid tussen
1. artistieke waarde
2. beurswaarde.
Artistieke waarde ,moet in het bereik liggen
van iedere kunstminnende.
Voor de artistieke waarde staat de kunstenaar
zelf borg.
Een degelijke voorlichting zou belangstellenden winnen waarvan velen nu
overgeleverd 'worden aan ihandige prullenverkopers.
In dit opzicht heeft het Openbaar Kunstbezit
reeds reuzenwerk verricht. ledere kunstrichting
zou echter aan bod moeten komen.
Er client duidelijk onderscheid gemaakt te
worden tussen consumptionele kunst, de
kunst van ide ultra-korte golf gentegreerd in
de decoratieve- of toegepaste kunst en
gedoemd om steeds weer vervangen te
worden, en de traditionele kunst, de kunst van
de lange golf, doordrongen van geestelijke
waarden. De kunst die met totale inzet van de
kunstenaar streeft naar het vastleggen van
een sprankel eeuwigheid, op zoek naar de
oorsprong van het !even.
Beide, fenomenen zijn naast mekaar bestaande
grootheden, in de mens aanwezig. Het ene
legt zich toe op het vergankelijke, het andere
op het eeuwige. Het client tot niets dat beide
mekaar bestrijden of doodzwijgen. Op
waardebepaling komt het aan.
Streven naar een waardebepaling, gegrondvest
op een duidelijke stellingname : tijdelijk ! of
eeuwig !
Tijdelijke of consumptionele kunst, en
eeuwige of traditionele kunst gehoorzamen
aan shun eigen maatstaven. , Deze maatstaven
dienen te worden aangelegd na overleg en
raadpleging van kunstenaars werkzaam in de

desbetreffende gebieden.
Nu worden enkel en alleen de maatstaven
van ide consumptie toegepast en wiI ,men deze
mordicus doen aanvaarden als alleen geldig.

Andre Demedts
Als er aan een evolutie moet gedacht worden,
is er maar ene die belang heeft. Zij gaat
afzijds van het rumoer en de aanstellerij
ongehinderd verder als de permanente
revolutie van Trotsky. Zij is het gevolg van
een persoonlijke begaafdheid, gericht op
verdieping van het zelfbewustzijn en het
manifesteren van zichzelf in de samenleving.

Robin Hannelore
Als de ikunstenaars er ooit mochten in slagen
echte vaandeldragers en 'burgers' van Utopia
te worden als maatschappelijk levende en
sociaal voelende mensen, (dus zonder de
branieachtigheden, publiciteitsstunts,
mytologiseringetjes en pruikentijdallures
waaraan wij gewend zijn), dan zou ideze
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Pot Mara
Beslist is er op het gebied van de integratie
der kunsten nog een zeer braak terrein, maar
het is slechts een van de vele wegen.

Rik Lanckrock
In het teater zijn steeds allerhande kunsten
geIntegreerd geweest en hoe feller de
ontwikkeling zal worden, hoe feller die
integratie zal doorgevoerd worden - cfr. het
totaalteater.
111•1•1■111

Jaak Fontier
We beschouwen de tendens tot integratie van
de kunsten als ongewoon belangrijk. Het
kunstwerk zou erdoor uit zijn isolement
verlost worden en opnieuw een fundamentele
rol vervullen in het maatschappelijk leven.
Die integratie kan een kans krijgen, als de
architectuur haar eeuwenoude positie van
'eerste kunst en moeder van alle kunsten'
opnieuw verovert. In de toekomst zal het
evenwel niet zo zeer gaan om de bouw en de
verfraaiing van het gebouw op zichzelf, als
wel om de planning en esthetische vorming
van een hole streek of een volledig stadsdeel.
Urbanisme zou dan synoniem worden van :
architecturale en artistieke uitwerking van
een gebied tot een volwaardige ,menselijke
leefruimte.

Jos De Maegd
Wanneer de mens niet .meer door formele
wetten zal igedetermineerd zijn, wanneer hij
zijn doen en denken niet meer door ideate
ordeningen zal laten beheersen, kortom
wanneer hij het 'leven' boven de 'organisatie'
gaat stellen, dan stelt de integratie der
kunsten geen problemen meer.
Het gaat immers niet om de kunst maar om de
mens die zich moet integreren. Zolang wij
klassificaties en ideate ordeningen vooropstellen en , hiermee de concrete mens, met
zijn aspiraties en mogelijkheden, de pas
afsnijden, is alle integratie touter waan.
Een integratie der kunsten is mogelijk geweest
zolang de mensen het vanzelfsprekend vonden
hun persoon-zijn ten dienste te stellen van
hogere machten, die ze vertegenwoordigd
zagen in de gezagsdragers.
Dit is niet , meer mogelijk in een wereld van
individualisten, die menen dat ze , hun
persoonswaarde slechts veilig kunnen stellen
door zelfaffirmatie, tegen elke andere in.
(Zelfs Le Corbusier is daar nog een typisch
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slachtoffer van. Ondanks zijn goedbedoeld
altrulsme om te ibouwen voor de
gemeenschap, kon hij, juist omdat hij niet
los kon van zijn zeer individualistische , kijk
op die gemeenschap, niet gedogen dat een
andere ikunstenaar de eenheid van 'zijn'
architektuur (o.a. in Ronchamps) zou breken,
door het aanbrengen van skulpturen of
glasramen. Hij verzorgde alles zelf.)
Slechts wanneer de mens zich, niet alleen
mentaal maar integraal, vrij voelt, zal hij
zich kunnen openstellen voor anderen, is
integratie mogelijk.
Maar zolang de maatschappij gestructureerd
is op de machtsverhouding tussen gewin- en
eigenbelang is elke andere soort integratie
van de kunsten slechts schijn; want ze kan
hoogstens het samenbrengen van individuele
kunstdisciplines betekenen.
Wel is er binnen het fenomeen van de kunst
zelf, sinds enige tijd reeds, een integratie aan
de gang. De meeste Pop-art, mini-art en
environment's zijn immers in geen enkele van
de conventionele categorieen — schilderkunst,
grafiek, beeldhouwkunst of zelfs architektuur,
toneel of muziek — meer onder te brengen.

Ernie! Langui
Wie spreekt van 'een uitkomst' gaat uit van
de idee, dat er een 'noodtoestand' zou
bestaan, wat ik geenszins meen vast te
stellen. De integratie van de kunsten is een
van de imenigvuldige 'bestemmingen' die aan
de scheppingsdaad van de artiest geboden
worden. Zij is, m.i. wenselijk doch kan op
zichzelf geen stiji scheppen.

Andre Roelant
Elke kunst is integratiekunst, d.w.z. ontstaan
om te harmonieren ,met haar omgeving. Een
meesterwerk zal steeds zijn gepaste omgeving
vinden.

Albert Setola
Integratie van de kunsten is geen uitkomst,
het is een van de vele mogelijkheden van
expressie, zeker niet de enige in de toekomst.
Voor dergelijk samenspel moet echter met
een uiterst toeval gerekend worden. Daar de
mens een individueel wezen is zal hij na
opgedane, eventueel negatieve, ervaringen in
die richting, toch terugkeren naar de in
eenzaamheid groeiende kunst, naar daar waar
hij alleen koning is.

Eugene van Itterbeek

De integratie der kunsten is wellicht, zoals
Adorno heeft geschreven, een van de
bijzonderste kenmerken van de artistieke
ontwikkeling. Aileen de dichtkunst heeft hier
veld verloren, door zich onvoldoende te
integreren in de muziek en de film. Alleen de
pogingen die in de richting van het totaal
toneel gedaan werden, lijken in de richting te
gaan van het totale kunstwerk. Maar dit
totale karakter van de kunst is alleen maar
uitvoerbaar door een grotere massificatie van
de artistieke schepping, zoals de middeleeuwse mysteriespelen een van de laatste
voorbeelden waren in de West-Europese
kunst. Die massificatie zal alleen maar
mogelijk zijn wanneer de kunstenaars buiten
de beslotenheid van tentoonstellingszaal of
schouwburg zullen treden. De waarachtige
integratie is alleen te verwezenlijken door
een groats opgezette samenwerking en
uitwisseling van technische bagage tussen
stedebouwers, musici, beeldende kunstenaars
en lyrici. Een heel stadscentrum kan tot een
artistieke en door alle sociale groepen
verwezenlij'kte prestatie worden omgevormd.
De artistiek en cultureel verantwoordelijken
gaan moeten denken aan bevolkingsconcentraties van tientallen imiljoenen. Wat de
demografische ontwikkeling betreft is de
geschiedenis hen allang voorbijgesnord. Op
dat gebied volgen zij de voetstappen van de
machteloze economisten. In die zin is de
integratie van de kunsten niet alleen een
'uitkomst', maar een 'must'.

E. De Wilde
De formulering van de vraag ,doet een
noodsituatie veronderstellen zonder enige
motivering. Een antwoord is dus niet wel
mogelijk. De neiging tot integratie van de
verschillende disciplines is overigens duidelijk.

Gaby Gyselen
Wat die integratie betreft, is zij er niet altijd
geweest ? De mens bouwt bewoonbare
ruimtes. Als hij , het ooit gaat doen op een
vreemde planeet, zal ihij naar ginds misschien
nog de verf meenemen maar toch geen
ingelijste schilderijen. Die worden best ter
plaatse gemaakt.

Gerard Walschap
Men kan in een huis van Le Corbusier 'Het
Lam Gods' hangen, de Venus van Milo
plaatsen, een symfonie van Bach uitvoeren
en 'En attendant Godot' spelen. De opera
bewerkte een nog inniger samenwerking van

Luc Peire : Muurrelief 68 in een bankgebouw
to Antwerpen. 1968, 4 x 36 m. Geslaagd
voorbeeld van samenwerking tussen architekt
en kunstenaar.

„De architectuur is de eerste kunst en
moeder van alle kunsten" (Jaak Fontier).
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en
synthese van
kunsten
en vervolgens
vervolgens de synthese
van de kunsten
een maatschappij,
maatschappij, die opnieuw
opnieuw
resulteren
resulteren uit
uit een
zin
evenwicht zal
zal gevonden
gevonden hebben.
hebben. Van
zin en evenwicht
dat moment
moment af
de kunst
kunst een
een openbare
ope'nbare
of zal de
op straa
straatt zijn,
nutsinstelling
nutsinstelling worden; zij
zij zal op
In e,lke
worden in
om er geschapen te
to worden
elke wijk, om
de unanimiteit.
unanimiteit. De
en door de
De 'gedesacraliseerde'
kunstenaar
langer de
de gevangene
gevangene zijn
zijn
kunstenaar zal
zal niet
niet langer
van
voetstuk, waarop hij
hij verlamd
verlamd
van een vals voetstuk,
maatschappij, waarvan
waarvan het
het
wordt
wordt door een maatschappij,
doell
geheel van
van de
de mensheid
te
,mensheid to
doel niet
niet is het geheel
te fragmenteren
fragmenteren en
en
dynamiseren,
dynamiseren, maar
maar wel
wel ze to
te
herleiden, opdat
opdat ze
ze daarna
daarnauitsluitend
uitsluitend
te herleiden,
dienstbaar
aan het
hetestablishment,
establishment,
dienstbaar zou
zou zijn aan
zonder
vragen te
te stellen,
stellen, dienstbaar
dienstbaar
zonder zichzelf vragen
tevens
privé belang,
belang, dat het
het
tevens aan
aan het prive
economisch,
leven beheerst
behelerst
economisch, sociaal
sociaal en politiek !even
en
vooral het onderwijs
onderwijs en de
de vorming
vorming van
van
en vooral
elk menselijk wezen.
wezen.
In
waarachtig democratische
democratische maatmaatIn een waarachtig
schappij
men dromen
dromen van
van de kunst
kunst door
schappij kan
kan men
mensen,
mensen en
en voor
voor mensen.
mensen.
mensen, met mensen

Guy
Guy van
van Hoof

Maurits Bilcke
Maurits
Deze vraag
vraag is
is slecht
slecht gesteld,
gesteld, wellicht
wellicht
Doze
Een uitkomst
uitkomst (niet
(niet de uitkomst)
opzettelijk. Een
opzettelijk.
integratie der
der kunsten,
kunsten,
ligt gedeeltelijk in
in de integratie
ook weze.
weze.
hoe noodzakelijk
noodzakelijk doze
deze integratie
integratie ook

Timm Ulrichs
Timm
Interdisciplinair kunstonderzoek
kunstonderzoek tracht
tracht
insluitende kunstdisciplines
kunstdiscipHnes open
breken,
insluitende
open te breken,
door grensgrensde wetenschappen
wetenschappen door
net zoals de
overschrijdingen en grensverleggingen
grensverleggingen nieuwe
nieuwe
overschrijdingen
tak'ken vormen.
vormen.
takken

Poll Mara : ' Be soft on'.

„Incommunicabiliteit en hermetisme ? Nee,
dat denk ik niet, de jonge generatie wil juist
het tegenovergestelde bekomen" (PoI Mara).

vraag

6
Poi Mara
Incommunicabiliteit en hermetisme ? Nee, dat
denk ik niet, de jonge generatie wit juist het
tegenovergestelde bekomen.

Rik Lanckrock
Vele kunstvormen zijn inkommunikabel en
hermetisch omdat de mogelijkheden en/of
de bereidheid tot begrijpen en aanvoelen
ontbreken. Ons onderwijs, onze kommunikatiemedia, de kulturele bewegingen, de critici,
laten op dit stuk enorm to wensen over.

Jaak Fontier
Zeer vele kunstuitingen van vandaag zijn
beslist niet hermetisch : de geometrische en
constructivistische richtingen, de op-art, het
kinetisme, de kunstlichtkunst, een groot
gedeelte van de pop-art en de nieuwe
figuratie vragen slechts ontvankelijkheid en
een open geest. De mens moet leren zien,
bevrijd van vooroordelen en traditionele
kunstbegrippen. Wat vooraisnog ontbreekt, is
een opvoeding tot een dergelijk zien.

Jos De Maegd
Mensen die in zichzelf opgesloten blijven
kunnen elkaar niet 'verstaan', komen nooit tot
echte communicatie; alle tekens blijven voor
hen hermetisch. Het nastreven van een
communicatie die op het niveau van de
'public-relation' staat, touter formalistisch,
conventioneel en oppervlakkig is, lost niets
op. Op de echte communicatie duidt Gezelle :
„Als de ziele luistert spreekt het at een taal
dat leeft".
Mensen die vrij zijn, anderen kunnen
aanspreken en beluisteren, verstaan elkaars
'tekens' natuurlijkerwijze; voor hen is niets
hermetisch. Begrijpen is : aanvoelen.

Emiel Langui
lk zie geen incommunicabiliteit noch
hermetisme in de kunst van heden en zie
derhalve niet in waarom deze waanbegrippen
in stijgende of dalende lijn kunnen gaan.
De tijd ,dat Van Gogh hermetisch was, ligt
niet zo heel ver. Mij blijft Leonardo da Vinci.
de meest 'hermetische alter meesters.

Andre Roelant
Het is altijd zo geweest en het zal altijd zo
zijn dat ware kunst maar een deel van de
massa zal aanspreken. Het merendeel zal

Gaat de kunst naar een steeds grotere
incommunicabiliteit en hermetisme ?

Gaat de
de kunst
kunst naar
naar een
een steeds
steeds grotere
g.rotere
incommunicabiliteit
hermetisme?
incommunicabiliteit en hermetisme
?

schijnkunst
en kopen
kopen dan
dan
schijnkunst meer
meer waarderen
waarderen en
is nooit
nooit zoveel
zoveel
kunst. Trouwens,
Trouwens, er is
echte kunst.
'kunst' verkocht
verkocht dan
dan vandaag;
vandaag; maar
maar wat
wat
wordt het
het meest
mees! verkocht
verkocht?
wordt
?

Albert Setola
De incommunicabiliteit
incommunicabiliteit en
het hermetisme
hermetisme zijn
zijn
en het
dcor de
de critici
critici
meestal
het masker,
masker, hem
hem door
meestal het
voorgehouden,
de kunst-schurk
kunst-schurk
voorgehouden, waarachter de
zich verstopt.
verstopt. Zijn
zijn mysterie
mysterie en
en
zich
Zijn onkunde is zijn
desgevallend het
hij kan
kan
desgevallend
het enige waarmee hij
uitpakken.

Eugène
Eugene van
van Itterbeek
De 'incommunicabiliteit'
'incommunicabiliteit' kan
kan geen
geen doel
doel zijn
zijn
van gelijk welke
welke kunst.
kunst. Sociale
Sociale integratie
integratie
van
betekent het openbreken
openbreken van
van de
de geslotenheid.
geslotenheid.
Indien
traditionele kunstvormen,
kunstvormen, zoals de
de
Indien de traditionele
poëzie
nu ook
ook de roman,
roman, de weg
weg van
van het
het
poezie en
en nu
hermetisme
dan zal de
de sociale
sociale
hermetisme blijven
blijven opgaan,
opgaan, dan
integratie
van de kunstvormen
kunstvormen zich
zich ten
ten koste
koste
integratie van
van de stagnerende
stagnerende genres
genres ontwikkelen.
ontwikkelen. De
De
van
romanliteratuur
dan bet
het gebied
gebied worden
werden
romanliteratuur zal
zal dan
en zgn.
zgn. artistieke
artistieke
van
vervreemden en
van sociaal vervreemden
prebleem moeten
meeten niet te
eenzaten. Aan
eenzaten.
Aan dit probleem
veel woorden
weerden worden
werden vuil
vuil gemaakt.
gemaakt. Die
veel
aan de
de gang.
gang.
evelutie
evolutie is
is treuwens
trouwens al
al aan

E.
Wilde
E. De Wilde
Kunst
een vorm
verm van
van communicatie.
cemmunicatie.
Kunst is een

Gaby Gyselen
Van dat hermetisme
hermetisme geleef
niet veel.
veel. Er
Er
Van
geloof ik niet
zullen
altijd goede
,geede artiesten
artiesten hun
hun vrienden
vrienden
zullen wel altijd
in
vertreuwen willen
nemen. Probeer
Pre beer erbij
erbij
in vertrouwen
willen nemen.
zijn.
te zijn.

Gerard Walschap
Walschap
Integendeel.
naar een
een steeds
steeds
Integendeel. Zij
Zij gaat naar
'Onbeschaamdere
explicietere bekentenis
bekentenis
onbeschaamdere en
en explicietere
dat zij
zij door
door haar
haarincommunicabiliteit
incemmunicabiliteit en
en
zeggen heeft.
heeft.
hermetisme
hermetisme niets
niets te zeggen

Flor Peeters
Peeters
Dit
hangt veer
greet deel af
af van
van de
de
Dit hangt
voor een
een groat
receptiviteit
luisteraar en het
het
receptiviteit van
van de
de luisteraar
communicatievermcgen
van de
de•kunstenaar.
kunstenaar.
communicatievermogen van

Stan Baele
Stan
NEEN
Ware kunst
kunst isiseen
eenwisselwerking
wisselwerking van
van
NEEN - Ware
en communicatie.
communicatie.
hermetisme
hermetisme en

André Demedts
Andre
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Mogelijk zullen sommige
semmige, schrijvers
schrijvers het
het zoeken
zoeken
in
een taal die
die zij
zij nog
neg alleen
alleen gebruiken
gebruiken en
en
in een
anderen
verstaan. Gezelle
GezeIIe heeft
heeft eons
eens op
'Op
anderen niet verstaan.
de rugkant van een schooltaak
schooltaak geschreven
geschreven dat
dat
zo'n
allerindividue'e,lste uitdrukking
uitdrukking nog
neg de
de
zo'n allerindividueelste
meest
zeu
meest waarachtige
waarachtige zeu
zou zijn.
zijn. Maar ze zou
er bedoeld
bedee'ld
niemand
kunnen verklaren
niemand kunnen
verkiaren wat er
werdt.
Taal is
is uitdrukking
uitdrukking en
én mededeling
mededeling
wordt. Taal
tezelfder tijd.
tijd.

Robin
Robin Hannelore
Helemaal
het hermetisme
hermetisme in
in de
de
Helemaal niet!
niet ! Met het
peëzie
de zestiger
zestiger jaren
jaren definitief
definitief
podzie werd
werd in de
afgere'kend.
Peëzie is
is kommunie
kommunie geworden.
geworden.
afgerekend. Poezie
He,t
hermetisme in
dramatiek on
en de epiek
epiek
Het hermetisme
in de dramatiek
werdt
'Op dit
dit ogenblik
'Ogenblik doodgeschreven
deedgeschreven in
in
wordt op
tetaal
levensvreemde kritieken
kritieken on
en essays.
essays.
totaal levensvreemde
Het !even
leven zelf stoot
steet elke
elke vorm
verm van hermetische
hermetische
kunst
deet uiteraard
uiteraard afsterven
afsterven wat al
al to
te
kunst af,
af, doet
kunstmatig
te individualistisch
individualistisch is.
is.
kunstmatig 'Of
of al to

René
Rene Soetewey
Waarom?
Waarom ?

Michel Seuphor
In
,de grond
grend is
is niets
niets mededeelbaar.
medede'elbaar. Alles,
Alles,
In de
zelfs
enschuldigste zaak,
zaak, bewaart haar
haar
zelfs de onschuldigste
van de
de kunst
kunst is,
is,
mysterie.
mysterie. Maar
Maar het eigene van
dat
zij tracht
tracht het
hetincommunicabele
incemmunicabele
dat zij
mededeelbaar
maken. Vaak schenkt
schenkt het
het
mededeelbaar te
to maken.
kunstwerk
een flits
flits nieuwe
nieuwe kennis,
kennis,
kunstwerk 'Ons
ons in
in een
nieuwe
sems zelfs zonder
zender dat
dat zijn
zijn
nieuwe klaarheid,
klaarheid, soms
schepper
bewust van
van is.
is.
schepper er bewust

Roger Sonwille
Somville
U vraagt
vraagt me of
'Of de
de kunst
kunst evolueert
evolueert naar
naar een
een
groeiende incommunicabiliteit
incemmunicabiliteit en
en hermetisme?
Jawel,
de kunst,
kunst,gedomineerd
Jawel, 'de
.gedomineerd door
door de
ideolegie,
macht is,
is, de
de
ideologie, die
die thans
thans aan
aan de macht
bourgeois-ideolegie,
evelueert onverbiddelijk
onverbiddelijk
bourgeois-ideologie, evolueert
naar een steeds
steeds groeiend
groeiend hermetisme,
hermetisme, omdat
omdat
ligt in
in het
het uitdrukken
uitdrukken van
van
haar stuwkracht
stuwkracht niet ligt
de algemene noden
neden on
en verlangens,
verlangens, maar
maar wel
wel
van
klasse, van
van sociale
sociale
van deze
ideze van
van een
een sociale klasse,
nauwkeurig op gericht
gericht zijn
zijn hun
hun
niveaus,
niveaus, die
die er nauwkeurig
beveiligen en
het
privé
prive belangen
belangen te
to beveiligen
on die dus het
sociaal
publiek !even
leven fragmenteren.
fragmenteren. Tegen
Tegen
sociaal en publiek
deze
kunst staan
staan de mensen
mensen uit
uit de
de
deze kunst
ccllectiviteiten
zullen er
er
collectiviteiten op.
op. Zij
Zij trachten
trachten -— en zullen
morgen
een kunst
kunst to
te ververmorgen inslagen!
in slagen ! -— een
werkelijken,
die, stap
stap voor
voor stap,
stap, idwarsdwarswerkelijken, 'die,
deerheen
hevige en moeilijk
moeilijk op
op to
te lossen
lo'ssen
doorheen hevige
van de
de
tegenstellingen,
tegenstellingen,de
de spiegel
spiegel zal
zal zijn
zijn van
menselijke,
doorleefde
menselijke betrekkingen.
betrekkingen. In
In de doorleefde
geschiedenis
dag reeds
reeds daarvan
daarvan
geschiedenis zien
zien wij
wij elk dag
de voorafbeelding.
voerafbeelding.

Guy
Guy van
van Hoof
Wat
pop-art betreft,
betreft, waar de
de massa
massa wel
wel
Wat bv.
by. pop-art
ever
waarvoer haar begripsbe,gripsover praat
praat maar waarvoor
vermegen
schiet, kan
kan men moeilijk
moeilij'k
vermogen neg
nog tekort
tekort schiet,
van
hermetisme spreken.
Kan iets
iets ('(' lets',
iets',
van hermetisme
spreken. Kan
verband
want
want veor
voor velen
velen spreekt
spreekt men
men in dat verband
liefst
kunst) nog
neg meer
méér tot
tot ons
ons
liefst niet
niet meer over kunst)
de fotomontages
fetomontages over
ever Marylyn
Marylyn
spreken
dan de
spreken dan
Monroe
K,ennedy ?? Of hot
het meesterlijk
Monroe of Jacky Kennedy
, meesterlijk
pseudo-realisme
Segal ??
pseudo-realisme van
van Segal
-Kan
men meer
méér zeggen
zeggen over
over onze
'Onze wijze
wijze van
van
Kan men
zijn
samenleven dan
Oldenburg ? (cfr. de
de
zijn en samenleven
dan Oldenburg
'kunst
iets banaals
banaals is
is toch
tech
'kunst van
van het banale' :: iets
niet
dan niet
niet
niet herme,tisch
hermetisch?? Of
Of is
is de
de pop-art dan
kunst spreekt een duidelijke
duidelijke
banaal
banaal ?)
?) Zulke
Zulke kunst
taal,
'Op onze
onze verbeelding
verbeelding in.
wie
taal, we~kt
werkt op
in. Maar wie
leert
ons die verbeelding
verbeelding to
te gebruiken
gebruiken?
Leert
leert ons
? Leert
'Ons
onze fantasie
fantasie en onze
'Onze
ons leven
!even met
met onze
creativiteit?
zien, smaken,
smaken, groeien,
groeien,
creativiteit ? Leert
Leert ons zien,
zijn?
werden,
worden, zijn
?
0, ja,
ja, we
weworden
worden vet
vet van
van zelfvoldaanheid,
zelfvcldaanheid, we
werden
'Onkruid vat&
vóór het
het televisietoestel
televisietoestel of
'Of
worden onkruid
fossiel
autostuur. Wie maakt
maakt ons
ons
fossiel achter
achter het autostuur.
wakker?
De kunstenaar.
kunstenaar. Hij
ons, uit
uit
wakker ? De
Hij wekt ons,
gemakzucht,
romantiek, barok
barek
gemakzucht, luiheid,
luiheid, valse
valse romantiek,
plaats van
van hermetisch
hermetisch to
te zijn,
zijn,
en
huichelarij. In plaats
en huichelarij.
maakt
kunst juist
juist vrij (indien
(indien wij
wij weten
weten
maakt de
de kunst
hoe
te benaderen,
benaderen, maar
bij
hoe ze te
,maar eo,k
ook bij
geneesmiddelen
dosering.)
geneesmiddelen steekt
steekt een dosering.)
Indien
bezinnen over
ever het
Indien wij
wij ons heel
heel eventjes bezinnen
(technisch)
telefoon is,
is, om
'Om
(technisch) wender
wonder dat
dat de
de telefoon
maar
te noemen,
neemen, met welk
welk een
e·en
maar dat to
enteesiasme
licht- en
en
entoesiasmegaan
gaan we
we dan
dan niet
niet het Iichtbewegingsspel
ontdekken on
en
bewegingsspel van
van Schoeffer ontdekken
bewenderen
te'chnisch vernuft
vernuft van
van
bewonderen of
of het technisch
Bury?
Pel
Pol Bury
?
Alleen
kunst is
is hermetisch,
hermetisch, want
want
Aileen het
, het begrip kunst
de meesten
meesten willen
willen niet ontdekken
'Ontdekken dat de
de vlag
vlag
een
andere lading
lading dekt.
dekt.
een andere

Alfons van 1mpe
'Wipe
Beantweerd
meen ik.
ik.
Beantwoord sub.
sub. 4,
4, meen

Maurits
Bllcke
Maurits Bilcke
De
kunst zal
in de
de toekomst
teekemst zeker
zeker niet
niet
De kunst
zal in
slechter
slechter begrepen
begrepen werden
worden dan
dan in
in het
verleden!
verleden !

Daniël
Ryssel
Daniel van Ryssel
Omstreeks
Omstreeks 1950
1950 entstend
ontstond in
in Nederland
Nederland en
Vlaanderen
peëtische omwenteling
'Omwenteling die,
die,
Vlaanderen een poetische
deer
uiterste individualisme
door haar uiterste
individualisms-— neg
nog cp
op de
spits
sterie,le navolgers
navelgers —
spits gedreven
gedreven deer
door de steriele
vrij
vlug is geevolueerd
geëvelueerd tot
tet een
een hermetische
hermetische
vrij vlug
en
enigmatische bezigheid
on enigmatische
bezigheid van
van 'kunst
'kunst is de

Albert Setola (afvalpapier uit stencil-

machine...) Namaak verboden.

allerindividueelste expressie van de allerindividueelste emotie'-aanhangers.
Onvermijdelijk moest dan ook een terugslag
volgen. En inderdaad, twintig jaar later, wordt
weer poezie geschreven „die werkelijkheidsbeleving in eenvoudige vormen met
eenvoudige ,verstaanbare taal tot uitdrukking
brengt" (Jan van der Vegt in Kentering,
1 oe jg., nr. 5, sept.-okt. 1969).
De vraag is echter of deze nieuwe
uitdrukkingsvorm enkel maar een tegemoetkoming is aan de niet-begrijpende lezer, of
ook nog een gewijzigd inzicht van de auteur
impliceert. Het is mij niet bekend hoe de
Nederlandse dichters deze vraag beantwoorden, doch als Vlaams exponent van
deze nieuwe richting onderschrijf ik gaarne
de volgende (samengevatte) verklaring van
Helmut Gaus in Yang - tildschrift voor
Iiteratuur en kommunikatie, nr. 27, september
1969.
De zogenaamde allerindividueelste emoties,
waarvan de kunstenaars tot op heden dachten
dat zij er de monopoliehouders van waren,
zijn nagenoeg identiek voor alle leden van een
zelfde kultuurgroep. Enkel de wijze waarop
en de mate waarin wij voelen en denken, doet
ons enigszins van elkander verschillen.
Nochtans was ide kunst er tot op heden
steeds op gericht deze partikuliere verschillen
enorm te beklemtonen en te overwaarderen;
van het bestaan van gemeenschappelijke
trekken en motieven daarentegen wou men
zich ternauwernood bewustworden, alsof deze
bewustwording de dood van het individu voor
gevolg zou hebben. Van zodra men echter
gaat inzien dat de mens nagenoeg gans zijn
geestelijk goed, zijn denken en zijn streven
gemeenschappelijk heeft met iedere andere
mens, is de andere niet meer de grote rivaal
van vroeger, maar ontstaat een solidariteitsgevoel en verbondenheid tegenover het
leven, die deze bewustwording intensifieert
tot een overtuiging.
Van uit deze optiek wordt het onmiddellijk
duidelijk dat het experiment om het
experiment en het gewild hermetisme, het
moeten afleggen tegen het noodzakelijk
herstel van de verstoorde communicabiliteit.
De revalorisatie van het woord is nodig om te
kunnen zeggen wat men te zeggen heeft, en
een eerste vereiste daartoe is : eenvoud.
Eenvoudige dingen immers, en alle menselijke
gedragingen zijn ergens eenvoudig, dienen
zo eenvoudig mogelijk gezegd. Want het is
gemakkelijker te kompliceren, te komplexeren
en te associeren, dan te vereenvoudigen,
m.a.w. met minder middelen meer te bereiken.
In deze kunstopvatting schuilt echter een
groot gevaar : nl. dat eenvoud voor sommigen

„Zal de artiest nag kunnen ademen te
midden van verdichtingsverschijnselen ?"
(G. Gyselen).

synoniem zal worden van banaliteit, en dat
deze banaliteit dan ten onrechte op een
voetstuk zal worden geplaatst. Want deze
nieuwe kunstopvatting is geenszins bedoeld
om op een voetstuk te worden geplaatst,
daar ze in wezen democratisch is. En ze is
evenmin banaal, daar het centrale thema de
mens blijft. Als essentiele kenmerken van deze
nieuwe kunstopvatting zouden verder nog
kunnen vermeld worden : het eenvoudig en
zakelijk taalgebruik; het ontbreken van
gezochte beelden, stijilfiguren en associaties;
het herhaaldelijk pogen om opnieuw een
epische poezie te gaan schrijven; de
waardering voor de medemens, en dit niet
alleen als gratuite bewering.
Sommige critici hebben er ook reeds de
aandacht op gevestigd dat er heel wat
verwantschap bestaat tussen deze poezie en
het werk van plastische kunstenaars als Roger
Raveel, Raoul de Keyser, Etienne Elias,
Joseph Willaert e.a. Het ligt voor de hand
dat de eenvoud hier als gemeenschappelijke
noemer werd onderkend, een eenvoud die,
zoals Roland Jooris het uitdrukt, de
werkelijkheid tot in haar essentie verduidelijkt.

Anne d'Harnoncourt
lk word voortdurend verrast en verblijd door
de uitzonderlijke afwisseling in het werk van
hedendaagse kunstenaars overal ter wereld
en kan aldus zeer moeilijk generaliseren. Als
ik bijgevolg antwoord op uw vraag omtrent
de toenemende 'incommunicabiliteit' van de
kunst zoals deze nu evolueert, dan zou ik
denken dat de nieuwste kunst op elk tijdstip
moeilijk en ontoegankelijk voorkomt aan een
doorsnee publiek, dat gewoon is kunst uit een
vroegere tijd te bekijken, maar dat de kunst
van vandaag, zoals alles, meer en meer
publiek en steeds minder hermetisch wordt.
Het toenemend gebruik van een uitgebreid
gamma van uitdrukkingsmiddelen (doeken
van dertig voet, environmentele sculptuur die
licht en klank gebruikt, werken met aarde die
het landschap oproepen waarin we bewegen)
ontbolstert een streven om de toeschouwer
te omringen met en op te nemen in het
kunstwerk. Gelijklopend daarmee spreken de
familiaire, banale beelden, gebruikt door
talrijke pop-artisten, en de alledaagse
objecten, samengebracht in assemblages, de
toeschouwer aan op een meer vertrouwelijke
maar directe wijze.

Timm Ulrichs
'Openbare' of 'prive' kunst : er is geen
alternatief. Beide mogelijkheden zijn wettelijk

en noodzakelijk; de ene kunstoefening staat
in onderling verband met de andere.
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Zal de individuele kunstcreatie vervangen worden
door de gemeenschapscreatie ?

Pol Mara
Gemeenschapscreatie is niet nieuw, zij blijft
een belangrijk punt, maar ze zal, volgens mij,
nooit de individuele creatie vervangen.

Rik Lanckrock
De gemeenschapskreatie zal wellicht
toenemen. Deze wordt trouwens gestimuleerd
door de psychologie, de sociologie, de
pedagogie. Nooit zal m.i. echter de individuele
kreatie verdwijnen. Ook dat hebben
voornoemde wetenschappen overtuigend
aangetoond.

Jaak Fontier
1111•111=1

Wanneer de integratie op grote schaal, zoals
uiteengezet onder nr. 5, er komt, zal ze zeker
het resultaat zijn van groepswerk. Aileen
samenwerking en gemeenschappelijke creatie
van urbanisten, architecten, ingenieurs,
kunstenaars, kleuradviseurs en designers kan
de complexe problematiek van een uitgebreid
leefmilieu aanpakken en oplossen.

Jos De Maegd
Individuele creatie en kunstcreatie door de
gemeenschap zullen samen kunnen bestaan.
Dat eenieder zijn tuintje kan beplanten is
geen reden om de tuinier uit te schakelen;
integendeel. Het gaat trouwens niet om de
tuin, niet eens om de planten, maar om de
expressie en de mededeling.

alleen het geval b.v. bij natuurrampen waar
huip een gezamenlijke spontane menselijke
daad wordt. Van zodra niemand meer
geholpen hoeft te worden stoot de mens zich
weer of naar zijn isolement. Wanneer thij zich
echter Iaat meeslepen in zijn groepsverlangen
kan hij lichtelijk overslaan naar massa•
hysterie; zie voetbal, beat, rassenrellen,
oorlog enz.

verbeterd. Er bestaan toch ook moderne
werken, die door twee of meer auteurs
geschreven werden. Waarom zou het niet nog
gebeuren ? Men kan zich zelfs inbeelden dat
er werkgroepen ontstaan, die samen kunst
maken : wat het als resultaat zou opleveren
kan niemand voorzien. Wel moet gevreesd
dat de waarde van het werk door het talent
van de minst begaafde zal bepaald worden.

Eugene van Itterbeek

Robin Hannelore

Op die vraag heb ik al geantwoord (zie
vraag 5). Mag ik hier toch nogmaals duidelijk
stellen dat, behoudens de affiniteiten tussen
de nieuwe technische middelen en materialen,
de integratie tussen de kunsten alleen maar
zinvol is wanneer zij ide gemeenschapscreatie
tot , doel theeft.

M.i. niet, alhoewel ik ook wel zie en voel hoe
wij langzaam maar zeker bijenkorven worden,
mierennesten. Alles wordt genivelleerd, naar
beneden toe. Het is dus imogelijk, maar dan
zal de kunst hetzelfde lot beschoren zijn als
de godsdienst : onpersoonlijkheid, tredmolenlopen, geestdodende automatismen... en
tenslotte toch weer de revolte die het individu
rehabiliteert.

E. De Wilde
Individuele creatie beantwoordt aan een
creatieve persoonlijkheid. Wellicht dat ook
de gemeenschap in , de verre toekomst een
creatieve persoonlijkheid wordt.
Creaties van groepen bestaan reeds lang.
Vraag is in hoeverre leidende persoonlijkheden daarin bepalend zijn.

Daarin heb ik vijfendertig jaar geleden geloofd
en mij vergist. De gemeenschappelijke
creatie kan schitterende resultaten opleveren.
Zij zal nimmer de individuele scheppingsdaad
vervangen.

Andre Roelant
Daar ik vind dat men over een oneindig
aantal mogelijkheden beschikt, is er ook geen
bezwaar om met andere kunstenaars, zoals
musici, akteurs, letterkundigen, zelfs technici,
kortom elk creatief persoon, samen te werken
aan een gezamenlijk kunstwerk, al zie ik dit
geen noodzakelijkheid worden.

Albert Setola
Wij denken te vlug dat gemeenschapsinitiatieven de mensen samenbrengen. Dit is
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M.i. principieel niet, hoewel wij mogen denken
dat in de creatie van het woonmilieu van
onze achterkleinkinderen men zeer zeker zal
kunnen spreken van een gemeenschapscreatie
rond een tema met een mogelijke min of
meer individualistische ondergrond; op dit

Gaby Gyselen
Uw vraag 7 is slechts te beantwoorden met :
soms, niet, altijd. Maar vraag me geen
percentages.

Gerard Walschap
Emiel Langui

Rene Soetewey

Dat is onmogelijk, maar de producten van
gemeenschapscreatie die we bezitten,
volksvertellingen, dansen, spelen, gebruiken
mogen gerust vermenigvuldigd worden.

Flor Peeters
Het creatief vermogen is steeds individueel;
wel kan het beInvloed en gestimuleerd worden
door de gemeenschap en het milieu.

Stan Baele
NEEN

-

NOOIT !

Andr6 Demedts
Het is denkbaar dat een gemeenschap een
literair werk schept. Veel volksverhalen en
enkele werken uit de wereldliteratuur zijn
misschien door het naamloze yolk rond een
eerste kern geschapen, uitgebreid en

stuk hebben wij te weinig ondervinding en
bestaat het gevaar dat wij ons laten misleiden
door speculaties.

Michel Seuphor
Er bestaat geen gemeenschapskunst, maar
elke ware kunst bestaat voor de gemeenschap.
Aileen het individu ontvangt en geeft. Indien
het mededeelt wat het ontvangt, 'clan is dit
vooreerst omdat het een materie bezit, die het
individu wil binden aan het offer. Het is deze
stof, die zijn geheim , mededeelbaar moet
maken en het is door deze materie, dat de
kunstenaar kan hopen gehoord te worden.
Want hij weet ongetwijfeld dat de anderen
bestaan, maar hij voelt tevens dat hij hen in
zich draagt. De gemeenschap van alle mensen
is zijn geweten zelf.

Roger Somville
De gemeenschapscreatie zal , het resultaat
zijn van een meer broederlijke maatschappij,
waarin de imens niet meer noodzakelijk een
wolf is voor de anderen. Zij beantwoordt aan
een nood, die een individualistische en
repressieve maatschappij verbrijzelt in haar
eigen belang. Om die reden liquideert de
macht de echte cultuurcentra, deze die een

Vic
1964
Vic GentiIs
Gentils: :'Venetië
'Venetie bij
bij nacht'.
nacht'. 1964

waarachtige rol
rol spelen
spelen en
en die,
waarachtige
die, gedeeltelijk
gedeeltelijk
aithans, een
een doorgang
doorgang forceren
forceren naar de
althans,
de ,
coletivecrativet,dieutmondti e
collectieve creativiteit, die uitmondt in de
dialoog, in
in de
de sociale
sociale en politieke
dialoog,
politieke gedachte,
gedachte,
parallel met
met de opwekking
parallel
o.pwekkingl van de scheppende
scheppende
mogelijkheden,die
die sluimeren
sluimeren in
in elk wezen.
mogelijkheden,
wezen.
Vergeten wij
wij verder
verder ook
ook niet,
niet, dat,
Vergeten
dat, in
in een
een
democratische maatschappij,
maatschappij, de
de gemeendemocratische
schapskunstzich
zich niet
niet zomaar
zomaar in
in 'de
schapskunst
de plaats
plaats zal
stellen van
van de
de individuele
individuele creatie,
creatie, integendeel:
stellen
de individualiteit
van iedereen
iedereen zal
zal zich
de
individualiteit van
zich
intensiever ontplooien
ontplooien inde
in de mate dat
intensiever
dat het
het
collectieve wezen nog
,meer zal bevrijd
collectieve
nog meer
bevrijd zijn.
zijn.

Guy van Hoof
Guy
Er is een
een duidelijke
Er
duidelijke' aanwijzing
aanwijzing dat de
de te
te
individueel werkende
werkende kunstenaar
steeds meer
individueel
kunstenaar steeds
aan een vorm
aan
vorm van
van vrijetijdsbesteding
vrijetijdsbesteding zal gaan
gaan
doen. Het individualisme
doen.
individualisme moet
moet doorbroken
doorbroken
warden.
worden.
De mens van
toekomst zal veel
veel meer
meer
van de toekomst
aangewezen zijn
zijn op
aangewezen
op groepsactiviteit,
groepsactiviteit, op
op
samen-wonen,
samen-wonen, samen-leven, samen-bezinnen.
samen-be'zinnen.
In de kunst
In
kunst zowel
zowel als op gelijk
gelijk welk
welk ander
ander
gebied (wetenschap,
(wetenschap, politiek)
politiek) isis samenwerking
samenwerking
geboden.
Inschetsend
de'benaming
benaming 'research'
, research'
Kenschetsendisiso.m.
o.m.de
die geregeld
geregeld opduikt
opduikt (net
(net als
als wetenschappelijk
wetenschappelijk
research), ,de
de theoretische
theoretische geschriften
geschriften van
van
een aantal
aantal minimal-art
minimal-art kunstenaars,
kunstenaars, de
de
samenwerking
Plompen -- Van
Van den Abbeel
samenwerking Plompen
Abbeel en
en
tenslotte
tenslotte de group-art
group-art waarbij
waarbij 'het
het vooral
vooral gaat
gaat
am
om gemeenschappelijk
gemeenschappelijk bezinningsbezinnings- en
en
opzoekingswerk
i.v.m. woonwoon- en leefopzoekingswerk i.v.m.
leefproblemen.
problemen.
Vergeten
Vergeten we daarbij
daarbij niet
niet te
te verwijzen
verwijzen naar
naarde
de
doelstellingen, geschriften en
en verwezenverwezenlijkingen
van De
lijkingen van
De Stijl
Stijl en
en Bauhaus.
Bauhaus.

Alfons
Alfons van
van Impe
Impe
Teater
Teater heeft
heen ook
ook dit
dit weer
weer met
met de
de muziek
muzie'k
gemeen,
gemeen, dat beide
be'ide een
een aantal
aantal tussentussenkunstenaars
kunstenaars nodig
nodig hebben,
hebben, uitvoerende
uitvoerende
kunstenaars
kunstenaars:: een symfonie,
symfonie, een
een oratorium,
oratorium,
een
op identieke
identieke wijze
wijze
een drama
drama moeten
moeten op
'uitgevoerd'
, uitgevoerd' warden.
worden. Aldus
Aldus zijn
zijn deze
dezekunsten
kunsten
op
op zichzelf
zichzelf een
een kollektieve
kolle'ktieve kunst,
kunst, zowel
zowe,1 bij
bij
de
de scheppers
scheppers als bij
bij de
de genieters,
genieters, bij
bij de
de
beoefenaars
deverbruikers.
verbruikers.
beoefenaars als
als bij
bij de

Maurits
Maurits Bilcke
Bllcke
De
De gemeenschapscreatie
gemeenschapscreatie zal
zal uitbreiding
uitbreiding
nemen,
deindividuele
individuelekunstcreatie
kunstcreatieblijft
blijft
nemen, maar
maar de
zeker
zeker nog
nog voor
vooronbepaalde
onbepaaldetijd
tijdhoofdzaak.
hoofdzaak.

Anne
Anned'Harnoncourt
d'Harnoncourt

Het komt
komt me niet
niet voor
voor dat
dat de
deindividuele
individuele
Het
kunstenaar
de
kunstenaar zal vervangen
vervangen worden
worden door de
gemeenschapscreatie. Het
is waarschijnlijker
waarschijnlijker
gemeenschapscreatie.
Het is
dat beide
beide zullen
zullen bestaan,
bestaan, naast
naast elkaar;
elkaar; zij
zij
tegemoetkomen aan
aan verschillende
ve'rschillende
zullen tegemoetkomen
lijkt evenwel
evenwel dat
dat een
een steeds
steeds
noden. Het lijkt
noden.
part van
van de
deimaatschappij
maatschappij uiteindelijk
uiteindelijk
stijgend part
zal beroerd
beroerd —
- om
om niet
niettetezeggen
zeggen:
betrokken
zal
: betrokken
zal worden
worden in
in de
debeeldende
beeldendekunsten
kunsten van
van
zal
vandaag, hetgeen
hetgeen een
een uitdaging
uitdaging betekent
betekent niet
niet
vandaag,
deikunstenaar
'kunstenaar dan wel
we'l voor
voor de
de
zozeer voor
voor de
zozeer
musea en
en de
de educatieve
educatieve instellingen,
instellingen, die
die'
musea
de kunst
kunst voor
voor te
te,
verantwoordelijk zijn
zijn om
om de
verantwoordelijk
stellen aan
aan het
hetpubliek.
publiek.
stellen
,

"Kunst is
is een
een vorm
vorm van
van
„Kunst
communicatie" (E.
De Wilde).
Wilde).
communicatie"
(E. De

Timm Ulrichs
Ulrichs
Timm
-Kunst als individueringsproces
individueringsproces (wat
(wat zich
zichinin
•Kunst
gelijk welke
welkekunstvorm
kunstvorm kan
kan manifesteren)
manifesteren) isis
gelijk
eenmansprestatie, niet
niet 'collectieve
'collectieve'schepping'.
schepping'.
eenmansprestatie,
Ploegwerk is
is slechts
slechts nuttig
nuttig tot
totproduktie
produktievan
van
Ploegwerk
die niet
niet radicaal
radicaal antiantieen gebruikskunst,
gebruikskunst, die
een
affirmatief is.
is. De
Deprive
privégedragspatronen
gedragspatronen
affirmatief
kunnen alleszins
alleszins in
in het
he't beste
beste geval
geval oak
ookgelden
gelden
kunnen
voor de
de 'collectiviteit',
'collectiviteit', net
net zoals
zoals 'prive'
'privé'en
en
voor
, openbaar' van
van elkaar
e'lkaarafhangen.
afhangen.
'openbaar'

101
101

vraag

8
Pol Mara
Deze vraag is niet te beantwoorden. Grote
problemen zullen zich stellen, welke weet
ik niet.

Rik Lanckrock
Het grootste probleem dat zich voor eon
kunstenaar zou kunnen stellen is onmiskenbaar
dat men hem zou verbieden te werken zoals
hij het wil, dat men zijn oeuvre zou
censureren en dat men zijn kreatieve kracht
zou beknotten.
De oplossing : waarachtig pluralisme,
wezenlijke tolerantie, echte vrijheid, respekt
voor andere opvattingen, meer vlaggen die
een lading dekken, bestrijden van alle vormen
van schijnheiligheid en ergernisgevende
onverdraagzaamheid en ten slotte erkenning
van de rechten van de minderheidsgroepen.

Welke grote problemen zullen zich stellen voor de
kunstenaar en welke oplossing ziet U ervoor ?

onze baby's zullen ook nog de kultuurfles
krijgen, want Jean Salkin zegt : „de regering
kan en moet de bevolking een kultuurpolitiek
opleggen (opdringen ?), zelfs al is deze niet
populair". Daar gaat dan ons laatste greintje
persoonlijke vrijheid. Ofwel loopt de jeugd,
zoals totnogtoe, achter deze slogans aan, of
zij vecht voor haar vrijheid.

Eugene van Itterbeek
Zie mijn antwoord op de volgende vraag.

E. De Wilde
Hun maatschappelijke positie. Een oplossing
zal slechts gevonden kunnen worden in een
bevredigend alternatief voor het economisch
en maatschappelijke systeem waarin wij
!even.

Gaby Gyselen
Jos De Maegd
Mijn vorige antwoorden wijzen er op dat
slechts een totale mentaliteitsverandering
kunst en maatschappij weer gezond kunnen
maken. Indien de kunstenaar in de huidige
maatschappij wordt opgevangen verkeert hij
steeds in een dubbelzinnige situatie.

Ernie! Langui
De grote problemen van morgen zijn reeds
gisteren gesteld en krijgen vandaag hun
— tijdelijke ! — oplossing. Het volstaat met
open oog rondom ons to kijken. Over welke
oplossing gaat het trouwens ? Over een
Westerse ? Of over een Oost-Aziatische ?
Een Centraal-Afrikaanse of een ZuidAmerikaanse ? Zonder van de U.S.A. te
spreken.

Andre Roelant
Een kunstenaar kan altijd problemen hebben,
deze dient hij zelf op te lossen zo ze van
niet-materiele aard zijn. Bij materiele
problemen moet hij bevoegde personen
raadplegen, zoals scheikundigen, technici enz.

Albert Setola
Een van de problemen die zich zullen stellen
is dat men de kunst zo internationaal zal
beginnen zien, , dat alle kunst met eenzelfde
gemene deler zal worden , berekend. Het is
niet genoeg dat wij nu al weten wie
geselecteerd wordt en wie ide poen krijgt;
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Naar mijn indruk blijft het grootste probleem
dat van het zelfvertrouwen. lk zie er geen
oplossing voor. Misschien Crusoe herlezen.

Andre Demedts
Verondersteld wordt dat het gaat om het
probleem van de vrije scheppingsmogelijkheden. Wij weten niet in welke richting de
politieke opvattingen zullen evolueren. Wat wij
wel vaststellen is dat de landen waar een
democratie naar Westers model bestaat en
funktioneert een minderheid uitmaken. In de
dictatuurstaten zal het vrije woord altijd aan
de tegenstanders van het regime ontzegd
worden. De ervaring toont het aan. Dat hoeft
niet noodzakelijk te beletten dat er grote
literatuur geschreven wordt. Dostojefski,
TolstoI en Tsjechof hebben onder de tsaren
gewerkt en hun kunst is meer waard dan wat
in dezelfde periode in de democratische
Nederlanden werd geschreven. Het is evenzeer
een kwestie van talent als van vrijheid. Ook
in de meest democratische gemeenschap
zullen er altijd grenzen aan de vrijheid zijn,
omdat het welzijn van de gemeenschap als
een hoger waarde door de meerderheid van
de mensen aanvaard wordt dan het volstrekt
soevereine optreden van het individu.

Gerard Walschap

Robin Hannelore

Vergeleken met , de mogelijkheden in ons
bereik !even wij nog in barbaarsheid en
onwetendheid. Van af de Grieken tot nu toe
is de boodschap van de grote kunstenaars
op onze tocht naar humaniteit duurzamer en
betrouwbaarder gebleken dan die van de
politieke en religieuze !eiders. Het grote
probleem is dat leiderschap herop te nemen.
Wel namen andere, wijder uitstralende
communicatiemiddelen .deze rol gedeeltelijk
over en gebruiken zij •daartoe de middelen
van de ,kunst : woorden, klanken, kleuren,
lijnen, vormen, bewegingen, maar dat ontlast
de kunst niet van haar aandeel. Haar eigen
!even en ,heil hangt volledig af van een grote
bezieling, die ondanks alle communicatiemiddelen onvervangbaar en onmisbaar blijft.

Het probleem van de vrijheid vanzelfsprekend
zal steeds primordiaal blijven. De
kunstenaarsvrijheid (d.i. het onbelemmerd,
ongekontroleerd kreeren, suggereren, symboliseren, reageren, dromen enz...) zal wel altijd
on overal in diskrediet worden gebracht door
psychopaten on andere lui met een niets
ontziende geldingsdrang. De elukubraties van
sommigen , die alle fatsoen (menselijkheid,
menswaardigheid) overboord hebben gegooid,
worden gewoonlijk generaliserend beteugeld,
zodat ook de echt eerlijke kunstenaars de
slachtoffers worden van dergeliike repressies
on andere censuurmaatregelen. En anderzijds
zal ook dit steeds waar blijven : het politieke
bestel zal steeds de artistieke mentaliteit
fnuiken en als staatsgevaarlijk bestempelen,
de politiek eist een massa die kan beInvloed
worden, de politici zullen altijd pogen de
belhamels uit to schakelen. En vermits de
politieke machine onze imaatschappij dirigeert,
zijn ear goon oplossingen. Politiek (materiels
macht) on kunst (geestelijke macht) zijn
aartsvijanden.

Flor Peeters
Men moet ,geen problemen maken ! De
muziek is en blijft een afstraling van ons
innerlijk !even; of men polytonaal, atonaal of
serieel schrijft, behoort tot de vrijheid van de
componist. Wat hij ermee bereikt en of hij
iets te zeggen heeft blijft primordiaal; het hoe
is bijzaak.

Stan Baele
Vervat in het antwoord op 4.
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Rene Soetewey
Dit is m.i. niet to voorzien. lk meen dat, zoals
op andere gebieden, het niet mogelijk is
voorspellingen te maken op lange termijn,
b.v. doze die twee generaties ver reiken.

Timm
'Pappkameraden
1962
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"De kunst heen als opdracht chaos in de
orde te brengen" (Th. W. Adorno).
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Luc Peire : Environment (foto's Jean Mil)

„Kunst is het sublimeren van ons samenzijn"
(Guy van Hoof).
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vraag

9
Pol Mara
Voor bepaalde sociale en economische
problemen van de kunst zou een wijziging van
instelling en maatschappelijke verhouding
oplossingen kunnen brengen. Voor de creatie
zeif, voor het geweten zeif, zal wel ieder
individueel voor zichzelf moeten beslissen.

Rik Lanckrock
Dat spreekt vanzelf. Hoe ?
Door het afschaffen van de censuur en al
haar geniepige misleidingen, door het
scheppen van een klimaat waarin voornoemde
begrippen (zie punt 8) niet !anger meer
zouden gebruikt worden als holle, hypokriete
leuzen, door een opvoeding en heropvoeding
opdat men eindetijk zou beseffen dat men in
onze schouwburgen ook toneel van vandaag
dient te zien te krijgen en niet het vermolmd,
ouderwets, bekrompen en braaf gedoe dat
volgens sommigen nog steeds het
ongevaarlijk neusje van de fossiele zalm is.

Jaak Fontier
De integratie op grate schaal zal een utopie
blijven, indien geen grondige mentaliteitswijziging plaats grijpt. Zolang de menselijke,
creatieve en esthetische motieven moeten
wijken voor de financiele en materieel
renderende, kan er weinig worden bereikt.
Een grotere staatstussenkomst dringt zich op
ter bestrijding van onverantwoorde
grondverkaveling, grondspeculatie, schending
van natuurschoon, bezoedeling van lucht en
water. Verreikende bevoegdheid dient
toegekend aan commissies van experten, door
het rijk of de provincies opgericht. Hun taak
zou erin bestaan, de urbanisatie, in de zin
als uiteengezet onder nr. 5, mogelijk te maken.

Jos De Maegd
De problemen van de kunst zijn maatschappijproblemen. Het idee dat kunst een apart lets
is, kon slechts uit een abstrakt ideeel
wereldconcept ontstaan. Dit concept heeft de
mens tot een 'gespleten' persoonlijkheid
gemaakt.
De kunstenaars behoorden tot de weinigen
die de hierdoor opgedane frustraties — in
een poging tot bevrijding — konden
afreageren in hun werk, daar waar de meeste
andere mensen dit op een veel gevaarlijker
terrein — de politiek, het beroepsmilieu of
het gezin — deden... met de welbekende
gevolgen.
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Kan een wijziging van de instellingen en van de
maatschappelijke verhoudingen een oplossing
brengen voor de problemen van de kunst ?
Welke ?
„Aileen de kunstzinnige mens kan de andere
begrijpen, contact met hem hebben en in zijn
wereld Leven" (Muller-Eckaert). De toekomstige rol van de kunstenaar zal, veeleer
dan die van 'decorateur', die zijn van
'begeleider' of opvoeder...
Intussen zal hij nog vaak een 'roepende in
de woestijn' zijn. In onze maatschappij zijn
immers nog al onze aktiviteiten
ook de
kunst — in eerste instantie bepaald door de
productie (productiekrachten en verhoudingen). De bewering van Karl Marx :
„... niet het bewustzijn van , de mensen bepaalt
hun zijn, maar omgekeerd : het sociaal-zijn
bepaalt hun bewust-zijn", blijft nog
grotendeels geldig.
In een klimaat van verkapte geestelijke of (en)
materiele verdrukking kan de menselijke
creativiteit, het bewustzijn van de persoonswaarde en de mogelijkheid tot expressie,
aithans ten dienste van de mens, niet
vrijkomen...

Ernie! Langui
Een wijziging van de maatschappelijke
instellingen en verhoudingen lijkt mij
onafwendbaar, langzaam of brutaal, om
't even. Zij kan en zal het sociaal statuut
van de kunstenaar als eersterangburger
vestigen. „Et ensuite ?..." zou de jonge
Malraux hebben gezegd. Ensuite ? Men late
de scheppende artiest volkomen vrij want,
naar het woord van Picasso : „Hij zoekt niet,
hij vindt." Indien er problemen zijn, zal hij ze
oplossen, niet het gezagsapparaat.

Andre Roelant
Hoe men de maatschappij ook zal indelen,
een mens blijft een mens; nooit zal men tot
een groep komen die gelijk denkt en handelt;
dus zullen er steeds verschillen en geschillen
blijven bestaan op alle gebieden, ook al
hopen we op een ideale maatschappij zonder
conflicten.
Het interessante is dat we ' leven', dat alles
in voortdurende beweging is, en dat we ons
kunnen uiten, en daaraan zeif plezier beleven.

Albert Setola
Er bestaat mijns inziens geen enkel middel
om een oplossing te forceren, omdat
machthebbers altijd machthebbers zullen
opvolgen. Zoals de zaken er nu voor staan
zijn de opinies z6 verschillend en z6 talrijk
dat men de uitkomst gewoon aan de tijd zal
moeten overlaten, de tijd die zoals bekend
alle dingen effen schaaft. Wel rot voor

degenen die intussen hun erkenning niet meer
zullen beleven.

Eugene van Itterbeek
Uit mijn voorgaande antwoorden blijkt dat,
afgezien van de geestelijke integratie van de
kunstenaar in de maatschappij (en dat is
zijn taak), vooral de stoffelijke situatie zal
moeten verbeterd worden. De toekomstige
kunstenaar zal over veel meer stoffelijke
middelen en tijd moeten kunnen beschikken.
Ten tweede ligt er bij de overheid een zware
verantwoordelijkheid : zij zal moeten
aanvaarden dat de utopische verwachtingen,
die aan elke artistieke creativiteit eigen zijn,
ook in de maatschappij een nieuwe hoop
zullen wekken, vooral wanneer die
ontwikkeling de richting uitgaat van een
gemeenschapscreatie. Een gemeenschapskunst die niet tot fundamentele sociale
hervormingen doorstoot, zonder daarom
rechtstreeks geengageerd te zijn, is een
werkelijke 'utopie', maar dan in pejoratieve
zin. Voor het cultureel beleid staan wij hier
voor enorme politieke consequenties. Op dit
ogenblik ken ik geen enkel land in de wereld
dat die consequenties al aandurft. De
overheid die deze consequenties aandurft, zal
ook tot een volwaardige sociale erkenning
van de artistieke arbeid moeten komen.
Immers zonder die erkenning zijn de artistieke
en maatschappelijke verwachtingen, die wij
hier hebben geformuleerd, niet verwezenlijkbaar. Van het politiek beleid zal het afhangen
of de kunstenaar in vrijheid en met de nodige
materiele middelen zal kunnen werken aan
de menselijke ontvoogding. Ook volgens die
toekomstvisie hollen wij hopeloos de
geschiedenis achterna. Miljoenen mensen
sterven niet alleen van honger maar ook van
ongeletterdheid.

E. De Wilde
Welke problemen van de kunst zijn in deze
vraag bedoeld ?

Gaby Gyselen
Uw vraag 9 is erg vaag. Welke instellingen
en welke maatschappelijke verhoudingen
worden bedoeld ? Het probleem valt samen
met het vorige. Zal de artiest nog kunnen
ademen te midden van de verdichtingsverschijnselen ?

Gerard Walschap
lk geloof niet dat prijzen, honoraria of wat

Timm Ulrichs : ' Interferenz' 1960/68
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„De integratie der kunsten is wellicht, zoals
Adorno heeft geschreven, een van de
bijzonderste kenmerken van de artistieke
ontwikkeling" (Eugene van ltterbeek).
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Kan een wijziging van de instellingen
en van de maatschappelijke
verhoudingen een oplossing brengen
voor de problemen van de kunst ?
Welke ?

anders ook dat nu zou kunnen gedaan
worden, veel kunnen bijdragen tot de
diepgaande herbezinning die de kunst kan
doen heropstaan. Die heropstanding komt
niet onvermijdelijk overigens. De overg rote
meerderheid van de mensheid leefde en zal
waarschijnlijk blijven leven met wat zij haar
kunst noemt, maar wat weinig gemeens heeft
met de kunst van de westeuropese beschaving
der Iaatste drieduizend jaar.
'

Flor Peeters
Op dit ogenblik doet zich een gelukkige
kentering voor in de muziekinstellingen in ons
land. Meer dan een eeuw bleef ons
muziekonderwijs stagneren op het patroon
van 'le Conservatoire de Paris'. Een voorbee!d
van aangepaste , pedagogie en intens
musiceren is onder meer het Conservatorium
van Boedapest, waar Zoltan Kodaly de
bezieler van was. Academisch vakmanschap,
creatief en recreatief, blijft een basis, maar
het moet steeds het middel blijven om het
musiceren en het muziek beleven tot de
hoogste top te voeren.

Stan Baele
JA - Absoluut ! (Vervat in antwoord op 4).

Andre Demedts
Een verantwoord antwoord op deze vraag
vergt een wetenschappelijk vorserswerk,
waarvan de uitkomsten en besluiten ons niet
bekend zijn. Bestaan zij wel ? Wie de
literatuurgeschiedenis overschouwt heeft de
indruk dat de maatschappelijke verhoudingen
en instellingen niet veel invloed uitoefenen
op de kunst. Aithans niet op de kunst der
groten. In alle tijden, in alle landen, onder
alle regimes, zijn meesterwerken geschreven
— van het ogenblik dat een yolk een bepaald
cultuurpeil had bereikt.
Twintig jaar geleden reeds hebben wij gepleit
voor officiele steun aan een beperkt getal
kunstenaars, die bewezen hebben dat zij
talent genoeg bezitten. Niet een volledige
jaarwedde, maar toch een bedrag hoog
genoeg om hun bestaan enigszins te
bestaan dat zij verder door de
beveiligen
opbrengst van hun werk zouden verbeteren.
Wij geloven dat zo'n tussenkomst in een
democratische staat veel minder gevaren
biedt dan in een autoritaire van links of
rechts. Dat zegt niet dat wij geen voorstander
zouden blijven van een economische ordening
die wij altijd voorgestaan hebben en de
eigendom van de grote bedrijven, met alles
wat daaruit voortspruit, zouden overdragen

aan de georganiseerde werkgemeenschap,
waartoe alien behoren die er door hun
kapitaalsinbrengst, kennis of arbeid bij
betrokken zijn.

Robin Hannelore
Ja, maar alles hangt van de wijziging af. Een
demokratie als de onze, gedirigeerd door
Iiberaal-kapitalistische instanties, afschuwelijk
verzuild van onder tot boven, waarin zelfs het
syndikalisme geen zin meer heeft omdat het
een werd met de politiek, zou alleen door
een ware revolutie kunnen geschokt worden.
En wat een revolutie baart, kan niemand ooit
voorspellen. Intussen groeit bij mij de
defaitistische en fatalistische overtuiging dat
wij alien op een derde wereldoorlog zitten te
wachten, en op de nieuwe tijd en de nieuwe
ruimte die dan vrijkomen voor de ...imogelijke
overlevenden. We hebben namelijk de keuze :
tevreden zijn met wat we hebben en wat we
kunnen, en door laffe lijdzaamheid toelaten
dat alles kapotgemaakt wordt door een
stelletje halfgare potentaten, of ageren en
reageren en schrijven wat waar is en front
vormen tegen de profiteurs en de machtswellustelingen. De mogelijkheid dat de
kunstenaars van onze tijd werkelijk front
zouden vormen, komt me echter zeis
onwaarschijnlijk en onmogelijk voor dat ik de
lust om hier verder op in te gaan meteen
naar mijn voeten voel zinken.

Ren6 Soetewey
„Gezelle heeft ooit geschreven dat een
allerindividueelste uitdrukking nog de meest
waarachtige zou zijn. Maar ze zou niemand
kunnen verklaren wat er bedoeld wordt."
(Andre Demedts)

Niet essentieel, misschien wel wat betreft
marginale verschijnselen.

Michel Seuphor
De kunst leeft van de vrijheid. Zij heeft niets
anders vandoen. Zij verdraagt alleen maar de
disciplines, die zij zichzelf oplegt.

Roger Somville
AIME•111111111r

Met to antwoorden op de eerste acht vragen,
heb ik geantwoord op de Iaatste.
Men mag zich, onder het bedrieglijk
voorwendsel van een 'paradijs voor morgen',
niet voorstellen dat in een democratische
maatschappij — zoals wij er redelijkerwijs
een mogen tegemoetzien — de problemen van
kunst en kunstenaar eens en voorgoed zullen
opgelost zijn ! Niets is minder waar.
Integendeel zelfs, want als een maatschappij
ontstaat, roepen de onderscheiden etappen
van humanisatie tegenstellingen op, gerezen
108

„Men kan wel met vrucht terugkeren tot een
kenmerk dat in het verleden onmisbaar en
eeuwig scheen te zijn, om slechts dat te
noemen, dat kunst geen gemakkelijk spel
is..." (Gerard Walschap).

Kokoschka (2Oste eeuw)

Etienne Elias : 'Zo gek als de wereld zo gek
dit schilderij' 1968. Verzameling Frans
Halsmuseum Haarlem (foto Sagaert)

Miniatuur (uit de 11de eeuw)

„Eenvoudige dingen dienen zo eenvoudig
mogelijk gezegd" (Daniel van Ryssel).

EP ILOOG

geloof
en kunst
en wetenschap
't is goed
en 't boeit me allemaal
al interesseert me bovena
de mens
die dag aan dag
zo dwaas als wijs
de lof der zotheid
verder speelt
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Victor Servranckx : Tekening 1921
„Hierbij een werk van de paus van de
abstrakte kunst !" (Maurits Bilcke).

Naum Gabo : ' Linear Construction 2'
„De getechnologiseerde kunst werd in feite
aangekondigd o.a. in het werk van Gabo"
(Piet Bekaert).

uit het intensieve gevecht tussen oud en
nieuw. Vandaar dat de vijanden van het
nieuwe sociale bestel zich bedienen van de
tegenstellingen en mislukkingen, om dan de
principes zelf te veroordelen en om de opmars
naar nieuwe Ieefvoorwaarden en het verlangde
evenwicht te stuiten. Als marxist geloof ik
in de betekenis van de geschiedenis. Het
gaat hier niet op de profeet te spelen, maar
om, vertrekkend van de gestelde vragen, te
trachten perspectieven te schetsen van wat
ik zou noemen het 'revolutionair realisme',
collectief of individueel, waardoor de onrust
en de vreugde van het merendeel worden
uitgedrukt, zoals Ernst Fischer schrijft :
„Indien een dergelijke volheid slechts
gegeven wordt aan enkelen uit de huidige
maatschappij, dan twijfel ik er niet aan dat
in een waarachtig menselijke maatschappij
de produktiviteitsbronnen zullen opspringen
uit een steeds groter aantal mensen, dat
het artistiek avontuur niet langer meer een
privilegie zal zijn, maar de permanente staat
van de actieve en vrije mens : het artistiek
avontuur zal, als men het zo mag uitdrukken,
een sociale genialiteit zijn."
Guy van Hoof
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Het is niet een gewijzigde maatschappij die
de problemen van de kunst moet oplossen (er
zijn alleen de technische, vormelijke en
ideele problemen van elk kunstenaar).
Eerder is het de kunst die moet bijdragen
om tot nieuwe strukturen te komen, om een
nieuwe maatschappij te vormen.
Omdat wetenschap en techniek meer vat
hebben op de manier van denken en leven
van de massa, zal de kunstenaar reageren.
De pop-kunstenaar reageert tegen vervlakking
en verveling, afstomping door reklame,
konsumptie en massamedia, en wil de mens
teruggeplaatst zien in een meer natuurlijk
kader.
De minimal-art kunstenaar roept onze
afgestompte geest een halt toe en dwingt tot
bewustwording. De konstructivist wil een
andere levensruimte scheppen, een nieuw
led- en woonklimaat, waarin de mens
recreatie zal vinden.
Allen zijn gericht naar het bewustworden van
en het zoeken naar evenwicht tussen geest
en lichaam, tussen geest en materie.
Die meer evenwichtige mens zal het
toekomstige leven wijzigen.
Alfons van Impe

Naar mijn gevoel, niet. Alles is een kwestie
van mensen, van artistieke persoonlijkheden.

Maurits Bilcke
Wat bedoelt men met 'een oplossing voor de
problemen van de kunst' ? Welke problemen ?
Indien er eon probleem bestaat, is het een
bestendig : dat van de creatie en van de
mogelijkheden om deze creatie de vrije teugel
te laten. Deze creaties moeten medegedeeld
worden aan het yolk. In plaats van dit te
beletten, moeten de (bekwame) machthebbers
dit bevorderen. Zij kunnen en moeten daartoe
verplicht worden. Servranckx werd jarenlang
moedwillig doodgezwegen. Het is nutteloos
geweest. Toch triomfeert hij. Daarom : hierbij
een werk van de paus van de abstrakte
kunst !

Timm Ulrichs
'Kunst is zOlang noodzaak als de maatschappij
niet zelf kunst is; kunst is op die wijze een
indicator van een algemene toestand, die
pas zij als uitzonderingstoestand maakt. De
kunst (en de kunstenaar) heeft als opdracht,
door omzetting van de gemeenschap in een
kunsttoestand, de kunst zelf te overwinnen.

Marcel Notebaert : Nieuw Embryo (1970)

synthese

Vraag 1
Elk van deze antwoorden zegt, op zijn manier
en vanuit een bepaalde gezichtshoek, dat
hetgeen ieder onder kunst verstaat even
levend is en — zal blijven, als de mans zelf;
en dat zij slechts dood of stervend gewaand
wordt door mensen die 'kunst' verwarren met
'verworven stijlen'.

Vraag 2
Niet iedereen beantwoordt de vraag volledig.
Voor het eerste deel van de vraag zijn de
meesten het ook hier roerend eens dat
vernieuwing en experiment inhaerent is aan
leven en kunst en bijgevolg aan het voortbestaan van de mens zelf.
In het tweede deel iwordt 'clan verder gevraagd
of vernieuwing en experiment misschien
gaan verzuilen tot een 'establishment' en
daardoor hun wezenlijke betekenis verliezen.
Er loopt toch wel een draad door vele
antwoorden, waaruit kan opgemaakt worden
dat, al kunnen deze verschijnselen van
(gehypertrofieerde ?) vernieuwing en experiment nu misschien als 'establishment'
geInterpreteerd worden, deze op zichzelf
toch weer 'schakels zijn in een ketting , die
over het kamwiel van de tijd loopt...' om het
met Hannelore diehterlijk to zeggen.

Vraag 3
Over 'terugkeren' zijn de antwoorden op deze
vraag ilberhaupt niet genuanceerd. Ze
kunnen eenvoudig geresumeerd worden als :
dit is strijdig met het wezen van de kunst
zelf. Enkele antwoorden willen verder
verduidelijken — m.i. terecht — hetgeen
Malraux heeft aangetoond in 'la psychologie
de l'Art' en wat door Seuphor met twee
woorden in vetjes geantwoord wordt 'We
gaan vooruit, maar met alles iwat wij in ons
dragen.' Per deductie dus ook met alle
voorgaande kunst die we kennen, zij het ook
door het conflict dat we hebben inlet
bepaalde aspecten ervan.

Vraag 4
Zij die het niet bij een vraagteken laten
geven in totaal drie sleutels : socialisatie,
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hedendaagse kunst voltrekt. Daarom dringen ze overal door, to
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tische meubels (?) in opblaasbare plastics. In de hall zelf is een
tische meube:s (?) in opblaasbare plastics. In de hall zelf is een
ganse ruimte gebouwd, een soort blokhut met binnenin optische
ganse ruimte gebouwd, een soort blokhut met binnenin optische
zinsbegoochelingen vol klanken van onuitgesproken geluiden. Meer
zinsbegoochelingen vol klanken van onuitgesproken geluiden. Meer
dan environment. Met aan de , buitenwand veel uitleg en commendan environment. Met aan de buitenwand veel uitleg en commentear, die men meteen vergeet. Behalve imisschien een aanhaling
taar, d ie men meteen vergeet. Behalve missch ien een aanhaling
van Gunnar Ekelof „Lass mich memo Welt_ 'behalten, .meine
van Gunnar Ekelöf "Lass mich mei ne Welt behalten, mei ne
pranatale Welt".
pränatale Welt".
De Zweedse .kunst brengt vender experimenter. Reutersward toont
De Zweedse kunst brengt verder experimenten. Reuterswärd toont
tekeningen met de laserstraar gemaakt. Wonderbare dingen, die
tekeningen met de 'laserstraal' gemaakt. Wonderbare dingen, die
'men nooit zag. Maar is Reutersward een kunstenaar zoals. we ons
men nooit zag. Maar is Reuterswärd een kunstenaar zoals we ons
een kunstenaar voorstellen ? Hij werkt in nauwe samenwerking met
een kunstenaar voorstellen? Hij werkt in nauwe samenwerking met
het InStituut voor Physika van de Uppsala-Universiteit en gaat
het Instituut voor Physika van de Uppsala-Universiteit en gaat
voorjaar 1970 naar de U.S.A., waar hij in het Scientific Center van
voorjaar 1970 naar de U.S.A., waar hij in het Scientific Center van
Los Angeles gaat experimenteren. Eric Olson is de uitvinder van
Los Angeles gaat experimenteren. Eric Olson is de uitvinder van
opto-chromi. Hij maakt optische objecten, bekomen door de priopto-chromi. Hij maakt optische objecten, bekomen door de primaire eigenschappen van het licht, waardoor het zelfs mogelijk is
maire eigenschappen van het licht, waardoor het zelfs mogelijk is
kleurvolumes en kleurmengelingen in glazen vormen to verkrijgen,
kleurvolumes en kleurmengelingen in glazen vormen te verkrijgen,
alhoewel Olson nooit kleurstof gebruikt. Interessant. om .zien. We
alhoewel Olson nooit kleurstof gebruikt. Interessant om zien. We
hebben met vier personen een discussie op dreef gehouden „hoe
hebben met vier personen een discussie op dreef gehouden "hoe
doet de ,kerel bet ?" Niemand van ons dacht nog aan kunst, aldoet de kerel het?" Niemand van ons dacht nog aan kunst, alhoewel de kleurrijke perspectieven van Olson in de musea tentoon
hoewel de kleurrijke perspectieven van Olson in de musea tentoon
staan (New York, Wenen, 'Dresden, London, Stockholm, enz.). Met
staan (New Vork, Wenen, Dresden, Londen, Stockholm, enz.). Met
Fahlstrorn kwamen we een ,beetje terug in de kunst, in de kinderFahlström kwamen we een beetje terug in de kunst, in de kinderachtige kunst, in de wereld van de tekenverhalen en van de science
achtige kunst, in de wereld van de tekenverhalen en van de science
fiction. Figuurtjes die kinderen (en ook volwassenen) boeien. Een
fiction. Figuurtjes die kinderen (en ook volwassenen) boeien. Een
grate
fig.uurtjes,
dan
grotewereld
wereldvol
volkleine
kleine
figuurtjes,bont
bontgekleurd.
gekleurd.Meer
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heeft hij ons het sleutelwoord bezorgd tot de nieuwe visie op de
heeft hij ons het sleutelwoord bezorgd tot de nieuwe visie op de
kunst. in Keulen zouden we er ons van bewust warden.
kunst. In Keulen zouden we er ons van bewust worden.
Niet alleen de tentoonstellingszaal van het Kunstverein, maar alle
Niet alleen de tentoonstellingszaal van het Kunstverein, maar alle
zalen van de Kunsthalle zijn ter beschikking gesteld voor de grate
zalen van de KunsthalIe zijn ter beschikking gesteld voor de grote
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tentoonstelling 'Jetzt' die drie maanden lang (tot 18 mei) wordt
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houden met sneeuwen en scheen de zon. De zalen waren vol.
Vol met 'bezoekers en met geluid van stemmen. Vol met geluiden
Vol met bezoekers en met geluid van stemmen. Vol met geluiden
van mechanische dingen , en demonstraties. Geen museumatmosfeer
van mechanische dingen en demonstraties. Geen museumatmosfeer
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de vorige gen eratie en van hen, die nog n et Z Jn opg eslorpt doo r
'de ,stad van de mens'.
'de stad van de mens',
Op kunstg.ebied is B 1 de groepering van , kunstenaars, die 'leven,
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Enkele kunstenaars uit de Rijnmetropool , Dusseldorf, die zich ,met
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B 1 verbonden Voelden, sloten .bij de groep aan.
B 1 verbonden voelden , sloten bij de groep aan .
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125 JAAR VLAAMSE LITERATUUR IN DUITSLAND
125 JAAR VLAAMSE LITERATUUR IN DUITSLAND
De bekende vertaler en verspreider van Vlaams werk in Duitsland,

De bekende vertaler en verspreider van Vlaams werk in Duitsland,
Georg Hermanowski, bericht ons, dat in 1970 een heel bijzonder
Georg Hermanowski bericht ons, dat in 1970 een heel bijzonder
jubileum wordt gevierd, nl. 125 jaar Vlaamse literatuur in Duitsland.
jubileum wordt gevierd, nl. 125 jaar Vlaamse literatuur In Duitsland.
Daarover liet hij in het meest verspreide Duitse weekblad 'Das
Daarover liet hij In het meest verspreide Duitse weekblad 'Das
deutsche
Wort' een groot artikel verschijnen.
deutsche Wort' een groot artikel verschijnen.
Dit jubileum is een gelegenheid om nog eens even de aandacht te
Dit jubileum
is een
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nog eens
even
de aandacht
vestigen
op twee
grate
namen :om
Hoffman
von
Fallersleben
ente
vestigen op twee grote namen: Hoffman van Fallersleben en
Melchior von Diepenbrock, die 125 jaar geleden, te Breslau — de
Melchior van Diepenbrock, die 125 Jaar geleden, te Breslau - de
eerstgenoemde van de universiteit, de andere van bet aartsbiseerstgenoemde
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universiteit,
andere naar
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— de
Vlaamse de
literatuur
Duitsland
schoppelijk paleis uit de Vlaamse literatuur naar Duitsland
brachten en het eerste vertaalde boek op hun actief schreven.
brachten en het eerste vel'taalde boek op hun actief schreven.
Deze eersteling werd gevolgd door een lange reeks vertaalde
Deze eersteling werd gevolgd door een lange reeks vertaalde
werken, die een gezamenlijke oplage van ca. 6 miljoen exemwerken, die een gezamenlijke oplage van ca. 6 miljoen exem·
plaren bereikten.
plaren bereikten.
Spijt elle opgezwollen berichtgeving over bet succes, dat onze (?)
Spijt alle opgezwollen berichtgeving over het succes, dat onze (?)
pornografie in Duitsland zou genieten, moet gezegd dat alleen
pornografie in Duitsland zou genieten, moet gezegd dat alleen
Felix Timmerman al ongeveer de Ihelft van de bovenvermelde
Felix Timmermans al ongeveer de helft van de bovenvermelde
oplage van 6 miljoen voor zijn rekening nam. 1969 was het jaar,
oplage van 6 miljoen voor zijn rekening nam. 1969 was het jaar,
waarin Timmermans' werk een halve eeuw in Duitsland bekend
waarin TImmermans' werk een halve eeuw in Duitsland bekend
word (in 1919 verscheen 'Jesuskind in Flandern' !) en ook in 1969
werd (in 1919 verscheen 'Jesuskind in FIé:11dern' I) en ook In 1969
werden alle records gebroken wat betreft de verkoop van Timmerwerden alle records gebroken wat betreft de verkoop van Timmermansboeken : 5 pockets in enorme oplagen, 7 boekenclubs die
mansboeken : 5 pockets in enorme oplagen, 7 boekenclubs die
zijn werk tplaatsten, 11 uitgaven bij de Insel en een reeks licentiezijn werk plaatsten, 11 uitgaven bij de Insel en een reeks licentieultgaven in Oostenrijk en Zwitserland.
uitgaven in Oostenrijk en Zwitserland
J. V. R.
J. V. R.

DE PRIJS VAN DE V.T.B. VOOR MEVR. VILMON
DE PRIJS VAN DE V.T.B. VOOR MEVR. VILMON
(BUDAPEST)
(BUDAPEST)
De Vlaamse Toeristenbond heeft een Prijs gesticht voor de perDe Vlaamse Toeristenbond heeft een Prijs gesticht voor de persoon, die in het afgelopen jaar het meest heeft bijgedragen tot de
soon, die in het afgelopen jaar het meest heeft bijgedragen tot de
bekendmaking van de Vlaamse cultuur in het buitenland. Het
bekendmaking van de Vlaamse cultuur in het buitenland. Het
C.V.K.V. brengt gaarne hulde aan de V.T.B. voor dit initiatief en
C.V.K.V. brengt gaarne hulde aan de V.T.B. voor dit initiatief en
ihoopt dat de Prijs zal bijdragen tot de ‘bloei van Vlaanderens
hoopt dat de Prijs zal bijdragen tot de bloei van Vlaanderens
culturele relates in het buitenland.
culturele relaties in het buitenland.
Voor de eerste imaal werd de Prijs toegekend aan Mevr. Dr. Vilmon
Voor de eerste maal werd de Prijs toegekend aan Mevr. Dr. Vilmon
Gyultine uit Budapest. Officieel voor voortreffelijke vertaling
Gyuláné uit Budapest. Officieel voor de voortreffelijke vertaling
van Vlaamse polizie in het Hongaars, maar wie Mevr. Vilmon kent,
van Vlaamse poëzie in het Hongaars, maar wie Mevr. Vilmon kent,
west dat de Prijs aan niemand betel - dan aan haar ,kon toegewezen
weet dat de Prijs aan niemand beter dan aan haar kon toegewezen
worden, omdat ze sinds jaren ijvert en zich voortdurend opoffert
worden, omdat ze sinds jaren ijvert en zich voortdurend opoffert
voor de betrekkingen tussen Hongarije en Vlaanderen.
voor de betrekkingen tussen Hongarije en Vlaanderen.
Als kind Is ze naar Nederland gekomen, waar ze humaniorastudies
Als kind is ze naar Nederland gekomen, waar ze humaniorastudies
deed, doch als volwassene keerde ze terug naar Hongarije. In
deed, doch als volwassene keerde ze terug naar Hongarije. In
Antwerpen woont een nichtje en in Nederland woont nog heel wat
Antwerpen woont een nichtje en In Nederland woont nog heel wat
famine. Allen gaan op tijd en stond naar Tante Terry. Het contact
familie. Allen gaan op tijd en stond naar Tante Terry. Het contact
met Vlaanderen en Nederland heeft Mevr. Vilmon behouden en ook
met Vlaanderen en Nederland heeft Mevr. Vilmon behouden en ook
een onverwoestbare liefde voor onze gewesten. Wie naar Hongarije
een onverwoestbare liefde voor onze gewesten. Wie naar Hongarije
trekt tkomt bij haar terecht. Ze gidst officiele gasten en vrienden
trekt komt bij haar terecht. Ze gidst officiële gasten en vrienden
met een hartelijkheid en een toewijding die ontroert.
met een hartelijkheid en een toewijding die ontroert.
Haar klelne flat in een nude patricierswoning, die nu huurwoning is,
Haar kleine flat in een oude patriciërswoning, die nu huurwoning is,
ligt In de schaduw van het moderne cirkelvormig luxe hotel Budaligt in de schaduw van het moderne cirkelvormig luxe hotel Budapest. Vele gasten hebben in dit hotel verbleven en hebben Dr.
pest. Vele gasten hebben in dit hotel verbleven en hebben Or
Vilmon gekend. Zij weten hoe gelukkig ze kan zijn met een boek
Vilmon gekend. Zij weten hoe gelukkig ze kan zijn met een boek
dat haar uit Vlaanderen bereikt. Ze kent trouwens onze ganse litedat haar uit Vlaanderen bereikt. Ze kent trouwens onze ganse literatuur enenbiedt
geregeld vertalingen aan de Hongaarse uitgevers
biedt geregeld vertalingen aan de Hongaarse uitgevers
ratuur
aan, diedie
ze doorlopend
informeert over onze letterkunde. Vorig
ze doorlopend informeert over onze letterkunde. Vorig
aan,
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eereer
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zijn prijs toe te kennen, inlichtingen ingewonnen bij Hongaren
zelf.
zelf.

Het siert ook Mevr. Vilmon dat ze goon persoonlijk initiatief ,heeft
Het siert ook Mevr. Vilmon dat ze geen persoonlijk initiatief heeft
genomen om in aanmerking te komen voor de V.T.B. Prijs. De
V.T.B. en de aangestelde jury werden door een Belgisch boekV.T.B. en de aangestelde jury werden door een Belgisch boekhandelaar op Mevr. Vilmon attent gemaakt. We ihopen dat haar
handelaar op Mevr. Vilmon attent gemaakt. We hopen dat haar
wankele gezondheid haar nog vele jaren zal toelaten to werken
wankele gezondheid haar nog vele jaren zal toelaten te werken
aan de verspreiding van de Vlaamse cultuur in het sympathieke
aan de verspreiding van de Vlaamse cultuur In het sympathieke
Hongarije.
A.D.
Hongarije.
A.D.

genomen om in aanmerking to 'komen voor de V.T.B. Prijs. De

LEXICON VAN DE AMERIKAANSE KUNSTENAARS
LEXICON VAN DE AMERJKAANSE KUNSTENAARS
NA 1945
NA 1945
In ens vorig nummer publiceerde Albert Dusar een uitgebreid lexiIn ons vorig nummer publiceerde Albert Dusar een uitgebreid lexicon van de jongste Amerikaanse kunst en verzocht de lezers daarcon van de jongste Amerikaanse kunst en verzocht de lezers daarbij om eventuele aanvulling. Gilbert Goos uit Antwerpen ging daar
bij om eventuele aanvulling. Gilbert Goos uit Antwerpen ging daar
op in en zond ons de bondige biografieen van een 13-tal kunsteop in en zond ons de bondige biografieën van een 13-tal kunstenaars die, volgens zijn brief, toch niet mochten vergeten worden in
naars die, volgens zijn brief, toch niet mochten vergeten worden in
een' lexicon.
een lexicon.
Wij publiceren doze notifies graag als aanvulling.
Wij publiceren deze notities graag als aanvulling.

COTTON PAUL
COTTON PAUL
Geboren in 1939. Leeft in Oakland, California. Strekking : Arte
Geboren in 1939. Leeft in aakland, California. Strekking: Arte
Povera.
Povera.
DE MARIA WALTER
DE MARIA WALTER
Geboren in 1935 te Albany, California. Leeft sedert 1960 in New
Geboren in 1935 te Albany, California. Leeft sedert 1960 in New
York. Project Art. Verschillende uitgevoerde Earthworks. Verbleef
Vork. Project Art. Verschillende uitgevoerde Earthworks. Verbleef
maart 1969 in de Wide White Space te Antwerpen.
maart 1969 in de Wide White Space te Antwerpen.
FERRER RAFAEL
FERRER RAFAEL
Geboren in 1933 te San Juan, Puerto Rico. Studies aan : 'University
Geboren in 1933 te San Juan, Puerto Rico. Studies aan: 'University
of Puerto Rico' en 'Syracuse University, New York'. Doceert aan :
of Puerto Rico' en 'Syracuse University, New Vork'. Doceert aan:
'The Philadelphia College of Art'. Verblijft in Philadelphia.
'The Philadelphia College of Art'. Verblijft in Philadelphia.
HEIZER MICHAEL
HEIZER MICHAEL
Geboren in 1944 te Berkeley, California. Leeft in New York. Arte
Geboren in 1944 te Berkeley, California. Leeft in New Vork. Arte
Povera, vooral Earth Art.
Povera, vooral Earth Art.
HUEBLER DOUGLAS
HUEBLER DOUGLAS
Geboren in 1924. Primary Structures, Cool Art en Electric Art.
Geboren in 1924. Primary Structures, Cool Art en Electric Art.
JENNEY NEIL
JENNEY NEIL
Geboren
in 1940 te Torrington, Connecticut. Autodidakt. Verbleef
Geboren in 1940 te Torrington, Connecticut. Autodidakt. Verbleef
van 1964 tot 1966 te Boston. Leeft en werkt nu in New York.
van 1964 tot 1966 te Boston. Leeft en werkt nu in New Vork.
KALTENBACH STEPHEN JAMES
KAL TENBACH STEPHEN JAMES
Geboren in 1940 to Battlecreek, Michigan. Leeft in New York. B.A.
Geboren in 1940 te Battlecreek, Michigan. Leeft in New Vork. BA
(1966) en M.F.A. (1967) aan de universiteit van California. Primal)/
(1966) en M.F.A. (1967) aan de universiteit van California. Primary
Structures, Earth Art.
Structures, Earth Art.
KAPLAN JO ANN
KAPLAN JO ANN
Geboren in 1945 to New York. Leeft in New York. B.A. (1967). StuGeboren in 1945 te New Vork. Leeft in New Vork, BA (1967). Studeed nog voor M.F.A. Arte Povera.
deert nog voor M.F.A. Arte Povera.
KOSUTH JOSEPH
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'The Foundation for Non-sensorial Activity'. Leeft in New Vork.
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OPPENHEIM
OPPENHEIMDENNIS
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Geboren
In in
1938,
Mason
City,
Washington.
Leeft
in Brooklyn,
New
1938,
Mason
City,
Washington.
Leeft
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New
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York. B.A. (California College of Arts and Crafts), M.F.A. (Stanford
Vork. BAStrekking
(Callfornia
College
Crafts), M.FA (Stanford
University).
: Earth
Art of
en Arts
Newand
Media.
University). Strekking' Earth Art en New Media.
RUPPERSBERG ALLEN
RUPPERSBERG
ALLEN
B.A.
(1968, CHoulnard
Art Institute, Los Angeles). Ade Povera.
BA (1968, CHouinard Art Inslitute, Los Angeles). Arte Povera.
SONNIER KEITH
SONNIER
Geboren
in KEITH
1941, Marmon, Louisiana. Leeft in New York. B.A.
In 1941,
Marmon, Louisiana.
Leeft
in New
Vork. BA
Geboren
(1963, University
of Southwestern
Louisiana).
Studiereis
(1963-1964)
University
of(1966,
Southwestern
Louisiana).New
Studiereis
in (1963,
,Frankrijk.
M.F.A.
Rutgers University,
Jersey). (1963-1964)
Minimal
in Frankrijk. M.FA (1966, Rutgers University, New Jersey). Minimal
Art,
New Media.
Art, New Media.

BUITENLANDSE TENTOONSTELLINGEN

BUITENLANDSE TENTOONSTELLINGEN

Dultsland

Duitsland
Neue Galerie, Aken : Ansgar Nierhoff (25/5 tot 10/6).
Neue Galerie, Aken: Ansgar Nierhoff (25/ 5 lol 10 (6).
Stadt. Kunsthalle, Hagen : Claes Oldenburg (tot 24/5).
Städt. Kunslhalle, Hagen: Claes Oldenburg (tot 24/5).
Galerie far zeitgen. Kunst, Hamburg : Graham Sutherland (tot 25/5).
Galerie für zeitgen. Kunst, Hamburg: Graham Sutherland (tot 25/5).
Kestner Museum, Hannover : Franse Jugendstil (tot 31/5). - RetroKestner Museum, Hannover: Franse Jugendstil (tot 31/5). - Retrospectieve Georgiu de Chirico (26/6 tot 30/8).
spectieve Georgiu de Chirico (26 /6 tot 30/ 8).
K.E. Osthausmuseum, Hagen : Graf., kinet, en luminist. Kunst.
K.E. Osthausmuseum, Hagen: Graf., kinet. en luminist. Kunst.
Kunsthalle en Koln. Kunstverein : Jetzt, Kanste in Deutschland
Kunsthalle en Köln. Kunstverein: Jetzt, Künste in Deutschland
heute (tot 18/5). - Laatgotiek in Keulen en het Nederrijnland (19/6
heute (tot 18/ 5). - Laatgotiek in Keulen en het Nederrijnland (19/6
tot 27/9).
tot 2719).
Haus der Kunst, Munchen : Europ. Expressionisme (tot 10/5).
Haus der Kunst, München: Europ. Expressionisme (tol 10/5).
Museum far Ostasiatische Kunst, Keulen : Chinese kunst (tot 13/9).
Museum für Oslasiatische Kunst, Keulen: Chinese kunst (tot 13/9).

Engeland

Engeland
Hayward Gallery : Hed. Zuidslavische beeidh. (tot 31/5).
Hayward Gallery : Hed. Zuidslavische beeldh. (tot 31 /5).
Brian Koetser Gallery : Vlaamse en Hall. oude meesters (april-juni).
Brian Koetser Gallery : Vlaamse en Holi. oude meesters (april-juni).

Frankrijk

Frankrijk
Chateau de Rochechouard, Limoges : Rodin (tot 18/5).
Chateau de Rochechouard, Limoges : Rodin (tot 18/5).
Grand Palais, Parijs : Henri Matisse (vanaf 21/4).
Grand Pal ais, Parijs: Henri Matisse (vanaf 21/4).
Galerie Visions Nouvelles, Parijs : La belle Epoque de la lithograGalerie Visions Nouvelles, Parijs: La belle Epoque de la lithographie en couleurs (tot 31/10).
ph ie en couleurs (tot 31/10) .

Nederland

Nederland
Rijksmuseum, Amsterdam : Chabot 1940-45 (tot 6/6).
Rijksmuseum, Amsterdam: Chabot 1940-45 (tot 6/6).
Historisch Museum, A'dam: Kunsthandelaar en verzametaar (tot 1/6).
Historisch Museum, A'dam: Kunsthandelaar en verzamelaar (tot 1/6).
Museum de Waag : Door nat.social. verboden kunst (tot . 15/6).
Museum de Waag: Door nat.social. verboden kunst (tot 15/6).
Markiezenhof, Bergen-op-Zoom : Darer (tot 15/6). .
Markiezenhof, Bergen-op-Zoom : Dürer (tot 15/6).
Gal. de Zonnewijzer, Eindhoven : 17e eeuwse schilderkunst (11/5
Gal. de Zonnewijzer, Eindhoven: 17e eeuwse schilderkunsl (11/5
tot 3/6). •
tol 3/6).museum: Kitaj, H.N. Werkman en Gerard Verdijk (tot 11/5).
Gronings
Gronings museum: Kilaj, H.N. Werkman en Gerard Verdijk (lot 11/5).
Kasteel Zwalenberg, Oldebroek Hed. relig. kunst (tot 19/5).
Kasteel Zwalenberg, Oldebroek: Hed. relig. kunst (tot 19/5).
Centraal museum, Utrecht : Europ. naleven v. verz. Albert Dome
Centraal museum, Ulrecht: Europ. naïeven v. verz. Albert Dorne
(tot 1/6).
(tot 1/ 6).
Aartsbissch. museum, Utrecht : Zweedse middele. kunst (vanaf 8/5).
Aartsbissch. museum, Utrecht: Zweedse middele. kunst (vanaf 8/5).

Op
Op korte
korte golf
golf
— Van 25 april tot 3 mei heeft in Atelier 22, Conventstraat, 22, Be
- Van 25 april tot 3 mei heeft in Atelier 22, Conventstraat, 22, Begijnhof, Mechelen, een expositie plaats, waaraan de volgende
gijnhof, Mechelen, een expositie plaats, waaraCln de volgende
kunstenaars deelnemen : Dominique Ampe (olieverf), Albert Daniels
kunstenaars deelnemen . Dominique Ampe (olieverf) , Albert Danlëls
(grafiek), Trees Roessel (aquatint) en Colette van der Stricht
(grafiek), Trees Roessel (aquatint) en Coletle van der Stflcht
(foto's), A.K. Rattlers leidde in.
(foto's), A.K. Rottiers leidde in.
— Van 1 tot 15 april stelde Stan Baele tentoon in galerie Vallom- Van 1 tot 15 april stelde Stan Baele tentoon in galerie Val lombreuse te Biarritz.
breuse te Biarritz.
— Jos Beerden stelt van 13 tot 28 juni tentoon in het Casino te
- Jos Beerden stelt van 13 tot 28 juni tentoon in het Casino te
Middelkerke en van 7 tot 22 november in het Stedelijk ConcertgeMiddelkerke en van 7 tot 22 november in het Stedelijk Concertgebouw te Brugge.
bouw te Brugge.
— Van Luc Benats verscheen bij de Uitgeverij Brem te Zonhoven
- Van Luc Benats verscheen bij de Uitgeverij Brem te Zonhoven
de dichtbundel 'Een vlot voor Lemuria'.
de dichtbundel 'Een vlot voor Lemuria'.
— Piet Boelens stelde in de maand februari tentoon in de galerij
- Piet Boelens stelde in de maand februari tentoon in de galerij
Laterna te Herentals.
Laterna te Herentals.
— Robert Borret stelt van 17 tot 28 april tentoon in galerij De Eik
_ Robert Borret stelt van 17 tot 28 april tentoon in galerij De Eik
te Antwerpen.
te Antwerpen.
29 maart concerteerde Pol Bourgeois op de diaohromatische
—- Op
Op 29 maart concerteerde Pol Bourgeois op de diachromatische
beiaard to Nieuwpoort.
beiaard te Nieuwpoort.
Brondeel uit Brugge verwierf een premie van 2.500 fr. in
—- Paul
Paul Brondeel uit Brugge verwierf een premie van 2.500 fr. in
de prijsvraag van de 10e Boekenweek van de Grensstreek Menen,
de prijsvraag van de 10e Boekenweek van de Grensstreek Menen,
voor zijn kortverhaal 'Tanden'.
voor zijn kortverhaal 'Tanden'.
Andre Bulthe in de Oude
—- Van
april
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aprilexposeerde
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plaatshad van 18 tot 30 april in het Koekelbergse gemeentehuis.

Andre Claeys de
- - Bij
Clauwaert
Leuven
van
BijDeDe
Clauwaerttete
Leuvenverscheen
verscheen
van André Claeys de
science-fiction-roman 'Grote Mungu'.
science-fiction-roman 'Grote Mungu'.
-- Jan
Cobbaert, Etienne Elias, Luc Hoenraet, Pol Mara en Frans
_ Jan Cobbaert, Etienne Elias, Luc Hoenraet, Pol Mara en Frans
stelden van 8 tot 16 mart tentoon in de Stedelijke TenMinnaert
Minnaert stelden van 8 tot 16 maart tentoon in de Stedelijke Tentoonstellingszaal to St.-Niklaas.
toonstellingszaal te St.-Niklaas.
—- Miel
Cools besluit regelmatig het programma van omroep LimMiel Cools besluit regelmatig het programma van omroep limburg met een 'Liedje voor de naoht'.
burg met een 'Liedje voor de nacht'.
— In april exposeerden Willy Cools, Ward Dijck, Suzy Heyvaert,
- In april exposeerden Willy Coo/s, Ward Dijck, Suzy Heyvaert,
en Maurits van den Dries in de lokalen van Transpac te Duffel.
en Maurits van den Dries in de lokalen van Transpac te Duffel.
vertaalde de 'Memoires' van Raoul Follereau,
—- Steven
StevenDebroey
Debroey vertaalde de 'Mémoires' van Raoul Follereau,
dede
'Franse
apostel
van
de .melaatsen'.
'Franse apostel van de melaatsen'.
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Oostenrijk
Dom van Salzburg : Stabat Mater, Maria under het kruis in de kunst
Dom van Salzburg : Slabat Mater, Maria onder het kruis in de kunst
omstr. 1400 (1/6 tot 15/9).
omstr. 1400 (1/6 tot 15 /9).
Zwitserland
Gal. d'art moderne, Basel : Fr. Fedier (tot 20/5).
Gal. d'art moderne, Basel: Fr. Fedier (tot 20/5).
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des Artistes Independents in het Grand Palais des Champs Elysees
des Artistes Indépendants in het Grand Palais des Champs Elysées
te Parijs. Van 9 mei tot 7 juni neemt ,hij er deel aan 'Le salon de
te Parijs. Van 9 mei tot 7 Juni neemt hij er deel aan 'Le salon de
1970', ingericht door de 'Societe des Artistes Francais'.
1970', ingericht door de 'Sociétè des Artistes Français'.
— Henri De Jaeger stelde in de imaand maart tentoon in zaal Rave-lingen
Henri
De Jaeger stelde In de maand maart tentoon in zaal Ravete Heist.
Iingen te Heist
Van 21 maart tot 9 april stelde Raoul De Keyzer tentoon in de
- Van 21 maart
tot 9 april stelde Raoul De Keyzer tentoon in de
Korrekelder
te Brugge.
Korrekelder te Brugge.
— Rob Delange exposeerde van 28 februari tot 21 maart in De
- Rob te
De/ange
exposeerde
28 tot
februari
21 maart in De
Schuur
Noorderwijk.
Van 4van
april
8 , mei tot
in St.-Cristophe te
Schuur te Noorderwijk. Van 4 april tot 8 mei In St.-Cristophe te
Deurle.
Van 11 tot 26 april in 't Veer te Schellebelle. Van 10 tot 31
Deurie. Van 11 tot 26 april in 't Veer te Schellebelle. Van 10 tot 31
mei volgt een expositie in 't Zwadderkot te Mater. Van 1 tot 14 juni
mei volgt een expositie in 't Zwadderkot te Mater. Van 1 tot 14 juni
in eigen atelier te Goeferdinge. Van 18 juni tot 7 juli in het Slot
in eigen atelier te Goeferdinge. Van 18 juni tot 7 juli in het Slot
te Laarne. Van 25 juli tot 9 augustus in Leiehoeve te Zulte. Van 28
te Laarne. Van 25 juli tot 9 augustus in Leiehoeve te Zulte. Van 28
augustus tot 10 september in Marca te Mariakerke en van 1 tot
augustus tot 10 september in Marca te Mariakerke en van 1 tot
26 september in galerie Meyers te Niel.
26 september in galerie Meyers te Nlel.
— Jozef Deleu schrijft de bindteksten voor het 33ste Vlaams
- Jozef De/eu schrijft de bindteksten voor het 33ste Vlaams
Nationaal Zangfeest, dat op 31 mei te Antwerpen plaatsvindt.
Nationaal Zangfeest, dat op 31 mei te Antwerpen plaatsvindt.
— De Vereniging van Antwerpse Schrijvers en Artiesten kende
- De Vereniging van Antwerpse Schrijvers en Artiesten kende
.haar prijs 1969 toe aan Victor Delhez.
haar prijs 1969 toe aan Victor De/hez.
— Van Karel M. De Lille verscheen een inleiding, tevens verant- Van Kare/ M. De Lil/e verscheen een inleiding, tevens verantwoording tot de heruitgave van iDeken De .Bo's Kruidwoordenboek
woording tot de heruitgave van Deken De Bo's Kruidwoordenboek
van 1888. Hij werd op 8 februari aangesteld als nationaal dienstvan 1888. Hij werd op 8 februari aangesteld als nationaal diensthoofd Familieverenigingen in de Vlaamse Vereniging voor Famillehoofd Familieverenigingen in de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde en werd op 7 maart herkozen als beheerder van het Westkunde en werd op 7 maart herkozen als beheerder van het Westvlaams Verbond van Kringen voor ,Heemkunde. Op 21 februari
vlaams Verbond van Kringen voor Heemkunde. Op 21 februari
sprak ,hij te Staden voor de plaatselijke heemkundige kring over de
sprak hij te Stad en voor de plaatselijke heemkundige kring over de
gesohiedenis van het bidprentje en op 10 maart nam hij •samen met
geschiedenis van het bidprentje en op 10 maart nam hij samen met
Dr. L Spyckerelle deel ,aan het debat A.B.N. en dialect, idit op het
Dr. L. Spyckereile deel aan het debat A.B.N. en dialect, dit op het
cultuurfestival te Roeselare. De jongste diskaart (in het Frans) van
cultuurfestival te Roeselare. De jongste diskaart (in het Frans) van
de Vereniging van Vlaamse Letterkundigen (vgl. Vlaanderen 110,
de Vereniging van Vlaamse Letterkundigen (vgl. Vlaanderen 110,
'blz. 58) werd er ook besproken. Op 23 maart behandelde hij te
blz. 58) werd er ook besproken. Op 23 maart behandelde hij te
leper voor de regionale afdeling van de Vlaamse Vereniging. voor
leper voor de regionale afdeling van de Vlaamse Vereniging voor
Farniliekunde de familiegeschiedenis van de familie Breyne, dit
Familiekunde de familiegeschiedenis van de familie Breyne, dit
tijdens de plechtige zitting waarop minister G. Breyne zijn stamtijdens de plechtige zitting waarop minister G. Breyne zijn stamboom en kwartierstaat kreeg.
boom en kwartierstaat kreeg.
— Ter gelegenheid van de 10e boekenweek van de grensstreek
- Ter gelegenheid van de 10e boekenweek van de grensstreek
exposeerden Jacky De Maeyer, Hubert Minnebo en Roland Monteyexposeerden Jacky De Maeyer, Hubert Minnebo en Roland Monteyne van 28 februari tot 8 maart te Menen.
ne van 28 februari tot 8 maart te Menen.
Te Westende-Lombardsijde concerteerde op 19 maart bet sol- Te Westende-lombardsijde concerteerde op 19 maart het soldatenkoor van de Luchtmachtbasis te Koksijde o.l.v. Willem De
datenkoor van de Luchtmachtbasis te Koksijde o.l.v. Wil/em De
Meyer.
Meyer.
De 70-jarige propagandist van het Vlaamse lied werd op 19 april
De 70-jarige propagandist van het Vlaamse lied werd op 19 april
geestdriftig gevierd te Antwerpen. Het begon met een eucharistiegeestdriftig gevierd te Antwerpen. Het begon met een eucharistieviering, opgeluisterd door het koor Jubilate o.l.v. K. Elst en homilie
viering, opgeluisterd door het koor Jubilate o.l.v. K. Eist en homilie
door pater Nuyens. 's Namiddags liep de Stadsfeestzaal aan de
door pater Nuyens. 's Namiddags liep de Stadsfeestzaal aan de
Meir bomvol. De feestredenaar was minister Tindemans en niet
Meir bomvol. De feestredenaar was minister Tindemans en niet
minder dan tien koren zongen als om prijs, ter ere van Willem De
minder dan tien koren zongen als om prijs, ter ere van Wil/em De
Meyer. Als koordirigenten fungeerden Jo Haazen, Jo van de Vijver,
Meyer. Als koordirigenten fungeerden Jo Haazen, Jo van de Vijver,
Hilmer Verdin, Wies Pee en Jan Brouns; Armand Preud'homme beHl/mer Verdin, Wies Pee en Jan Brouns; Armand Preud'homme begeleidde aan het orgel; Gaston Nuyts leidde het orkest; Lambert
geleidde aan het orgel; Gaston Nuyts leidde het orkest; Lambert
Swerts bood een huldealbum aan. Zeer ontroerd dankte de geSwerts bood een huldealbum aan. Zeer ontroerd dankte de geVierde voor zoveel vriendschap. Ad multos annoy, Willem !
vierde voor zoveel vriendschap. Ad multos annos, Willem !
— Van 17 april tot 4 .mei exposeert Eugene Demolder in de zaal
- Van 17 april tot 4 mei exposeert Eugéne Demo/der in de zaal
'Oude.Post' te Mol; Broader Max leidde deze tentoonstelling in.
'Oude Post' te Mol; Broeder Max leidde deze tentoonstelling in.
-- Van Willem Denys verscheen 'Peegie, z'n triem door 't leven' in
- Van Wil/em Denys verscheen 'Peegie, z'n triem door 't leven' in
de tweede omnibus van de guile Vlaamse uitgegeven bij
de tweede omnibus van de gulle Vlaamse lach, uitgegeven bij
.D.A.P Reinaert te Brussel.
DAP Reinaert te Brussel.
—
Cornpagnie'
OmniVa/éreDepauw
Depauwverscheen
verscheen'De
'De15de
15de
Compagnie'inindede
Omni- Van
VanValere
bus
van
de
guile
Vlaamse
lach,
uitgegeven
bij
D.A.P.
Reinaert,
bus van de gulle Vlaamse lach, uitgegeven bij D.A.P. Reinaert,tete
Brussel.
Brussel.
—
Bij de
deStandaard-uitgeverij
Standaard-uitgeverij te
te Antwerpen
Antwerpen verscheen
verscheen een
eentweede
tweede
- Bij
: 'De
roman
romanvan
vanFrans
FransDepeuter
Depeuter:
'Dehand
handaan
aanjezelf'.
jezelf'.

—
- Mia
MiaDeprez
Deprezstelde
steldevan
van2121maart
maarttot
tot5 5april
apriltentoon
tentoonininhet
hetStadStad-

ihuis te Roeselare, en van 20 tot 30 april in het Stadsmuseum van
huis te Roeselare, en van 20 tot 30 april ,n het Stadsmuseum van
Siegburg (West-Duitsland) en dit op uitnodiging van het stadsbeSiegburg (West-Duitsland) en dit op uitnodiging van het stadsbestuur aldaar, dat deze individuele expositie overigens volledig bestuur aldaar, dat deze individuele expositie overigens volledig bekostigt.
kostigt.
— Van 25 maart tot 6 april stelden Andre Deroo, Marcel Notebaert,
- Van 25 maart tot 6 april stelden André Deroo Marcel Notebaert,
Jan Vandekerckhove en Jose Vermeersch tentoon in kunstatelier
Jan Vandekerckhove en José Vermeersch tentoon in kunstatelier
Depypere te Kuurne.
Depypere te Kuurne.
— De Eucharistieviering, die op 29 maart vanuit de St.-Salvator- De Eucharistieviering, die op 29 maart vanuit de St.-Salvatorkathedraal te Brugge door B.R.T.-1 werd uitgezonden stond muzikathedraal te Brugge door B.R.T.-1 werd uitgezonden stond muzikaal o.l.v. Roger Deruwe.
kaal O.l.v. Roger Deruwe.
-- Tenor Sylvain Deruwe bracht tijdens de Paasdagen een op- Tenor Sy/vain Deruwe bracht tijdens de Paasdagen een opmerkelijke vertolking van Parsival in de Kon. Vlaamse Opera te
merkelijke vertolking van Parsival in de Kon. Vlaamse Opera te
Antwerpen.
Antwerpen.
Joris Dewaele ward op 21 maart door prof. Dr. Van Mechelen,
- Joris Dewaele werd op 21 maart door prof. Or Van Mechelen,
minister van Nederlandse Kultuur, onderscheiden met de medaille
rninister van Nederlandse Kultuur, onderscheiden met de medaille
van verdienste om zijn ,pionierswerk, gedurende ruim 35 jaar op het
van verdienste om zijn pionierswerk, gedurende ruim 35 Jaar op het
gebied van poppenspel in Vlaanderen.
gebied van poppenspel in Vlaanderen.
— Georges D'Heedene exposeert van 28 maart tot 8 mei in galerie
- Georges D'Heedene exposeert van 28 maart tot 8 mei In galerie
Deurlica te Deurle.
Deurlica te Deurie.
— Op 30 maart voerde orgelist Kamiel D'Hooghe het werk 'Zes
- Op 30 maart voerde orgelist Kamie/ D'Hooghe het werk 'Zes
fuga's' van Bach uit, voor B.R.T.-3. Op 17 maart verleende hij zijn
fuga's' van Bach uit, voor B.R.T.-3. Op 17 rnaart verleende hij zijn
medewerking aan de uitvoering van de Johannespassie van Demedewerking aan de uitvoering van de Johannespassie van Dementius, door het Brugse Veremanskoor, te Leuven.
rnentius, door het Brugse Veremanskoor. te Leuven.
— In het kader van de reeks 'Orgels in Vlaanderen' concerteerde
- In Ilet kader van de reeks 'Orgels in Vlaanderen' concerteerde
op 29 maart Chris Dubois voor B.R.T.-1, in de St.-Walburgakerk te
op 29 maart Chris Dubois voor B.R.T.-1, in de St.-Walburgakerk te
Veume.
Veurne.
— Het koor 'Concertino', o.l.v. Antoon Eeckhout, concerteerde op
- Het koor 'Concertino', O.l.V. Antoon Eeckhout, concerteerde op
25 maart voor B.R.T.-1.
25 maart voor B.R.T.-1.
— Etienne Elias stelde van 4 tot 18 maart tentoon in galerie Fitzroy
- Etienne Elias stelde van 4 tot 18 maart tentoon in galerie Fltzroy
te Brussel 'en van 8 tot 16 maart in de Stedelijke Tentoonstellingste Brussel en van 8 tot 16 maart in de Stedelijke Tentoonstellingszaal te St.-Niklaas.
zaai te St.-Niklaas.
— De jonge houtsnijdster uit Duffel Nicky Embrechts zag een tien- De Jonge houtsnijdster uit Duffel Nicky Embrechts zag een tiental
nummer 1970
1970 van
van de
de
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van haar
haar werken
werken verschijnen
verschijnen in
in het
het eerste
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Bladen
voor
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grafiek.
Inleider
was
Leo
Arras.
Bladen voor de grafiek. Inleider was Leo Arras.
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Rene Engelen stelde van
van 12
12tot
tot2525februari
februari tentoon
tentoon iningalerij
galerij
- René Engelen stelde

Breckpot te Antwerpen.
Breekpot te Antwerpen.
—
11 tot
tot 30
30april
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Korrekelder te Brugge.
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ingerichtdoor
door
met 'Oat
Vlaamse Klub Kust en waaraan ook Willem Vermandere meeVlaamse Klub Kust en waaraan ook Wil/em Vermandere meewerkte.
werkte.
— In 'Vergeet niet te lezen' van 24 maart werd Fred Germonprez
- In 'Vergeet niet te lezen' van 24 maart werd Fred Germonprez
genterviewd over zijn werk 'De Magistraat', dat bij De Clauwaert
geïnterviewd over zijn werk 'De Magistraat', dat bij De Clauwaert
te Leuven verscheen.
te Leuven verscheen.
— Van 27 april tot 9 mei exposeert Willy Germonpre beeldhouw- Van 27 april tot 9 mei exposeert Willy Germonpré beeldhouwwerken in Studio Callebert, Ooststraat, 33, Roeselare. Inleider is
werken in Studio Callebert, Ooststraat, 33, Roeselare. Inleider is
Hoet.
A. Hoet.
—
- Werk
Werkvan
van Jos
JasGhysen
Ghysen en
en Louis
Louis Verbeeck
Verbeeck werd
werd opgenomen
opgenomen in
In de
de
Omnibus
van
de
Vlaamse
humor,
die
bij
D.A.P.-Reinaert
to
Brussel,
Omnibus van de Vlaamse humor, die bij D.A.P.-Reinaert te Brussel,
verscheen.
verscheen.
—
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en van 5 tot einde ,november in de Vlaamse Academische Club te
en van 5 lot einde november In de Vlaamse Academische Club Ie
Leuven.
—Leuven.
De beiaardiers Jo Haazen en Andre Wagemans verleenden bun
Haazen en dat
André
verleenden
hun
- De beiaardiers
medwerking
, aan hotJo
volksconcert,
op 5Wagemans
april door B.R.T.-1
werd
medwerking aan het volksconcert, dat op 5 april door B.R.T.-1 werd
uitgezonden.
—uitgezonden.
Op 24 ,maart werd, in 'Vergeet inlet te lezen', de dichtbundel
maart
'Vergeelbesproken.
niet te lezen', de dichtbundel
- Op 24
'Droevig
feest'
van werd,
WalterinHaesaert
Haesaerl
—'Droevig
Karlbesproken.
Heeremans in galerij Pieter
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tot 30van
meiWalter
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- Van Molenstraat,
5 tol 30 mei 44,
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Coecke,
te Aalst.Karl
TotHeeremans
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44,
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Tot
30
april
werd
in
dezelfde
galerij een salon van bet oud Engels .meubel gehouden.
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Lucfr.).
Hoenraet exposeert van 4 april tot 3 mei jazzpaintings in
- B.P.
Lucbuilding
Hoenraet
exposeert van 4 april lot 3 mei jazzpaintings in
de
te Antwerpen.
B.P.
building te Antwerpen.
—deJan
Hoogsteyns
stelde van 3 tot 16 april tentoon in galerie B.H.
- JanteHoogsteyns
stelde van 3 tol 16 april tentoon in galerie B.H.
Corner
Londen.
Corner te Londen.
— Van 15 maart tot 1 april stelde Theo Humblet tentoon in galerie
- Van 15te maart
tot 1 april
stelde
Theo Humbiet
lentoon
in galerie
Rem!
De Cnodder
verzorgde
de inleiding.
Waumans
St.-Nikiaas.
Waumans te St.-Niklaas. Reml De Cnodder verzorgde de inleiding.
— Paul lbou deed een prospectiereis in de U.S.A. en bereidt een
- Paul
Ibou
deed
prospectiereis
de U.S.A.
en bereidt een
.nieuw
'boek
voor
vaneen
volledig
nieuwe en in
originele
opvatting.
nieuw boek voor van volledig nieuwe en originele opvatting.
Van 13 tot 29 maart exposeerde Renaat lvens in galerie Venetia
Van 13 tot 29 maart exposeerde Renaat Ivens In galerie Venetia
te- St.-Niklaas.
te St.-Niklaas.
— Piet Jacobs stelde van 5 maart of tentoon in galerie Baron
- Piet
Jacobs stelde van 5 maart af tentoon in galerie Baron
Steens
te Brussel.
Steens te Brussel.
— Piet Janssens behaalde de medaille van de vierde Biennale van
- Ex-libris
Piet Janssens
behaalde
de medaille
van deelnemen,
de vierde Biënnale
van
bet
te ,Malbork
in Palen.
Hij zal ook
in septemin Polen. Hij te
zalBoedapest.
ook deelnemen, in septemhet1970,
Ex-libris
ber
aan te
hetMalbork
F.I.S.A.E.-Congres
ber 1970, aan het F.I.S.A.E.-Congres te Boedapest.
— Kunttscbilder Walter Jonckheere exposeerde van 10 tot 26 april
Jonckheere exposeerde van 10 tot 26 april
Kunstschilder
in Atelier
Pourbus Walter
to Brugge.
in Atelier Pourbus te Brugge.
— Voor de plaat 'Lux et Origo', uitgegeven bij bet Davidsfonds te
et Origo',gezangen
uitgegeven
bij hetdoor
Davidsfonds
- Voorwerden
de plaat
Leuven,
de 'Lux
gregoriaanse
vertolkt
hot man- te
vertolkl
door
het manLeuven,
werden
de
gregoriaanse
gezangen
J.
Joris.
nen- en meisjeskoor van het Lemmensinstituut, o.l.v.
nen- en meisjeskoor van het Lemmensinstituut, o.l.v. J. Joris.
Juul Keppens exposeerde van 28 maart tot 14 april in -zijn
Keppens exposeerde van 28 maart tot 14 april in zijn
- Juul
atelier
te Lebbeke.
atelier te Lebbeke.
— Op 13 maart leidde Paul Knapen een tentoonstelling in van Cha13 maart
Knapen een tentoonstelling in van Cha- in
Opgalerie
net,
De leidde
Elk te Paul
Antwerpen.
net, in galerie De Eik te Antwerpen.
— Van 25 april tot 15 ?mei exposeert Omer Kyndt in G.B. Art Galle- Groenplein,
Van 25 april
tot 15 mei Guy
exposeert
Omer
Kyndtin.in G.B. Art Gallevan Hoof
leidde
ry,
,Antwerpen.
ry, Groenplein, Antwerpen. Guy van Hoof leidde In.
— Van 18 april tot 3 mei exposeert Ludo Laagland in hot centrum
- Van
18 april
tot 3tomei
exposeert Ludo Laagland in het centrum
Vaalbeek.
voor
religieuze
,kunst
voor religieuze kunst te Vaalbeek.
— Van 6 tot 23 maart stelde Constant Lambrecht tentoon in eigen
- Van
6 tot 23 maart
Constant
Lambrecht
tentoon in eigen
Jaakstelde
Stervelynck
verzorgde
de inleiding.
atelier
te Rumbeke,
atelier te Rumbeke, Jaak Sterve/ynck verzorgde de inleiding.
— Etienne Le Compte exposeerde van 21 maart tot 5 april in het
- Etienne
Le Compte
exposeerde
van 21 maart tot 5 april in he1
Paleis
voor Sohone
Kunsten
te Charleroi.
Paleis voor Schone Kunsten te Charleroi.
— Henri Legein exposeert van 1 tot 15 augustus in de Oude Vlees- Henri
Legein
vanseptember
1 tot 15 augustus
in de Oude
Vleeshalle
te Veurne
en exposeert
van 1 tot 15
in bet Stedelijk
Paviljoen
halle te Veurne en van 1 tot 15 september in hel Stedelijk Paviljoen
te Nieuwpoort.
te Nieuwpoort.
— Jean-Marie Legrand .stelde van 21 maart tot 18 april tentoon in
- Jean-Marie Legrand stelde van 21 maart tot 18 april tentoon in
galerie Liebens to ,Mortsel. Guy van Hoof verzorgde de inleiding.
galerie Liebens te Mortsel. Guy van Hooi verzorgde de inleiding.
— Rem! Lens pubilceerde 'Kerstmis met Lens' , met eigen illustra- Remi Lens publiceerde 'Kerstmis met Lens' met eigen Illustrates. Uitg. Kempense Boekhandel, Retie (540 fr.). s,
ties. Uitg. Kempense Boekhandel, Retie (540 fr.).
— Kunstschilder Robert Lizen exposeerde van 2 tot 10 'mei in de
- Kunstschilder Robert Lizen exposeerde van 2 tol 10 mei In de
feestzaal van het ,Maaseikse stadhuis.
feestzaal van het Maaseikse stadhuis.
- Kunstschilder Andre Lorlers exposeerde van 23 februarl tot 15
- Kunstschilder André Lor/ers exposeerde van 23 februari tot 15
maart te Bamberg in , Die kleine Galerie, van 15 maart tot 4
maart te Bensberg in Die kleine Galerie, van 15 maart tot 4
april te Siegburg in he .Heimatmuseum, en van 5 april tot 16 mei
april te Siegburg in het Heimatmuseum, en van 5 april tot 16 mei
te Bonn in Ale kunst- en boekhandel L Leopold.
te Bonn in de kunst- en boekhandel L Leopold.
— op 19 maart trad , het 'Belgisch Kamerorkest, onder leiding van
- op 19 maart trad het Belgisch Kamerorkest. onder leiding van
Georges
Maes, op in bet Parochiecentrum te Beveren-VVais. Op
Georges Maes, op in het Parochiecentrum te Beveren-Waas. Op
17 maart en 5 april trad dit orkest op voor de B.R.T.
17 maart en 5 april trad dit orkest op voor de B.R.T.
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- Op 27, 28 en 29 april voert Toneelstudi o 'Richten' uit leper het
28 en 29gevraagd'
april voertvan
Toneelstudio
'Richten'
het
- Op 27,
blijspel
'Kinderjuf
R. Jeans op,
in regieuitenleper
arenablijspel van
'Kinderjuf
van R. Jeans op, In regie en arenaOswaldgevraagd'
Maes.
vorming
vorming van Oswa/d Maes.
— Van 4 tot 24 april exposeerde Frank Maieu in de Grand Bazar
Vante4Antwerpen.
tot 24 april Guy
exposeerde
Maieudeininleiding.
de Grand Bazar
Van HoofFrank
verzorgde
Galerij
Galerij te Antwerpen. Guy Van Hoof verzorgde de inleiding.
— Van 20 maart tot 5 april stelde Pol Mara tentoon in Kunstforum
Van 20 maart tot 5 april stelde Pol Mara tentoon In Kunstforum
to- Schelderode.
te Scheiderode.
— Bart en Ortrud Marechal stelden van 4 tot 25 april tentoon in
- Bart
Marécha/ stelden van 4 tot 25 april tentoon in
galerie
JasentoOrtrud
Utrecht.
galerie Jas te Utrecht.
— Ludo en Guido Madman exposeren van 24 april tot 13 ,mei
- Ludo enenGuido
exposeren
24 april tot 13 mei
schilderijen
grafiekMariman
in Galerij
Waumansvan
to St.-Niklaas.
schilderijen en grafiek in Galerij Waumans te St.-Niklaas.
— Het lied 'Hoe 'k U bemin', op tekst van Eugeen Mattelaer, word
'k U bemin',
op tekst van De
Eugeen Matte/aer, werd
- 14Het
lieddoor
'HoeB.R.T.-1
op
april
geprogrammeerd.
muziek was van Reop
14
april
door
B.R.T.-1
geprogrammeerd.
De muziek was van Reneat Van Zundert.
naat Van Zundert.
— Van 13 tot 31 maart stelde Chris Metdepenningen tentoon in
VanAymon
13 totte31Dendermonde.
maart stelde Chris Metdepenningen tentoon in
galerie
galerie Aymon te Dendermonde.
— Jos Michiels word tot directeur van de , Berchemse Akademie
- Jos Michiels werd tot directeur van de Berchemse Akademie
benoemd. Hartelijko gelukwensen I
benoemd. Hartelijke gelukwensen!
— Van 25 april tot 10 mei exposeerde Henk Morsink in het Kunste- Van 25 april tot 10 mei exposeerde Henk Morsink in het Kunstenaarshuis to Anderlecht.
naarshuis te Anderlecht.
— Van 4 tot 26 april exposeerde Beatrice Papeians de Morchoven
- Van 4 tot 26 april exposeerde Bealrice Papeians de Morchoven
in de Roelantszaal van het kasteel to Gaasbeek.
in de Roelantszaal van het kasteel te Gaasbeek.
— Werk van F/or Peeters werd op 27 maart door B.R.T.-2 gepro- Werk van Flor Peeters werd op 27 maart door B.R.T.-2 geprogrammeerd. F/or Peeters bespeelde het orgel tijdens de hoogmis
grammeerd. Flor Peeters bespeelde het orgel tijdens de hoogmis
van ,Pasen in de St.-Romboutskathedraal te Mechelen.
van Pasen in de St.-Romboutskathedraal te Mechelen.
— Bij Eufoda verscheen een pleat met vier liederen van Armand
- Bij Eufoda verscheen een plaat met vier liederen van Armand
Preud'homme : 'De Bremermuzikanten', '0 mijn Kempen,' 'Op de
Preud'homme: 'De Bremermuzikanten', '0 mijn Kempen,' 'Op de
purp'ren 'her en 'Naar wat de dennen fluisteren'. Twee ervan werpurp'ren hel' en 'Naar wat de dennen fluisteren'. Twee ervan werden in kooruitvoering opgenomen, de andere twee worden gezonden In kooruitvoering opgenomen, de andere twee worden gezongen door Robert ,Derville en Renaat Verbruggen. Doze Preud'homgen door Robert Derville en Renaat Verbruggen. Deze Preud'homme-plaat werd in stereo opgenomen en kan bij het Davidsfonds beme-plaat werd in stereo oJ)genomen en kan bij het Davidsfonds besteld worden.
steld worden.
— Van 10 tot 20 april exposeerde Victor Renty in de kultuurkring
- Van 10 tot 20 april exposeerde Victor Renty in de kultuurkring
to Bornem. Rene Turkry verzorgde de tinleiding.
te Bornem. René Turkry verzorgde de inleiding.
— Op 11 april overfeed te Roeselare Engel Reynaert, schrijver van
- Op 11 april overleed te Roeselare Emiel Reynaert, schrijver van
verhalen en legenden en van hot essayistisch werk : 'De letterverhalen en legenden en van het essayistisch werk: 'De letterkunde te Roeselare'.
kunde te Roeselare'.
— Kunstsmid G.J. Riemaker uit Uitkerke-Blankenberge smeedde,
- Kunstsmid G.J. Riemaker uit Uitkerke-Blankenberge smeedde,
naar aanleiding van de , boomplantingsactie 1970, een sculptuur uit
naar aanleiding van de boomplantingsactie 1970, een sculptuur uit
roestvrij steal : 'De boomplanter', 50 cm. ihoog, op een eiken blok
roestvrij staal: 'De boomplanter', 50 cm. hoog, op een eiken blok
geplaatst. Dit beeld is eon uit een reeks werken, gemaakt in voorgeplaatst. Dit beeld is één uit een reeks werken, gemaakt in voorbereiding tot een grote tentoonstelling in 1972.
bereiding tot een grote tentoonstelling in 1972.
— Andre Roe/ant en Ilse Van den Bogaert 'exposeerden tot 4 april
- André Roelant en IIse Van den Bogaert exposeerden tot 4 april
in het auditorium van de- Inno-Brussel, naar aanleiding van hun bein het auditiorlum van de Inno-Brussel, naar aanleiding van hun bekroning door de Stichting Roeping.
kroning door de Stichting Roeping.
— Op 22 maart leidde Herman ROelstraete het Kortrijkse Go- Op 22 maart leidde Herman Roelstraete het Kortrijkse Gemengd Koor in eert concert van religieuze muziek, in de 0.-Lmengd Koor in een concert van religieuze muziek, in de O.-L.Vrouwekerk te Kortrijk.
Vrouwe kerk te Kortrijk.
— De 'Scriptores Catholic!' hebben hun literaire prijzen toegekend
- De 'Scriptores CathoJici' hebben hun literaire prijzen toegekend
voor het jaar 1969. Eon van de laureaten is Maria ROsseels, voor
voor het jaar 1969. Eén van de laureaten is Maria Rosseels, voor
haar roman 'Wacht niet op de imorgen'.
haar roman 'Wacht niet op de morgen'.
— Composities van Jozef Ryelandt werden op 27 maart door
- Composities van Jozef Ryelandt werden op 27 maart door
B.R.T.-2 geprogrammeerd. Tijdens het aanstaande Festival van
B.R.T.-2 geprogrammeerd. Tijdens het aanstaande Festival van
Vlaanderen
zal eveneens work van Ryelandt worden uitgevoerd.
Vlaanderen zal eveneens werk van Ryelandt worden uitgevoerd.
•

.

.

—- Van
27mead
maarttot
tot9 9april
aprilexposeerde
exposeerdeKonstanty
KonstantyRyndziewicz
Ryndziewicz inin
Van27
galerie
Oranje
to
Gent.
galerie Oranje te Gent.
—- Op
:maart
11,1818enen2525
maartlas
lasJulien
JulienSchoenaerts
Schoenaertsvoor
voorB.R.T.-2
B.R.T.-2 een
een
Op11,
kort
verhaal
van
Tom
van
Reen.
kort verhaal van Tom van Reen.
—- Organist
OrganistJozef
JozefSluys
Sluys besluit
besluitop
op2828april
aprilbet
hetOrgelfestival,
Orgelfestival,dat
dat
door
de
orgelkring
Brussel-West
word
ingericht.
door de orgelkring Brussel-West werd ingericht.

—- Andre
AndréSorel
Sorelstelde
steldevan
van2929maart
maarttot
tot1010april
apriltentoon
tentoonininhet
hetstadstad-

huls
.huts te
te Oudenaarde.
huis te Oudenaarde.
Gustaaf Sorel in
Van 21
maart tot
april exposeerde
exposeellde Gustaat
mu- Van
—
21 maart
tot 13 april
in het mu21 maart totte 13
april exposeerde Gustaaf Sorel in het mu- VanWapenplein,
seum,
Wapenplein,
Oostende.
seum,
Oostende.
seum, Wapen plein, te Oostende.
-— Van Wil/y
Spil/ebeen versoheen,
bij A.
A. Manteau
Manteau te
Brussel, de
Willy Spillebeen
verscheen, bij
te Brussel,
Van'De
Wil/y
Spillebeen
verscheen, bij A. Manteau te Brussel, de
roman
sfinks
op
de belt'.
belt'.
roman
'De
sfinks
op de
roman 'Oe sfinks op de belt·.
-— Gaston
Theunynck stelt
van 18
18 april
april of
af tentoon
tentoon in
in de
deschouwschouwGaston Theunynck
stelt van
Gaston te
steltD'haese
van 18 verzorgde
april af tentoon
in de schouwde inleiding.
inleiding.
burggalerij
Kortrijk. Jan
Jan
verzorgde
de
teTheunynck
Kortrijk.
burggalerij te Kortrijk. Jan D'haese verzorgde de inleiding.
- Het
het Koninklijk
Koninklijk Lyceum
Oostende, onder
onder
Het meisjeskoor van het
Lyceum te
te Oostende,
—
onder
Het van
meisjeskoor
van het Koninklijk
teop
Oostende,
leiding
A/mée Diez-Thonon,
Diez-Thonon,
trad
11 maart
maart
op
voorB.R.T.-1.
B.R.T.-1.
trad opLyceum
11
voor
van Aimee
leiding van Aimée Diez-Thonon, trad op 11 maart op voor B.R.T.-l.
- Op
april verleende
verleende organist
organist T.H.
Timmerman zijn
medewerT.H. Timmerman
zijn medewerOp 15 april
—
- Op 15 april verleende organist T.H. Timmerman zijn medewerking
het instrumentenmuseum
Instrumenten museum te Brussel.
Brussel.
king in het
king In het instrumenten museum te Brussel.
- Op
11 april
april leidde René
Turkry de tentoonstelling
tentoonstelling Dolphyn
Oolphyn DeDeRene Turkry
Op 11
—
- Op 11 april leidde René Turkry de tentoonstelling Oolphyn OeIn galerie
galerie Vandenboom
Vandenboom te
teAntwerpen
Antwerpen in;
in; voor
voor'De
'DeKaperbrief'
Kaperbrief'
nis in
nis in galerie Vandenboom te Antwerpen in; voor 'De Kaperbrief'
van Frank
Frank Lledel
inleiding tot het werk
werk en
en het
hetininvan
Liedel verzorgde
verzorgde hij
hij de
de inleiding
van Frank L1edel verzorgde hij de inleiding tot het werk en het interview
auteur, die zijn
zijn werk
werk list
liet verschijnen
verschijnen in
in de
dereeks
reeks
terview met
met de
de auteur,
terview met de auteur, die zijn werk liet verschijnen in de reeks
de Nederlandse
Nederlandse
cursorische
lektuur 'Het
Kompas' van
cursorische lektuur
'Het zilveren
zilveren Kompas'
van de
cursorische lektuur 'Het zilveren Kompas' van de Nederlandse
Boekhandel.
Boekhandel.
-— Op
het poppentheater
poppentheater Tiil
Tij! Ullenspiegel
Uilenspiegel te
Brugto BrugOp 16 april
april speelde
speelde het
- Op 16 april speelde het poppentheater Tij! Uilenspiegel te Brugvan Bovyn
Bovyn en
en Melis.
Melis.
ge, 'Prosit,
'Prosit, mijnheer...
mijnheer... hik'
hik' van
ge, 'Prosit, mijnheer ... hik' van Bovyn en Melis.
-— Arthur
Arthur Van Assche
Assche neemt
aan de expositie,
expositie, die
die van
van 17
17
neemt deel
deel aan
- Ar/hur Van Assche neemt deel aan de expositie. die van 17
april
wordt ingericht In
Latemse galerij
galerij te
teSt.-MartensSt.-Martensapril tot
tot 10 mei wordt
in de Latemse
april tot 10 mei wordt ingericht in de Latemse galerij te St.-MartensLatem. Jan
D'Haese leidde in.
in.
Jan D'Haese
Latem. Jan D'Haese leidde in.
-— JeugdschrijverGaston
Van
Camp was
gast op
op de
de lagere
lagere
was te
te gest
Jeugdschrijver Gaston Van Camp
- Jeugdschrijver Gas/on Van Camp was te gast op de lagere
normaalscholen
Mechelen en
en Brussel
Brussel(Sint-Thomas).
(Sint-Thomas). Hij
Hij leidde
leidde
normaalscholen te Mechelen
normaalscholen te Mechelen en Brussel (Sint-Thomas). Hij leidde
er een
een teminarieoefening
seminarieoefening :: 'Het
'Het jeugdjeugd- en
enkinderboek
kinderboek ininVlaandeVlaandeer een seminarieoefening : 'Het jeugd- en kinderboek In Vlaanderen'.
Fonteintje-Heideland verschijnt
verschijnt zijn
Zijn achttiende
achttiendeuitgave
uitgave
ren'. Bij
Bij het Fonteintje-Heideland
ren'. Bij het Fonteintje-Heideland verschijnt zijn achttiende uitgave
voor
jeugd:: 'Nico
'Nlco van
van het
het eiland',
eiland', gesitueerd
gesitueerd in
in het
het moderne
moderne
voor de jeugd
voor de jeugd: 'Nico van het eiland', gesitueerd in het moderne
Griekenland.
Griekenland.
- Van
april exposeellde
Interin Studio InterVan 18
18 tot
tot 27
27 april
exposeerde Anita Vandamme in
—
- Van 18 tot 27 april exposeerde Anita Vandamme in Studio InterteKortrijk.
Kortrijk.
com to
com te Kortrijk.
april exposeert
exposeert Ro/and
van den
den Berghe
Berghe in
de Gallery
Gailery
- Tot
Tot 30 april
Roland van
—
in de
- Tot 30 april exposeert Roland van den Berghe in de Gallery
een aantal
aantal'bijgewerkte'
'bijgewerkte' portretten
portretten van
vankoningin
koningin
Club
Knokke, een
Club te Knokke,
Club te Knokke, een aantal 'bijgewerkte' portretten van koningin
titel 'Zeven
'Zeven blauwdrukken
blauwdrukken van
stemspleet'.
Fablola,
Fabiola, onder
onder de titel
van een stemspleet'.
Fabiola, onder de titel 'Zeven blauwdrukken van een stemspleet'.
paasdagen exposeerde
exposeerde Dries
van de Broeck
Broeck kunst- Tijdens
Dries van
Tijdens de
de paasdagen
—
- Tijdens de paasdagen exposeerde Dries van de Broeck kunstO'Kee to
te Vossendaal.
Vossendaal.
tegelkeramiek In
tegelkeramiek
In galerie O'Kee
tegelkeramiek ln galerie O'Kee te Vossendaal.
-— Van
april tot
tot 24
24mei
meiexposeert
exposeertschilder-kartoenist
schilder-kartoenist Ro/and
Roland
Van 24 april
- Van 24 april tot 24 mei exposeert schilder-kartoenist Roland
Vandenbussche in
ANIVO, Meohelsesteenweg,
114, te
te AntAntin galerie ANIVO,
Mechelsesteenweg, 114,
Vandenbussche in galerie ANIVO, Mechelsesteenweg, 114, te Antwerpen.
werpen.
- Van
Van 15
tot 28 april
april exposeerde
exposeerde Jet
Van Diest
Diest In
'Caryatide' te
—
15 tot
Jef Van
in 'Caryatide'
- Van 15 tot 28 april exposeerde Jef Van Diest In 'Caryatide' te
Brussel.
Brussel.
- Rem/
Van Duyn
Duyn zal
de regie
regieverzorgen
verzorgen van
van het
hetaanstaande
aanstaande
—
Rem! Van
zal de
- Remi Van Duyn zal de regie verzorgen van het aanstaande
Vlaams Nationaal
Nationaal Zangfeesi
ZangfeesttoteAntwerpen.
Antwerpen.
33ste Vlaams
33ste Vlaams Nationaal Zangfeest te Antwerpen.
-— Van
Van 14 maart
maart tot
april stelde Pau/
G/jsegem tekeningen,
tot 10 april
Paul Van Gijsegem
- Van 14 maart tot 10 april stelde Paul Van Gfjsegem tekeningen,
en beelden
beelden tentoon
tentoon iningalerie
galerieRichard
Richard Foncke
Foncke te
teBrugge.
Brugge.
etsen en
etsen en beelden tentoon in galerie Richard Foncke te Brugge.
-— Roger Vanhopplinus
Vanhopplinus gaf een
een verzorgde
verzorgde studio
studieuit
uit:
'Albanië,
: 'Albanie,
- Roger Vanhopplinus gaf een verzorgde studie uit: 'Albanië,
(120fr.,
fr., 'P.r.
auteur,
Europees land
land in
in ontwikkeling'.
ontwikkeling'. (120
,p.r. 1519.47
1519.47 t.n.v.
t.n.v. de auteur,
Europees land in ontwikkeling'. (120 fr., p.r. 1519.47 t.n.v. de auteur,
Kerkplein,
Rumbeke).
Kerkplein, 4,
4, 8810 Rumbeke).
Kerkplein, 4, 8810 Rumbeke).
-— Glazenier Frans
/mmersee/ stelde van
van 13
13 tot
tot 30
30 maart
maart tentenFrans Van lmmerseel
- Glazenier Frans Van Immerseel stelde van 13 tot 30 maart tenin het
het kultureel
kultureel centrum
centrum to
teMuizen.
Muizen. Herman
toon in
Herman Vos verzorgde
verzorgde de
toon in het kultureel centrum te Muizen. Herman Vos verzorgde de
Inleiding.
inleiding.
inleiding.
—
- Van
maart tot
van Leekwyck
Leekwyckin
Van 77 maart
tot 10
10 april
april exposeerde
exposeerde Walter
Walter van
in het
- Van 7 maart tot 10 april exposeerde Walter van Leekwyck in het
Oud
Aalst.
OuchHospitaal
Hospitaal te
te Aalst.
Oud Hospitaal te Aalst.
- BIJ
'Het sprekend
sprekend geweer',
geweer' , een
een
—
Bij Van
Van In
In te
to Lier
Lier versoheen
verscheen zopas 'Het
- Bij Van In te Lier verscheen zopas 'Het sprekend geweer', een
van Willy
Willy Verschelde
Verschelde (studio
(studio Servals) op tekst
tekst van
beeldverhaal
beeldverhaal
van
op tekst van
van
beeldverhaal van Willy Verschelde (studio Servais) op
Julien
Van
Remoortere.
Julien
Julien Van
VanRemoortere.
Remoortere.

Louis Verbeeck
-— Iedere
week verzorgt
verzorgt Louis
Verbeeck 'Kaskroet',
kolderledere week
'Kaskroet', een
een kolder- Iedere week verzorgt Louis Verbeeck 'Kaskroet', een kolderprogramma
zenderLimburg.
Limburg.
programma van
van zender
programma van zender Limburg.
poëzie', een origineel
origineel klankklank- en
en lichtspel
liohtspel gebaseerd
gebaseerd
-— 'Liefde
'Liefde en
en podzie',
'Liefde
een René
origineel
klank- werd
en lichtspel gebaseerd
op het
werken
de dichter
dichter
Verbeeek,
17 maart
maart
werk
vanpoëzie',
de
Rene
Verbeeck,
werd op 13 en 17
opLier
het werk
van de dichter René Verbeeck. werd op 13 en 17 maart
te
opvoelld.
Lier opvoerd.
te Lier opvoerd.
-— Als
het 33ste
33steVlaams
Vlaams Nationaal
Nationaal Zangfeest
Zangfeestwordt
wordt hulde
hulde
Als inzet tot het
- Als Inzet
het 33ste
Vlaams Nationaal
Zangfeest wordt hulde
gebracht
aan tot
wijlen
de componist
componist
Renaat Veremans.
Veremans.
gebracht
aan
wijlen
de
gebracht aan wijlen de componist Renaat Veremans.
-— Op
maart trad
trad Wil/em
Lo en
april te
Willem Vermandere op
Op 22 maart
op te
to Lo
en op 77 april
Op 22 maart tradopWilfem
Vermandere op te Lo en op 7 april te
17
Malderen,
uitnodi'ging
van
Davidsfonds. Op
Op 17
Malderen,telkens
telkens op uitnodiging
van het
het Davidsfonds.
Malderen,
op uitnodiging
vanKursaal
het Davidsfonds. Op uit17
april
was
te ggast
het
april
was detelkens
volkszanger
to
ast in het
Kursaal te
to Oostende op uitapril
was
de
volkszanger
te
gast
in
het
Kursaal
te
Oostende
op
uitnodiging
'Vlaamse Klub
Klub Kust'.
Kust'.
nodiging van 'Vlaamse
.

nodiging van 'Vlaamse Klub Kust'.

vanzijn
zijnOne-man-shoW
One-man-show in
in de
deBrugse
BrugseKorreKorre-— Na
succesreeksvan
Na de succesreeks
- Na trad
de succesreeks
van zijn One-man-show
in de
Brugse Korrekelder
Vermeersch
o.m.
op te
te
Oostende
te
trad Gerard Vermeersch
o.m. nog
nag op
Oostende
en to
kelder trad Gerard Vermeersch o.m. nog op te Oostende en te
Gerard Vermeersch
Vermeersch was recitant
recitant tijdens
tijdens de
deuitvoering
uitvoering
Roeselare.
Roeselare. Gerard Vermeersch was recitant tijdens de uitvoering
van
'De Zee',
Zee', een
een symfonisch
symfonisoh gedicht
gedicht van
van Paul
Paul Gilson,
Gilson, dat op
op 28
28
van 'De
van 'De Zee', een symfonisch gedicht van Paul Gil50n, dat op 28
maart
B.R.T.-1 werd
geprogrammeerd.
maart door B.R.T.-1
werd geprogrammeerd.
maart door B.R.T.-l werd geprogrammeerd.
-— Van
februari tot
maart stelde
in het
Alfons Vermeir tentoon
tentoon in
Van 20 februari
tot 1 maart
stelde Alfons
- Van 20 februari tot 1 maart stelde Affons Vermeir tentoon in het
Kultureel
Centrum Reinaert
Kultureel Centrumn
Reinaert te St.-Job-in-'t-Goor.
Kultureel Centrum Reinaert te St.-Job-in-'t-Goor.

-— In
tijdschrift 'Toerisme
'Toerisme Provinoie
Provinoie Antwerpen'
Antwerpen' (1969,
(1969, nr.
nr. 6/
6/
In het tijdschrift
- In het tijdschrift 'Toerisme Provincie Antwerpen' (1969, nr. 6/
1970,
publiceerde Frans
Verstreken een geillustreerde
geillustreellde bijbij1970, nr.
nr. 1) publiceerde
Frans Verstreken
1970, nr. 1) publiceerde Frans Verstreken een geïllustreerde bijenLier'.
Lier'.Hij
Hij 'IeveIlde
scenario voor
voor de
deT.V.-jeugdT.V.-jeugddrage
'Bruegel en
drage 'Bruegel
,leverde het scenario
drage 'BruegeJ en Lier'. Hij leverde het scenario voor de T.V.-jeugduitzending
stad Oudenaarde'
Oudenaarde' (11
(11 maart
maart 1970).
1970). Voor
Voor het
het dadauitzending 'Heel
'Heel de stad
uitzending 'Heel de stad Oudenaarde' (11 maart 1970). Voor het da(B.R.T.-1) stelde
gelijks radiomagazine
radiomagazine 'De
'De Postiljon'
Postiljon' (B.R.T.-1)
stelde Verstreken een
gelijks radiomagazine 'De Postiljon' (B.R.T.-l) stelde Verstreken een
serie klankbeelden
klankbeelden samen
samen over
over kunstambachten
kunstambachten en
over plaatseplaatseen over
serie klankbeelden samen over kunstambachten en over plaatselijke
montages, die
die
lijke gastronomisohe
gastronomische specialiteiten.
specialiteiten. Aan
Aan dez.e
daze reeks montages,
lijke gastronomische specialiteiten. Aan deze reeks montages, die
onze
provincies bestreken,
bestreken, was
was een
eenwedstrijd
wedstrijd met
metprijzen
prijzen van
van
onze 99 provincies
onze 9 provincies bestreken, was een wedstrijd met prijzen van
het Commissiariaat-Generaal
Commissiariaat-Generaal voor 'Toerisme
Toerisme verbonden,
eveneens
verbonden, eveneens
het Commissiariaat-Generaal voor Toerisme verbonden, eveneens
ontworpen
Lierse kineast.
kineast.
ontworpen door
door de Lierse
ontworpen door de Lierse kineast.
-— Van /gnaas
Veys verschijnt
maand september
Desclée
lgnaas Veys
verschijnt in
in de
de maand
september bij
bij Desclee
- Van Ignaas Veys verschijnt in de maand september bij Oesclée
De Brouwer
Brouwer de bundel
bundel 'Oefeningen
'Oefeningen met
metBaudelaire'.
Baudelaire'.
De Brouwer de bundel 'Oefeningen met Baudelaire'.
-— Ter
gelegenheid van
van zijn
zijn zeventigste
zeventigste verjaardag
verjaardag wordt
wordt een
een
Ter gelegenheid
- Ter gelegenheid van zijn zeventigste verjaardag wordt een
Album Antoon
V/aene uitgegeven
door bet
hetWestvlaams
We&tvlaams Verbond
Verbond
Antoon Viaene
uitgegeven door
Album Antoon Vlaene uitgegeven door het Westvlaams Verbond
van
Kringen voor Heemkunde,
Heemkunde, met bijdragen
bijdragen van
van o.m.
o.m. J.
Ge/dhot,
J. Geldhof,
van Kringen
van Kringen voor Heemkunde, met bijdragen van o.m. J. Geldhof,
Va/eer
Arickx, Michiel
Michie/ De
De Bruyne,
Bruyne, Karel
Kare/ De
DeBusschere,
Busschere, Jozef
Jozef DelDe/Valeer Arickx,
Va/eer Arickx, Michiel De Bruyne, Karel De Busschere, Jozef Oe/De Lille,
Lil/e, Andre
André Demedts,
Demedts, Walter
Wa/ter Giraldo,
Giraldo, Gaby
Gaby GyseGysebaere,
Kare/ De
baere, Karel
baere, Karel De Lil/e, André Demedts, Wa/ter Giraldo, Gaby Gysefen,
Hervé Stalpaert,
Sta/paert, e.a..
Men kan
kan op
op dit
dit album
album intekenen
intekenen door
door
len, Herve
e.a.. Men
len, Hervé Stalpaert, e.a .. Men kan op dit album intekenen door
vóór
juni 250 fr.
fr. to
te gireren
gireren op
opp.r.
p.r. 15.87.46
15.87.46 van
van het
hetWestvlaams
Westvlaams
voor 30 juni
vóór 30 juni 250 fr. te gireren op p.r. 15.87.46 van het Westvlaams
Assebroek.
Verbond
Verbond Heemkunde
Heemkunde te Assebroek.
Verbond Heemkunde te Assebroek.

de beiaardiers
beiaardiers Frans
-— Op
Op 22
22 maart
maart concerteerden de
Frans Vos en André
Andre
- Op 22 maart concerteerden de beiaardiers Frans Vos en André
het 'Volksconcert'
'Volksconcert' van
vanB.R.T.-1.
B.R.T.-1.
Wagemans tijdens het
Wagemans tijdens het 'Volksconcert' van B.R.T.-l.
-— Herman
Vos werd
van het
hetClauwaert-referendum
Clauwaert-referendum voor
voor
Herman Vos
word laureaat van
- Herman Vos werd laureaat van het Clauwaert-referendum voor
1968-69. Zijn
de maraboe'
maraboe' kreeg
kreeg
het
boekenjaar 1968-69.
het boekenjaar
Zijn -roman
roman 'Ik
'Ik ben
ben de
het boekenjaar 1968-69. Zijn roman 'Ik ben de maraboe' kreeg
51,75
uitgebrachte stemmen.
stemmen.
51,75 procent
prooent van
van de uitgebrachte
51,75 procent van de uitgebrachte stemmen.
roman'Het
roman van Herman
'Het ultieme salvo', roman
Herman Vos, bekroond
bekroond in
in de roman'Het ultieme salvo', roman van Herman Vos, bekroond in de romanprijsvraag
tweede
prijsvraag 'Heideland
'Heidelandvoor
voorNoorden
Noord en Zuid',
Zuid',verscheen
verscheen in
in een
een tweede
prijsvraag 'Heide land voor Noord en Zuid', verscheen in een tweede
editie bij Heideland
Heideland to
te Hasselt.
Hasselt.
editie bij Heideland te Hasselt.
-— Jan
Wil/ekens exposeerde
van 13
13 tot
tot 30
30maart
maart in
in galerie
galerieAtelier
Atelier
Jan Willekens
exposeerde van
- Jan Wil/ekens exposeerde van 13 tot 30 maart in galerie Atelier
te
Menen.
to Menen.
te Menen.

Jos Vandeloo's
Vandeloo's 'Waarom
'Waarom slaap
liefje ?',
7', dat
dat
-— Het
Het decor
decor voor Jos
slaap je, liefje
- Het decor voor Jos Vandeloo's 'Waarom slaap je, liefje 7', dat
momenteel door het
het Brusselse
BrusselseKamertoneel
Kamertoneel in
,inde
deBeursschouwburg
Beurssohouwburg
momenteel door het Brusselse Kamertoneel in de Beursschouwburg
te Brussel
Brussel wordt
wordt opgevoerd, word
werd gebouwd door het
het decoratieatedecoratieatete Brussel wordt opgevoerd, werd gebouwd door het decoratieatelier
St.-Lukassohool o.'l.v. Jaak Woutermaertens.
Woutermaertens.
lier van
van de
de St.-Lukasschool
lier van de St.-Lukasschool o.l.v. Jaak Woutermaertens.

tot 31
31 maart
maart bij
bij W.
W. en F.
F. De
De
-— Paul
Wyndae/e exposeerde van 1 tot
Paul Wyndaele
- Paul Wyndaele exposeerde van 1 tot 31 maart bij W. en F. De
april tot
tot 10
10 mei
mei
Martelaere
kunstenaar stelt
Martelaerete
to Gent.
Gent. Deze
Doze kunstenaar
stelt van
van 17 april
Martelaere te Gent. Deze kunstenaar stelt van 17 april tot 10 mei
In de LatemseGalerij
Galerij teSt.-Martens-Latem.
St.-Martens-Latem. Jan
D'haese
tentoon
D'haese
tentoon
Latemse Galerijto te
St.-Martens-Latem. Jan
Jan D'haese
tentoon inIndedeLatemse
verzorgt
de
inleiding.
verzorgt
inleiding.
verzorgt de inleiding.

verzorgde merkwaardige
folders
voor
de
-—
Roger
Vansevenant
- Roger
Roger Vansevenant
Vansevenant verzorgde ,merkwaardige
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kGrafisch
bericht
i,Grafisch bericht
verzorgd
verzorgddoor
doorhet
hetV.V.G.
V. V. G.
Secretariaat
Secretariaat:
Molendreef,
17,17,
9831
Deurle
Molendreef,
9831
Deurle
(tel.
09/52.37.17).
(tel. 09/52.37.17).
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STARTKLAAR
V.V.G.-VLAANDEREN
STARTKLAAR
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V.V.G.
diedie
problemen
wear
allealle
'belanghebbenden
indiviproblemen
waar
belanghebbenden
indiviHet
V.V.G.wilwil
dueel
mee
te kampen
.hebben
door
gezamenlijk
overleg
en en
samendoor
gezamenlijk
overleg
samendueel
mee
te kampen
hebben
working
en en
voor
de de
toekomst
normen
vastleggen
die die
.hethet
voor
toekomst
normen
vastleggen
werkingoplossen
oplossen
m
aken
meer
rechtszeker,
m
ogelijk
zullen
,
de de
betrokken
kunstenaar
betrokken kunstenaar mogelijk zullen maken meer rechtszekerheld
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reklame,
Illustratie,
gebonden
grafiek,
typografie.
jaarsstudenten
vakken.
Maar
ook
voor
fotografen,
fotograook
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Wie lid wordt ontvangt gratis het tijdschrift 'Vidanderen' en heeft
Wie lid wordt ontvangt gratis het tijdschrift Vlaanderen' en heeft
recht op juridisch of ander advies tot een kostenbeloop van 500 fr.
recht op juridisch of ander advies tot een kostenbeloop van 500 fr
Het tijdschrift 'Vlaanderen' zal exciusief alle informatie van en over
Het tijdschrift 'Vlaanderen ' zal exclusief alle Informatie van en over
het V.V.G. verstrekken.
het V.V.G. verstrekken .

TYPOMUNDUS
20/11
TYPOMUNDUS
20/11
De ICTA, International Center for the Typographic Arts, heeft nu
De ICT A. International Center for the Typographic Arts. heeft nu
een serie dia's aangeboden over de gehouden Internationale wedeen serie dia's aangeboden over de gehouden internationale wedstrijd
: Typomundus 20/11 die tot doel had de vakmensen zowel als
strijd: Typomundus 20/11 die tot doel had de vakmensen zowel als
de genteresseerde buitenwereld, to tonen wat er als vormgeving
de geïnteresseerde buitenwereld, te tonen wat er als vormgeving
inzake communicatiemedia, catalog', financiele en handelsberichtinzake communicatiemedia, catalogi, financiële en handelsberichtgeving,
dagbladen,
affiches,
aankondigingen,
verpakgevingtildschriften,
, tijdschriften.
dagbladen,
affiches,
aankondigingen,
verpakkingen,
platenhoezen, firmamerken en symbolen, kalenders, briefkingen. platenhoezen. lirmamerken en symbolen, kalenders, bnefboofding
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van
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'Stomme van Portici'een
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revolutie
wat
men
wat
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revolutieontketende,
ontketende,
van
grafiek
niet
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kunvandaze
deze
grafiek
niet
kunnen
staat
indernenbeweren.
beweren.ErEr
staat
inderdead
vermeld:
daad
vermeld:126e
126ebestaansbestaansjaar
I
Geen
wonder
dat
jaar ! Geen wonder datonze
onze
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jongegrafiekers
grafiekersniet
nietaan
aandede
slag
slagkunnen
kunnenkomen
komenals
alsmen
men
vijfkwarteeuw
eeuwalles
allesbijbijhet
het
ininvijfkwart
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eenstrop
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Wel
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Kunstecho's
ANTVVERPEN
ANTWERPEN

In de VTB-scenariowedstrijd werd ons medelid, de romancier
In de VTB-scenariowedstrijd werd ons medelid, de romancier
Walter Roland, bekroond. Hartelijk gefeliciteerd. Intussen schreef
Walter Roland, bekroond. Hartelijk gefeliciteerd. Intussen schreef
de VTB de Oskar de Gruyterprijs uit voor een acteur (gouden pende VTB de Oskar de Gruyterprils uit voor een acteur (gouden penning, de Gruyterbeeld, opdracht, 12.500 fr.); deze prijs wordt in
ning, de Gruyterbeeld, opdracht, 12.500 fr.); deze prijs wordt in
september door de toneelrecensenten toegekend. Men denkt ook
september door de toneel recensenten toegekend. Men denkt ook
reeds aan het 9e Salon van de Vlaamse humor 1971; inzenden Wit
reeds aan het ge Salon van de Vlaamse humor 1971 .. inzenden vóór
15/12/70; voorbehouden aan Vlaamse kartoenisten die geregeld aan
15/12. 70; voorbehouden aan Vlaamse kartoenisten die geregeld aan
een periodiek medewerken. Voorwaarden: VTB, St.-Jacobsmarkt 45.
een periodiek medewerken. Voorwaarden: VTB, St.-Jacobsmarkt 45.
Jef van Hoof-jaargetijde had plaats in St.-Carolus op 26/4
Het Jef
Het
van Hoof-jaargetijde had plaats in St.-Carolus op 26/4
(artiestenmis) met uitvoering van werken van van Hoof door het
(artiestenmis) met uitvoering van werken van van Hoof door het
Jeugd en Muziekorkest o.l.v. Ern. van der Eyken en kanseirede
Jeugd en Muziekorkest o.l.v. Ern van der Eyken en kanselrede
door Bart Mesotten.
door Bart Mesotten.
(van 20/4 tot eind mei) brengt vijf
InternatIonaal teaterfestival
Het
Het Internationaal
teaterfestival (van 20/4 tot eind mei) brengt vijf
gezelschappen
in
de
K.V.O.,
twee
balletavonden (1 en 8/6) en een
gezelschappen in de K.V.O., twee balletavonden (1 en 8/6) en een
reeks
concerten
op
historische
instrumenten
reeks concerten op historische instrumenten met
met o.m.
o.m. het
het AlariusAlariusgezelschap
(12/5) en het Consortium Antiquum (20/5). Programma
gezelschap (12/ 5) en het Consortium Antiquum (205) . Programma
te
verkrijgen ten stadhuize.
te verkrijgen ten stad huize.
wordt dit
dit jaar
Grand Bazarprijs
De
De Grand
Bazarprijs wordt
jaar afgestemd
afgestemd op
op tridimensionele
tridimensionele
werken;
thema
is
'De
handel
en
het
leven'.
Inl.
:
GB,
Publ. relations,
relations,
werken; thema is De handel en het leven'. Inl. ; GB, Publ.
Beddenstr. 2.
Beddenstr. 2.
een merkwaardige tentoonHet geheimschrift
Het
geheimschrift van
van het
het onbewuste,
onbewuste, een merkwaardige tentoonstelling
van
kindertekeningen,
met
psycho-chromo-analytische
stelling van kindertekeningen, met psycho-chromo-analytische ononderzoekingen,
derzoekingen, ging
ging door
door in
in de
de Kon.
Kon. Academie
Academie van
van 13
13 tot
tot 25/3,
25/3, o.l.v.
o.l.v.
de
de kieurenpsycholoog
kleurenpsycholoog J.B.
J.B. Den
Den Tandt.
Tandt.

AMSTERDAM
AMSTERDAM
Anouk,
Anouk, AIg.
Alg. Ned.
Ned. organisatie
organisatie v.
v. Uitvoerende
Uitvoerende Kunstenaars,
Kunstenaars, werd
werd opopgericht;
gericht; zij
zij omvat
omvat 2100
2100 laden
leden en
en verenigt
verenigt de
deAIg.
Alg. Bond
Bondvan
vanKunsteKunstenears,
B. v.v.Kr.
Kr. Kunstenaars,
Kunstenaars, de
de Ned.
Ned.Beroepsverenig.
Beroepsverenig.v.v.Muz.
Muz.
naars, de
de B.
en
en dram.
dram. Kunst.
Kunst.

AVERBODE
AVERBODE
Een
Een Muzikale
Muzikale studieweek
studieweek gaat
gaat door
door van
van 55 tot
tot 11/4
11/4over
overhet
hetOrffOrllinstrumentarium
en de
de muziekopvoeding,
o.l.v. P.
instrumentarium en
muziekopvoeding o.l.v.
P Schollaert
Schollaert en
en W.
W.
Joosen.
Joosen. lnrichter
Inrichter isishet
hetAIg.
Alg.Nader!.
Nederl.Zangverbond.
Zangverbond.
Het
ook gestart
gestart met
met een
een Passion
Passion van
van
Het Derde
Derde lentefestival
lentefestival is
is intussen
intussen ook
Telemann,
gevolgd
door
een
concert
van
H.
van
de
Velde
en Fl.
FI.
Telemann, gevolgd door een concert van H. van de Velde en
Muyshondt.
Muyshondt.

BILZEN
BILZEN
1970 staat
Een
Een Posterwedstrijd
Posterwedstrijd voor
voor Jazz-Bilzen
Jazz-Bilzen 197C
staat open
open voor
voor alle
alle
jonge
Inlichtingen;
jonge kunstenaars,
kunstenaars, aangesloten
aangesloten bij
bij een
eenkunstinstelling.
kunstinstelling ,lnlichtingen:
Jazz-Bilzen
Jazz-Bilzen VZW,
VZW, Oude
Oude Tongersestraat
Tongersestraat 4,
4, 3740
3740Bilzen.
Bilzen.

BORGERHOUT
BORGERHOUT
Paul
Paul Lebeau
Lebeau werd
werd lid
lid van
van de
de Kon.
Kon. VI.
VI. Academie.
Academie. Ons
Ons eminent
eminent modemedelid
lid werd
werd gekozen
gekozen tot
totopvolger
opvolgervan
vanStijn
StijnStreuvels.
Streuvels.Hartelijke
Hartelijkefelicifelicitaties
van
Verbond
en
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aan
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schrijver
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taties van Verbond en tijdschrift aan de schrijver van'Het
'Hetexperiexperiment'
en 'Xanthippe',
'Xanthippe', thans
thans hoogleraar
hoogleraar aan
aan de
deSt.-Aloisius-faculSt.-Alo'isius-faculment' en
teiten
32,Borgerhout)
Borgerhout)
teiten to
te Brussel.
Brussel.(Verzoeningsstraat
(Verzoeningsstraat32,

BRUGGE
BRUGGE
Een
in school
Een Muzikale
Muzikale studieweek
studieweek over
over 'Koorwerking
'Koorwerking in
school en
enkerk'
kerk'
ging
van 5 tot
door in
in Vogelzang,
Vogelzang, St.-Michiels-Br.,
St.-Michiels-Br., van
tot 11/4,
11 4, o.l.v.
o.l.v, R.
R.
ging door
Leers
Leens en
enPr.
ProGoethals.
Goethals.lnrichting
InrichtingAlg.
Alg .Ned.
Ned.Zangverbond.
Zangverbond.

De
De iCorrekelder
Korrekelder programmeert
programmeert in
in april
april en
en imei
mei 'Wanneer
'Wanneer heb
heb jejemijn
mijn
moeder
voor het
het laatst
laatstgezien'
gezien'van
vanChr.
Chr.Hampton,
Hampton, een
een der
derontelbare
ontelbare
moeder voor

proteststukkentegen
tegende
de gevestigde
proteststukken
gevestigde generatie,
generatie, waarin
waarin gepoogd
gepoogd
wordtalle
alle sensatie
sensatierecords
wordt
records te
te kloppen;
kloppen , gunstige
gunstige kritiek
kritiek Is
is bijgevolg
bijgevolg
verzekerd.
verzekerd
gaat door
door van
van 15
15 tot
tot 22
22/8.
Eveneens in
Orgelweek gaat
De Orgelweek
De
8. Eveneens
in het
het kader
kader van
van
Week
van
de
Engelse
het
Festival
van
Vlaanderen
is
er
een
muziek
het Festival van Vlaanderen is er een Week van de Engelse muziek
Gouden Boom
van 22
22 tot
tot 298.
29/8. In
In dezelfde
dezelfde periode
periode gaat
gaat ook
ook de
de Gouden Boom
van
praalstoet
uit (23 en 30/8).
praalstoet uit (23 en 30/8).
Moderne Kunst
Kunst uit
uit het
een grootse
Moderne
het Landesmuseum
Landesmuseum Munster
Munster isis een
grootse tententoonstelling,
die
ingericht
wordt
door
het
provinciebestuur,
in het
het
toonstelling, die Ingericht wordt door het provinciebestuur, in
Groeningemuseum,van
van18n
18/7tot
tot209.
20/9. Dit
Dit in
in uitwisseling
met de
de
uitwisseling met
Groeningemuseum,
tent. van
van de
de prov.
collectie moderne
in dezelfde
dezelfde periode
tent.
provo collectie
moderne kunst
kunst in
periode te
te
MOnster.
Münster.
gaat door
door van
van 77 tot
Brugse antiekbeurs
antiekbeurs gaat
De Brugse
De
tot 16/8
16/8 in
in de
de stadshallen.
stadshallen,
werd door
door Westtoerisme
Westtoerisme uitgegeven.
uitgegeven.
Fotoboek Vlaanderen-West
Vlaanderen-West werd
Het Fotoboek
Het
Het
bevat
foto's
van
Walter
De
Mulder,
Jean
Mil
en
Roger
VanseveHet bevat foto's van Walter De Mulder. Jean Mil en Roger Vansevenant. De
:Deverklarende
verklarendeteksten
tekstenzijn
zijnvan
vanJozef
Jozef Deleu
Deleu en
en de
nant.
de verbinverbindingsteksten werden
werden door
door Andre
André Demedts
Demedts gekozen.
gekozen ,
dingsteksten
verscheen met
met een
Standen en
en Landen
Standen
Landen XLIV,
XLIV, West-Vlaanderen,
West-Vlaanderen, verscheen
een
woord vooraf
vooraf van
van Gouverneur
van Outryve
Outryve d'Ydewalie
d'Ydewalle en
en bevat
woord
Gouverneur van
bevat een
een
aantal belangrijke
belangrijke historische
historische bijdragen.
aantal
bijdragen. Het
Het ontstond
ontstond door
door samensamenworkingtussen
tussen 'Standen
'Standen en
en landen'
werking
landen' en
en de
deWestvlaamse
Westvlaamse Deputatie
Deputatie
en Cultuurdienst
(15,5x
24, 518
518 blz.,
en
Cultuurdienst (15,5
x 24,
blz., Uitgaven
Uitgaven van
van de
de Encycloped.
Encycloped.
boekhandel, Luxemburgstraat
7, Brussel
Brussel 4).
4).
boekhandel,
Luxemburgstraat 7,

BRUSSEL
BRUSSEL
Prijs der
ging naar
De PrilS
De
der Scriptores
Scriptores catholici
catholici ging
naar ons
ons medelid
medelid Maria
Maria
Rosseels voor
voor 'Wacht
'Wacht niet
niet op
op morgen'.
morgen'. Hij
Hij wend
werd haar
haar uitgereikt
uitgereikt
Rosseels
tijdens
tijdens de
de jaarl.
jaarl. lunch
lunch van
van 15/4.
15/4.Hartelijk
Hartelijk gefeliciteerd.
gefeliciteerd . Het
Het werk
werk
verscheen In
in oktober
1969 en
en speelt
speelt zich
verscheen
oktober 1969
zich of
af in
in de
detijd
tijd der
derKruisKruisvaarten.
vaarten.
organiseerde een
een lezing
Vlaams conservatorium
Het Vlaams
conservatorium organiseerde
lezing van
van Denijs
Denijs
Dille over
over Bartok
Dille
Bartok en
en Kodaly.
Kodaly. Drie
Drie studenten
studenten van
van het
hetconservatorium
conservatorium
behaalden belangrijke
belangrijke prijzen
prijzen;: Dirk
Dirk Vermeulen
Vermeulen uit
uit leper
leper (Ed.
(Ed. DeruDerubehaalden
prijs,
Verviers),
W.
Vleminckx
uit
Boechout
(Th.
Boumansprijs,
prijs, Verviers). W. Vleminckx uit Boechout (Th. Boumansprijs,
Antw.)
on FI.
Fl. De
De Ketelaere
Ketelaere uit
uit Rijmenam
Rijmenam (St.
(St. de
de Jongheprijs,
Jongheprijs, Aalst).
Aalst).
Antw.) en

Museum voor
zal misschien
In de
de eerste
eerste jaren
jaren
Het Museum
voor Moderne
Moderne Kunst
Kunst zal
misschien in
gebouwd
gebouwd raken,
raken, vermits
vermits eon
een aantal
aantal administratieve
administratieve zaken geregeld
geregeld
schijnen,
de mededeling
schijnen, overeenkomstig
overeenkomstig de
mededeling van
van de
de Vrienden
Vrienden van
van de
de
Kon.
Musea.
Het
wordt
opgetrokken
nabij
de
Kon.
Bibliotheek,
Kon. Musea. Het wordt opgetrokken nabij
Kon. Bibliotheek, het
het
Museum
v. Oude
or het
Museum V.
Oude Kunst
Kunst en
het voorl.
voorl. mus.
mus. v.
V. mod.
modokunst.
kunst. ArchitecArchitecten zijn
zijn Bastin
Bastin en
en Beeck.
Beeck. Alvast
Alvast wordt
wordt met
met een
eenondergrondse
ondergrondseparparking
king begonnen.
begonnen.
De Stichting
Stichting Roeping
Roeping schonk
schonk oen
tlen bears
beurs o.m.
o.m. aan Wilfriede
Wilfriede Beutler
Beutier
(Gent,
Ria Roels
(Gent, pianiste),
pianiste), Ria
Roels ((choreografe),
((choreografe), Ilse
IIse van
van den
den Bogaert
Bogaert
(grafica),
Adres:: Gasthuisstr.
Gasthuisstr. 23,
23, tel.
tel.
(grafica), Bernard
Bernard Verbaeys
Verbaeys (pianist):
(pianist). Adres
11.24.69,
voorcandidatuurcandidatuur11.24.69, waar
waar men
men inlichtingen
inlichtingen kan
kan verkrijgen
verkrijgen voor
stelling.
fr., besternd
bestemd voor
voor het
het ververstelling. De
De beurzen
beurzen bedragen
bedragen 100.000
100.000 fr.,
wezenlijken
wezenlijken van
van een
een toekomstdroom.
toekomstdroom.

Een
Architectenwedstrijd voor
voor aanleg
aanleg van
van de
de zone
zone tussen
tussen St.St.Een Architectenwedstrijd
Michiels
Michiels en
en Grote
Grote Markt
Markt beschikt
beschikt over
over 750.000
750.000 fr.
fr. aan
aanprijzen.
prijzen, InInlichtingen
lichtingen ten
ten stadhuize.
stadhuize.
van de
De
De Prijsvragen
Prijsvragen van
de K.
K. VI.
VI. Academie
Academie v.
v. Wet.,
Wet., lett.
lett. en
enSch.
Sch.KunsKunsten
ten van
van Belgic
België
voor
voor 1971
1971 :;
1.
1. Een
Een belangrijke
belangrijke bijdrage
bijdrage tot
tot de geschiedenis
geschiedenisvan
vande
detapijtkunst.
tapijtkunst.
2.
tot de geschiedenis
2. Een
Een belangrijke
belangrijke bijdrage
bijdrage tot
geschiedenisvan
vande
deAntwerpse
Antwerpse
schilderkunst
schilderkunst in
in de 16e
16e eeuw.
eeuw.
bijdrage tot
tot de
de geschiedenis
3.
3. Een
Een belangrijke
belangrijke bijdrage
geSChiedenis van
van de
deVlaamse
Vlaamse
miniatuurkunst.
miniatuurkunst.
4.
polychromie inindedeZuidnederlandse
Zuidnederlandse
4. Een
Een onderzoek
onderzoek over
over de
depolychromie
beeldhouwkunst.
beeldhouwkunst.
5. Een
Een 'suite'
'suite' van
van tien
tien prenten
prenten uit
uit to
tevoeren
voerenininhoutgravure
houtgravure of
of
5.
gebaseerd op
op de
de tekst
tekstvan
van
houtsnede, formaat
formaat 15
houtsnede,
15 cm
om xx20
20 cm
cm en
en gebaseerd
Charles De
De Costers
Costers 'La
'La Legende
Légende d'Ulenspiegel'.
d'Ulenspiegel'.
Charles
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6. Een werk voor kamermuziek. - Duur: mmimum 10 mmo (maxImum vrij). Bezetting: maximum: alle blazers per twee. piano. harp.
pauken, slagwerk (twee uitvoerders), strijkerIi; minimum: twaalf
solisten, te kiezen in bovenvermeid maximum.
voor 1972:
1. De geschreven bronnen voor de geschiedenis van kunst en
techniek in de Nederlanden; een bijdrage.
2. Een belangrijke bijdrage tot de geschiedenis van de Zuldnederlandse borduurkunst.
3. Een studie over leven en werk van een belangrijk componist uit
de 17e eeuw In de Nederlanden.
4. Een belangrijke bouwgeschiedenis van een abdij In de Nederlanden.
5. Een uitgebreide studie over het aanvangsstadium der moderne
architectuur in de jaren 1890-1914 in België. met aandacht voor de
verschillende belangrijke figuren en een zo volledig mogelijk repertorium der nog bestaande en reeds verdwenen werken.
6. Een grondige bijdrage betreffende Zuidnederlandse beeldhouwkunst in de 17e eeuw.
7. Een ontwerp voor een beeldje van maximum 12 cm. hoogte op
Uitvoeringsgrootte, bestemd om eventueel door een Academie aan
haar nieuwe leden en eregasten aangeboden te worden.
8. Een studie over de kerkmuziek te Kortrijk in de 17e en de 18e
eeuw.
9. Ontwerp van kostuums en decor voor een Vlaams toneelwerk.
10. Ontwerp en werktekeningen (op schaal 1/5 en details ware
grootte) van een grafzerk voorzien van minimumtekst Maquette
wenselijk.
Datum van inzending: 15 Januari 1971 en 1972.
Het bedrag van elke prijs wordt voorlopig geraamd op 30.000 fr.
Inlichtingen: Secretariaat: Kunstlaan, 43 1040 Brussel, Tel. 112623
en 112629.

DEURLE
Een Retrospectieve Albert Van Dyek gaat door tot eind mei in het
J. D'hondt-Dhaenensmuseum. Naar aanleiding hiervan verscheen:
Jos Hendriekx, Albert Van Drek, tekenaar, Uitg. Colibrandt, Deurle
(Inl. J. Fieerackers). J.L De Beider sprak de inleidende toespraak
uit. Verleden maand werd in de onmiddellijke nabijheid het Leon
De Smetmuseum geopend.

DEURNE
Het Eenakterlestlval van Atelier Teater, in opdracht van het AKVTI
Antwerpen-Z., ging door in zaal Familla, van 4/4 tot 184 met deelname van Atelier Teater (Deurne), Krutoon (Edegem), J. Simonskring (Oelegem), Kunst adelt (Hoboken), K.T. Opgang (Deurne),
Deugd en vreugd (Wilrijk), Wijnegems Toneelgezelschap, VI. Vrienden (Berchem). Organisator is regisseur Leo Laerenbergh.

DIEPENBEEK
De Cantores Servadie o.l.v. Leo Vannevel verkreeg de driejaarlijkse
prijS voor Schone Kunsten van de provincie Limburg, die uitgereikt
werd op 19/12 jl. Bij deze gelegenheid stelden zij een langspeelplaat samen met prachtige volksliederen in bewerkingen van H.
Roeis, Vis Nees, Jos Lerinckx, G. Wo Ite rs, K. Marx e.a. (te verkrijgen door storting van 115 fr. op giro 8926, Kredietbank, Diepenbeek, voor rek. 01046, Cantores Servadie). Hartelijk gefeliciteerd!

DIEST
Voor 1971-72 werd Dlest als modelstad gekozen (met leper). Op
cultureel gebied voorziet men de uitbreiding van het museum, de
restauratie van St.-Sulplcius, e.a.

DIKSMUlDE
Een Kultuurcentrum zal Ingericht worden in de gebouwen van het
oude minderbroedersklooster. O.a. de muziekschool en een museum
zijn voorzien.
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EISDEN
Een Kultureel centrum wordt dit jaar aanbesteed (40 mil).), op plannen van arch. FrancoIs, met o.m. een schouwburg met 600 pI., van
moderne conceptie.

FAENZA
De XXVllle Internationale wedstrijd voor kunstkeramiek slaat open
voor alle kunstenaars. VIJf werken in te sluren vóór 20 5. Inschrijven
vê5ór 304. Inlichtingen Infordesign (lel. 021130146), Eendrachtstr.
6O/B, 1050 Brussel.

GEEL
De Vierde Kempische boekenbeurs ging door van 16 tol 23/4 in het
Hog. Inst. v. de Kempen, op initiatief van het OF. Een boekenbeursconcert had plaats In St.-Dlmphna met koren van Beerse en Turnhout.

GENT
Een Prijsvraag voor een toneelstuk wordt uitgeschreven door het
komltee ter Viering van 100 jaar beroepstoneel te Gent (100.000 fr.).
Inzenden tegen 31/1/71. Inlichtingen: A.C. Metdepennlnghen, Sassevaartstraat 8.
De meesterwerken uit het museum van Bordeaux worden vertoond
van 18/4 tot 14 6 In het Museum v. Sch. Kunsten. O.m. Bruegel, van
Goyen, Perugino, Renoir, Redon.
De Aanwinsten van het Gents museum werden gedurende de
maand maart vertoond. Dit was een verantwoord initiatief ter beoordeling door het publiek, zowel van de keuze van kunstenaars
en werken, als van de aankoopprijzen; deze laatste waren soms
wat aan de hoge kant bv. wat betreft Marcel Mayer en Raveel,
waarbij regionalisme en public relations een rol schijnen te hebben
gespeeld.
Het Gents mimetheater o.l.v. Jan D'haese en Fr. Van Melie brengt
van 17/4 tot 15/5 elke maandag en vrijdag 'Met weinig woorden',
een mimemozaiek (Waterstr. 27, St.-Amandsberg, tel 09/511598).
De Provo Prijsvraag voor familiekunde 1969 ging naar Th. Penneman
'De middenstanders. De familie Penneman te St.-Niklaas van 1662
tot 1800'.

HASSELT
De Provo Comm. V. Plast. kunsten bestaat vanaf febr. uit: K. Van
Bockryck, G. Seresia, M. Govaerts, G. Goddeeris, P. Leemans, R.
Pulinckx, L Clerinx, J. Vanbergen, R. Verstraeten, M. Ceusters.
A. Dusar (secret.).

Vernieuwde Nederlandse architectuur wordt van 18/4 tot 3/5 vertoond in het Begijnhof. Daarmede gepaard gaat een colloquium
door over nieuwe woonvormen, techniek en architectuur o.l.v. K.N.
Elno en R. Brouwers, op 30/4 en 1-315. Inschrijven: secret postuniversitair centrum, 11e Liniestraat 24, Hasselt (tel. 011/25009).
Het van Veldeken-Leeêncomlté, voorgezeten door ons redactielid
Jozef Droogmans, schonk op 26 4 de Manteliusprljs voor geschiedenis 1969 aan Dr. J. Baerten, voor een studie over het graafschap
Loon.

HEIST-DUINBERGEN
De Poëzle- (10.000 fr.) en kolderpoëzieprijskamp (5.000 fr.) 1970
verwacht Inzendingen van max. drie ongepUbliceerde gedichten of
koldergedichten (deze laatste onder schuilnaam), vóór 15/5. stadhuis, 8390 Heist (getypt op 7 exx.). Jury: H. van Herreweghe, K.
Jonckheere, W.M. Roggeman, A. V. Wilderode, G. Vermeille; sekr.
Jos Deroose en H. Gobert.
De Wereldkartoenale 70 betreft: gewoon kartoen - tijdkritlsche
tekening ('editorial cartoon') - sportspotprent (in kader van sportbiênnale) - humoristische gebruiksgrafiek (affiches, aankondigingen
e.a.). Inlichtingen: Stadhuis.

sHet weekend Podzie aan zee gaat door op 13 en 14 juni, met o.m.
Het
weekend
Poezie (13/6,
aan zee
gaaten
door
op 13 en(14/6,
14 juni,
met o.m.
Podzie
in de schuur
20u30)
Borrelvaart
15u30).
Poëzie in de schuur (13/6, 20u30) en Borrelvaart (146, 15u30).

HERENTALS
HERENTALS
Het Negende stedelijk toneeltornooi werd gewonnen door de Kon.
Het
stedelijk
doordagboek.
de Kon.
Kat.Negende
Toneelgilde
van toneeltornooI
Boom (92 p.),werd
met gewonnen
Anne Franks
Toneelgilde
van Boom (92 p.), met Anne Franks dagboek.
Kat.
Gelukwensen
I
Gelukwensen!
Het Elisabethsgasthuis wordt gered van verdere sloping. Men denkt
Het
van verdere sloping. Men denkt
het Elisabethsgasthuis
kerkje tot museumwordt
am tegered
vormen.
het kerkje tot museum om te vormen.

IEPER
IEPER
Stad en mens, een tentoonstelling van realistische kunst, ging door
Stad
mens, een
van realistische
kunst,
door
in deen
Vleeshalle
vantentoonstelling
28/3 tot 12/4, metideelname
o.m.
van ging
Godfried
in
de VleeshalIe van 28/3 tot 12.4. met deelname o.m. van Godfried
Vervisoh.

Vervisch.

KEULEN
KEULEN
Het Belgisch Huis zou kunnen een belangrijke rol spelen voor de
Het
Belgisch Huis
belangrijkezorolhetspelen
voor de
bekendmaking
vanzou
onzekunnen
cultuureen
in Duitsland,
goed gebruikt
cultuur
in gelijk
Duitsland,
zo het
bekendmaking
van het
onze
word. Dat dit niet
geval
is, ziet
wie een
voetgoed
zet ingebruikt
de hal
werd.
Dattentoongestelde
dit niet het geval
is, ziet
gelijk Men
wie een
zetde
in pornode hal
en de or
boeken
bekijkt.
leertvoet
er dat
en
de er tentoongestelde
bekijkt. Men
leert er
dat
pornoliteratuur
van Hugo Raesboeken
het hoogtepunt
uitmaakt
van
dede
Vlaamse
literatuur
vanwij
Hugo
het enkele
hoogtepunt
uitmaaktliteraire
van de schoften
Vlaamse
letteren, dat
fier Raes
zijn over
schaamteloze
fierdezijn
over enkele
schaamteloze
literaire schoften
letteren,
dat wijdat
te
beschikken,
uitgeverij
Manteau
de enige meldenswaardige
te
beschikken,
dat de
uitgeverij
Manteau de enige
meldenswaardige
Vlaamse
uitgeverij
is en
dat de propaganda
voor de
Vlaamse letteen dat de
propaganda
voor de Vlaamse
letteVlaamse
is herleid
ren in hetuitgeverij
buitenland
wordt
tot de behartiging
van de finanwordt Dat
tot de
van de finanren inbelangen
het buitenland
herleid
ciele
van een
uitgeverij.
zal behartiging
niemand verwonderen,
ciëleiets
belangen
van de
éénpolitiek,
uitgeverij.
Datsedert
zal niemand
verwonderen,
die
afweet over
welke
vele jaren
door onze
doorenonze
die iets'Kulturele
afweet over
de politiek,
welke
sedert vele
jarenword
dienst
akkoorden'
in het
buitenland
gevoerd
op
'Kulturele
akkoorden'
In o.l.v.
het buitenland
gevoerd werd en op
dienst
dit
ogenblik
nog gevoerd
wordt
Karel Jonckheere.
dit ogenblik nog ·gevoerd wordt o.l.v. Karel Jonckheere.

KNOKKE

KNOKKE
Teaterfestival wordt dit seizoen gepland in het casino, met een
Een
Een Teaterfestival
dit seizoen toneel.
gepland
het casino, metgaat
een
reeks
vertoningen wordt
van Nederlands
DeinPoeziebiennale
De Poëziebiënnale gaat
reeks van
vertoningen
van 'Poezie.
Nederlands
toneel.
,door
3 tot 7/9 over
Evolutie
en revolutie'.
door van 3 tot 7/9 over 'Poëzie. Evolutie en revolutie'.

LEUVEN

LEUVEN
In rhet Sted. Museum gaan de volgende tentoonstellingen door :
In het Sted.
Museum(8gaan
de volgende
tentoonstellingen
door:
'Aquarel
on gouache'
tot 22/2),
'Kunst van
de XXe E. in Leuvens
'Aquarel en(4/4
gouache'
(8 tot
22/2),
'Kunst van de XXe
E.de
in C.0.0
Leuvens
privebezit
tot 31/5),
'Het
kunstpatrimonium
van
v.
privébezit'(5/9
(4/4
31/5),
van (dec.).
de C.O.O
Leuven'
tottot
9/11),
'De'Het
prijskunstpatrimonium
van de stad Leuven'
Vanv.
Leuven'
(5/9gaan
tot voordrachten
9/11), 'De prijsdoor
van over
de stad
Leuven'
(dec.).
Van
4/4
tot 31/5
moderne
kunst.
De ope5 gaan
voordrachten
door
over moderne kunst. De ope4/4 tot 31 van
ningsuren
het museum
werden
gewijzigd.
ningsuren van het museum werden gewijzigd.

Jeugd en muziek hield n.a.v. zijn 20 jarig bestaan een uitvoering

Jeugd
en muziek
hield door
n.a.v. het
zijnKamerkoor
20 jarig bestaan
uitvoering
van
Telemanns
Passion
en het een
Kamerorkest
van
Telemanns
Passion
door
het
Kamerkoor
en
het
Kamerorkest
van Antwerpen, in de St.-Pieterskerk (17/3).
van Antwerpen, in de St.-Pieterskerk (17/3).
Davidsfonds hield een nationaal werkcongres op 11/4, waarbij een
Davidsfonds
hield
een nationaal
werkcongres
op 11/4, waarbij een
kritiek
van het
cultureel
vormingswerk
weird doorgevoerd.
kritiek van het cultureel vormingswerk werd doorgevoerd .

LIER

LIER
Letterkundige
Herman van Fraechem overleed op 27 april jl. Wij
Letterkundige
Fraechem overleed
op vooral
27 april
jl. de
Wij
, hulde Herman
aan dozevan
verdienstelijke
figuur, die
door
brengen
door
de
brengen
hulde
aan
deze
verdienstelijke
figuur,
die
vooral
uitgave van 'De Bladen voor de Poezie' en 'De Bladen voor de
voor
de
Poëzie'
en
'De
Bladen
voor
de
uitgave
van
'De
Bladen
Graflek' belangrijke idiensten heeft bewezen aan zoveel jonge
Grallek' kunstenaars.
belangrijke diensten
heeft deelneming,
bewezen aan
zoveel
Vlaamse
Onze oprechte
vooral
aan jonge
zijn
Vlaamse ons
kunstenaars.
Onze oprechte
deelneming, vooral aan zijn
petekind,
medelid Herman
van Fraechem.
petekind, ons medelid Herman van Fraechem.
Renaat Veremans kreeg naast van Boekel, Timmermans en OpRenaat Veremans kreeg naast van Boekel, Timmermans en Opsomer vanzelfsprekend zijn plaats in het Liers museum, waar een
somer vanzelfsprekend zijn plaats In het Liers museum, waar een
reeds rijke documentatie aanwezig is. De Veremanskamer werd inreeds rijke documentatie aanwezig is. De Veremanskamer werd ingehuldigd op 18/4. Gedurende heel het seizoen is er ook grafisch
gehuldigd op 18/4. Gedurende heel het seizoen is er ook grafisch
work van Timmermans tentoongesteld.
werk van Timmermans tentoongesteld.

LOKEREN

LOKEREN

Een Orgelwedstrijd wordt op 18/5 gehouden, in St.-Laurentius, door
Een Orgelwedstrijd wordt op 18/5 gehouden, in St.-Laurentius, door

de Lokerse concertvereniging voor leerlingen van Belg. en Nederl.
de Lokerse concerlvereniging voor leerlingen van Belg. en Nederl.
muziekscholen en -lycea (dus niet voor hoger niet-univers. onmuziekscholen ell -lycea (dus niet voor hoger niet-univers. onderw.). Prijzen van 2.500, 2.000 en 1.500 fr. Inschr. bij ons medelid
derw.).
vanWaasmunsterbaan
2.500, 2.000 en 1.500
fr. Inschr.
bij ons medelid
Jo van Prijzen
Eetvelde,
53, 9100
Lokeren.
Jo van Eetvelde, Waasmunsterbaan 53. 9100 Lokeren.

MECHELEN

MECHELEN

De Internationale muziekdagen, in het kader van het Festival van
De Internationale muziekdagen. in het kader van het Festival van
Vlaanderen, gaan door van 21/8 tot 22/9, o.m. met een reeks orgelVlaandel'en,
door van 21/8 tot 22 9, o.m. met een reeks orgelconcerten ingaan
de kathedraal.
concerten in de kathedraal.

MEISE

MEISE

De prijzen der Vlaamse podziedagen bedragen 10.000 fr. (Pr. v. de
De prijzen der Vlaamse poëziedagen bedragen 10.000 fr. (Pr. v. de
VI. Poeziedagen) en 3.000 fr. (Baz. de Craeneprijs; voor debutanVI. Poëziedagen) en 3.000 fr. (Baz. de Craeneprijs; voor debutanten). VOOr 30/4 drie niet gepubliceerde gedichten ander kenspreuk
ten). Vóór 30.4 drie niet gepubliceerde gedichten onder kenspreuk
insturen aan Jan (De Rook, Van Leriuslaan 113, 2650 Boom. Jury :
insturen aan Jan De Roek, Van Leriuslaan 113, 2650 Boom. Jury :
B. de Corte, J. Tulkens, Cl. Haesaert, Fr. Meyland, J. De Roek.
B. de Corte, J. Tulkens, Cl. Haesaert, Fr. Meyland, J. De Roek.
De prljs van Meise (7.000 fr.) voor het beste gedicht, verschenen in
De prijs van Meise (7.000 fr,) voor het beste gedicht, verschenen in
een VI. cultureel tijdschr. in 1969 (niets insturen).
een VI. cultureel tijdschr. in 1969 (niets insturen).
Uitreiking op de podziedagen (30 en 31/5).
Uitreiking op de poëziedagen (30 en 31/5).

MENEN

MENEN

De Prijsvraag kort verhaal van de 10e boekenweek van de grens
De Prijsvraag kort verhaal van de 10e boekenweek van de grens
bracht 161 teksten van 99 auteurs semen. Premies werden toegebracht 161 teksten van 99 auteurs samen. Premies werden toegekend aan Etienne De Ridder uit Diest (De waaiende vlinder), aan
kend aan Etienne De Ridder uit Diest (De waaiende vlinder), aan
Louis Vander Smissen uit Diepenbeek (Het gale paard), evenals aan
Louis Van der Smissen uit Diepenbeek (Het gele paard), evenals aan
Paul Brondeel uit Brugge (Tanden) en Frank van Hauwaert uit DeerPaul Brondeel uit Brugge (Tanden) en Frank van Hauwaert uit Deerlijk (Oak eon Januskop). Gefeliciteeml I
lijk (Ook een Januskop). Gefeliciteerd!

NEERPELT

NEERPELT

Een Motie ten voordele van de kunstenaars-ambtenaren word, aanEen Motie ten voordele van de kunstenaars-ambtenaren werd, aansluitend bij de actie gevoerd door het C. V. Kunstenaarsverboncl,
sluitend bij de actie gevoerd door het C. V. Kunstenaarsverbond,
aanvaard door de vrije vergadering van jonge kunstenaars in , maart
aanvaard door de vrije vergadering van jonge kunstenaars in maart
II. Het betreft de benadeling, door thesaurie, van kunstenaars die
11. Het betreft de benadeling, door thesaurie, van kunstenaars die
in staatsdienst zijn (weddeterugvorderingen).
in staatsdienst zijn (weddeterugvorderingen).
Aquarel en gouache word in Dommelhof vertoond van 15 tot 27/4.
Aquarel en gouache werd in Dommelhof vertoond van 15 tot 27/4.
Inleider was Johan Vandenbergen.
Inleider was Johan Vandenbergen.

OOIKE

OOIKE

Vandaag heeft aansluitend op zijn rubriek 'Op de muzenberg' een

Vandaag heelt aansluitend op zijn rubriek 'Op de muzenberg' een
podzieweekend gepland o.I.v. ons redactielid, de letterkundige
poëzieweekend gepland O.l.V. ons redactielid, de letterkundige
Albert de Longie, die de rubriek reeds jaren verzorgt. Het gaat door
Albert de Longie, die de rubriek reeds jaren verzorgt. Het gaat door
to Drongen op 1 en 2/5. De wedstrijd, die bij deze gelegenheid
te Drongen op 1 en 2/5. De wedstrijd, die bij deze gelegenheid
wordt gehouden, kende een reuzesukses : meer idan 700 gedichten
wordt gehouden, kende een reuzesukses : meer dan 700 gedichten
van ± 150 jonge dichters beneden de 20 j. Tijdens het weekeind
van = 150 jonge dichters beneden de 20 j. Tijdens het weekeind
zal Albert de Longie ook een bloemlezing presenteren, die thans
zal Albert de Longie ook een bloemlezing presenteren, die thans
ter parse is on die de baste stukken brengt, die hij in 10 jaar
ter perse is en die de beste stukken brengt, die hij in 10 Jaar
Muzenberg heeft verzameld. lnlichtingen en inschrijvingen voor het
Muzenberg heeft verzameld. Inlichtingen en inschrijvingen voor het
weekeind : Studio Vandaag, Stationsstraat 6, 9880 Aalter.
weekeind; Studio Vandaag, Stationsstraat 6, 9880 Aalter.

OOSTENDE

OOSTENDE

De tentoonstelling Jonge Limburgse kunst wordt op woensdag 29/4
De tentoonstelling Jonge Limburgse kunst wordt op woensdag 29/4
geopend in de Montrosezaal van het kursaal, door Gouverneur Dr.
geopend in de Montrosezaal van het kursaal, door Gouverneur Dr.
Roppe. , De samenstelling ervan word verzorgd door de Limburgse
Roppe. De samenstelling ervan werd verzorgd door de Limburgse
prow. cultuurdienst o.I.v. Albert Dusar. Inrichter is de Vlaamse
provo cultuurdienst o.l.v. Albert Dusar. Inrichter is de Vlaamse
Klub Kust, die eveneens een tentoonstelling van Westafrikaanse
Klub Kust. die eveneens een tentoonstelling van Westafrikaanse
kunst organiseerde van 29/3 tot 12/4.
kunst organiseerde van 29.3 tot 12/4.
Jazz 70 en de kunst ging door in het Thermal Palace Hotel (27/3
Jazz 70 en de kunst ging door in het Thermal Pal ace Hotel (27 3
tot
er ook
ook een
een
tot 12/4).
12/4). Behalve
Behalve een
eenaantal
aantaljazz-concerten
jazz-concerten •stonden
stonden er
Beethovenrecital
en
eon
tentoonstelling,
nl.
20
X
4,
op
het
proBeethovenrecital en een tentoonstelling, nl. 20 X 4, op hetprogramma.
: Georgette
deel:
Georgette de
de
gramma. Aan
Aan de
de tentoonstelling
tentoonstelling namen
namen o.m.
o.m. deel
Groote,
Willy
Groote, Gilb.
Gilb. Debontridder,
Debontridder, Pol
PolSpilliaert,
Spilliaert,Will.
WIII Mechnig,
Mechnlg,Willy
Bosschem,
Bosschem,Godfried
GodfriedVervisch,
Vervisch,Willem
WillemVermandere,
Vermandere,Hubert
HubertMinnebo,
Minnebo,
Stefaan
Depuydt,
Livia
Canestraro,
Jose
Vermeersch
enJacky
JackyDeDeStefaan Depuydt. Livia Canestraro, José Vermeersch en
maeyer.
maeyer.
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OUDENAARDE
OUDENAARDE

ook enkele beiaardconcerten door en kasteelconcerten; eveneens
ook enkele beiaardconcerten door en kasteelconcerten; eveneens
een Radio-hoogmis op 31/5 en 5/7 in de Basiliek.
een Radio-hoogmis op 31 5 en 5 7 in de Basiliek.

De Herman Tullekenprijs voor schilderkunst is voorbehouden aan
De Herman Tul/ekenprijs voor sc hilderkunst is voorbehouden aan
overleden- Winders en aan schilders 'die ten iminste 60 j. (op
overleden schilders en aan schilders die ten minste 60 j . (op
1/1/71) oud zijn en die niet meer in de artistieke beweging staan.
1, 1/7 1) oud zijn en die niet meer in de artistieke beweging staan.
Bekroonbaar
zijn figuratieve, na 1830 ontstane, en buiten de moBekroonbaar zijn figuratieve. na 1830 ontstane en bUiten de moderne
kunst staande werken. Maximum 3 werken insturen (v6Or
derne kunst staande werken. Maximum 3 werken Insturen (vóór
1/12/70)
: Stadhuis t.a.v. mevr. Tulleken, stadsarchivaris. Het be1/12/70) : Stadhuis t.a v. mevr. Tulleken , stadsarchivaris. Het bekroonde
work
(25.000 fr.) blijft eigendom van de inrichter.
kroonde werk (25.000 fr.) blijft eigendom van de inrichter.

Kunstbezit voor ieder werd voor de derde maal gedurende de paasKunstbezit voor ieder werd voor de derde maal gedurende de paasdagen in de Boerenschuur geexposeerd. Stelden o.m, tentoon :
dagen in de Boerenschuur geëxposeerd . Stelden o.m. tentoon'
Lode
Bosmans, Marcel Cockx, Leo Bosselaers, Anto Diez, Pierre
Lade Bosmans, Marcel Cockx. Leo Bosselaers, Anto Diez, Plerre
Hendrix, Staf van Elzen.
Hendrix, Staf van Elzen .

ROESBRUGGE-HARINGE
ROESBRUGGE-HARINGE

TURNHOUT
TURNHOUT

Op
enen
5/45,werd
door
D.F.
Op3,3,4 4
4 werd
door
D.F.'IJzerweelde'
'IJzerweelde'een
eengeslaagde
geslaagdeboekenboekenbeurs
gevarieerd
programma,
beurs• ingericht
ingericht met
meteen
eenzeer
zeer
gevarieerd
programma.w.o.
w.o.een
een

causerie
door
Andre
(3/4),
een
paneelgesprek
o.l.v.
Ward
door
AndréDemedts
Demedts
(3 4).
een
paneelgesprek
o.l.v.
Ward
causerie
Baert
en
m.m.v.
Lia
Timmermans,
Fernand
Bonneure,
Staf
Weyts
Baert en m.m,v. Lia Timmermans, Fernand Bonneure, Staf Weyts
enen
Julien,
Van
spreekbeurt
het
ontJulien
VanRemoortere
Remoortere(4/4)
(44)eneneen
een
spreekbeurtover
over
het
ontstaan
'Mandarijn
auteur
staanvan
van
'Mandarijnenenastronoom'
astronoom'door
doorR.A.
R.A.Blondeau,
Blondeau.dede
auteur
waren
van
voornoemd,
vanhet
het
voornoemd,monumentaal
monumentaalboek.
boek.Op
Opdede,boekenbeurs
boekenbeurs
waren
ook
van
de de
plastic'
R. Depuydt,
M.M.
Dornez
enen
ookwerken
werkengeexposeerd
geëxposeerd
van
plastici
R. Depuydt.
Dornez
R.R.Lecluyse.
Lecluyse.

ROESELARE
ROESELARE

april
tLetterkundige
tLetterkundige&Wel
EmielReynaert
Reynaertwerd
werdopopdonderdag
donderdag1616
aprilten
ten
grave
gravegedragen.
gedragen.Verbondssecretaris
Verbondssecretaris Walter
Walter De
De Taeye
Taeyeenenmeermeerdere
leden-letterkundigen
uitvaart
overleden
dere
leden-letterkundigenwoonden
woondendede
uitvaartbij.
bij.Ons
Ons
overleden
lidlidwend
enen
was
ere-onderwijzer.
in in
werdgeboren
geborenopop8 okt.
8 okt.1892
1892
was
ere-onderwiJZer.Reeds
Reeds
1913
bracht
:hij
een
ibewerking
van
Botrels
'Rode
Kerstnacht'.
In
1913 bracht hij een bewerking van Botreis 'Rode Kerstnacht' In
1951
in In
de de
Mandelstad'.
Innige
1951publiceerde
publiceerdehij
hij'Van
'Vanleven
levenenenleute
leute
Mandeistad'.
Innige
deetneming
dede
familie
Reynaert.
deelnemingaan
aan
familie
Reynaert.

SINT-KRUIS
SINT-KRUIS
Van
organiseert
dede
Kulturele
Raad
van
Sint
Kruis,
in in
Van5/7
5 7tottot20/9
20/9
organiseert
Kulturele
Raad
van
Sint
Kruis,
samenwerking
samenwerking met
metdedeigemeente,
gemeente,een
eententoonstelling
tentoonstelling van
vanbeeldbeeldBisschopsdreef.
Deelnemers
zijn
: Jan
Frarick,
houwwerk
houwwerkinindede
Bisschopsdreef.
Deelnemers
ziJn:
Jan
Franck,
Mariette
Clerck,
Clerck,
Mariette Jacobs,
Jacobs. Leopold
LeopoldVan
VanEsbroeck,
Esbroeck.Bonduel,
Bonduel.DeDe
Kulche,
Kulche,Spiliaert,
Spliiaert.Van
Vanden
denBranden,
Branden.Vonck,
Vonck.Van
VanGijsegem
Gijsegemenenmogemogelijk
paar
andere.
ErEr
wordt
moo'
catalogus
gedrukt,
lijknog
nogeen
een
paar
andere.
wordteen
een
mooi
catalogus
gedrukt,
publiciteit
dede
Gouverneur,
enz.
publiciteitininovervloed,
overvloed,wellicht
wellichtopening
openingdoor
door
Gouverneur,
enz.

SINT-TRUIDEN
SINT-TRUIDEN
Festival
VlaanInInhet
hetkader
kaderder
derBasiliekconcerten
Basiliekconcertenenenvan
vanhet
het
Festivalvan
van
Vlaanderen
volgende
concerten
door
: .Mendelssohn
derengaan
gaandede
volgende
concerten
door:
Mendeissolmdoor
doorhet
het
Limb.
BRT-RTB-koren
106),
BRT-RTB-koren(Seminarie,
(Seminarie,
Limb.Orkest
Orkest(Minderbroeders,
(Minderbroeders.10/6),
17/6),
(St.-Gangulphus,
Barok
enen
17/6),Midd.
Midd.enenrenaissancemuziek
renaissancemuzIek
(St.-Gangulphus.21/6),
21 6),
Barok
Brahms
: Gallo-Romeins
museum
Brahms(Seminarie,
(Seminarie,1/7).
1 7).Abonnementen
Abonnementen:
Gallo-Romeins
museum
Tongeren.
Tongeren.
Met
Methet
hetKultureel
Kultureelcentrum
centrum wordt
wordt dit
ditjaar
jaarreeds
reedsbegonnen.
begonnen.Men
Men
voorziet
pl.),
vergaderzavoorzietpoppenteater,
poppen teater,hobbyzalen,
hobbyzalen,feestzaal
feestzaal(400
(400
pl.),
vergaderzalen,
len,tentoonstellingsruimten
tentoonstellingsruimtene:d.m.
e.d.m.

TITIELT
ELT
Kelderteater
KelderteaterMalpertuis
Malpertuisibrengt
brengt 'Zwarte
Zwarte Excellentie'
Excellentie' van
van G.G.van
van
Vreckhem
(25/4
en
op
4
en
9/5).
Organisator
is
ons
medelid
Ern.
Ern.
Vreckhem (254 en op 4 en 9/5). Organisator is ons medelid
Verkest.
Martin
Verkest.Kleurendecor
Kleurendecorvan
van
MartinWallaert.
Wallaert.

TONGEREN
TONGEREN
De
DeSchola
Scholacantorum
cantorumSt.
St.&Alan
Fol/ianvan
vanAken
Aken hield
hieldop
op24/3
24 3een
eenpassiepassieconcert
Minderbroederskerk.
concertinindede
Minderbroederskerk.
Precolumbiaans
Precolumbiaans aardewerk
aardewerk uit
uit de
decentrale
centraleAndes,
Andes. de
deprachtige
prachtige
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verzameling da
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Costa. werd
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vertoond van
van 14/3
143 tot
tot 19/4
19/4ininhet
het
Gallo-Romeins
Gallo-Romeinsmuseum.
museum.
DeBasilica-concerten
Basilica-concerten7070(17e
(17eseizoen)
seizoen)zullen
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gewijdzijn
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aanBeetBeetDe
zijntijdgenoten.
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Voorzienisiso.m.
o.m.een
een
Beethovententoonhovenenenzijn
hoven
Beethovententoon305
5/7.
Verderconconstellingininhet
hetGallo-Romeins
Gallo-Romeinsmuseum
museumvan
van30/5
stelling
tottot
5/7.
Vender
Basiliek:
symphoniev. v.Beethoven
Beethoven
(30 5).Christ
Christam
am
certenInindedeBasiliek
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: 9egesymphonie
(30/5),
(6 6). Fidel°
Fidelo(11/6),
(11 6).C-dur
C-dur Messe
Messeenen
Josef
II-cantate
Oei berg (6/6),
Oelberg
Josef
II-cantate
(136), Leonore
Leonore(27/6),
(27/6). , M
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. Abonnementen:
issa Solemnis
:
(13/6),
Gallo-Romeins museum,
museum,Kiel
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01233914.
Verdergaan
gaan
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14. Verder
Gallo-Romeins
•
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TONGERLO
TONGERLO

Een
Filmfestival wordtdoor
Turnhoutse
Een Filmfestivalwordt
doordede
TurnhoutseKinokring
Kinakringgeorganiseerd
georganiseerd
n.a.v.
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bestaan,
van
4
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11/9,
met
medewerkingvan
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het
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en
Ned.
Ministerie van Cultuur. Een colloquium met de Vlaamse enNed.
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Cultuurzal
zalhet
hetafsluiten.
afsluiten .
ministersvan
vanCultuur

VEURNE
VEURNE
tKunstschilder
tKunstschilderJos
JasVan
VanBelleghem
BelIeghem overfeed
overleed op
op12/3
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zijn76e
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aan
zijn
zoons
Aimé
(eveneens
kunstschilder)enen
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WESTKAPELLE
WESTKAPELLE
Onze
Onzeeigen
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kunstschilders exposeerden
exposeerden van
van 28
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het
parochiaal
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Bleeker,A.A.enenH.H.
Anseeuw,J. J.
Vlaminek,
man.E.E.Gominne,
Gominne.A.
A.De
H.H.Gaelens,
R. R.
Gevaert.
Inrichter
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ook
een
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WillemVermandere
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? (2)
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kunstziek
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ons
verscheidene
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: 'Is'Isdedekunst
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het
artikel:
kunst
ziek
? Een
dede
rubriek
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Eenimmer
immeractueel
actueelthema'
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Staatsprijs
Staatsprijsvoor
voordrek
drek(6)
(6)
Een
Eenstormpje
stormpjeisisuitgebroken
uitgebrokenininkabouterland.
kabouterland.
Hier
Hieren
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daar isisiemand
iemandvan
vanzijn
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paddestoelgevallen.
gevallen.
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er alal een
een
uitgedrukt

vroeg voorbeeld van.)
Geen woord over parallellen buiten onze grenzen: Pieyre de Mandiargues, Violette Leduc, Pauline Rèage. Of hoe lezen deze heren
polemici Scott Fitzergald en Henry MiJler? Hoe lezen zij Hubert
Selby? HOE lezen zij?
Geen woord over het indringende beeld van een koloniaal tijdperk.
Geen woord over de TOTALE onbelangrijkheid van letterkulldige
(en andere) prijzen.
Eén voorstel: Voor de mooiste a-literaire aanval op Geeraerts, een
prijs (kunstzijden puntmuts met opgestikt kruisje) uit te reiken op
het hoogfeest van Vlaanderens verenigde christelijke kunstenaars:
het jaarlijks Banket.
Geert Vanallemeersch, Roeselare.
Staatsprijs voor drek (7)

Het stormpje in kabouterland heeft het land der reuzen bereikt.
Hier en daar kreeg er een een prikje. Eén reus (avantgardistisch
breed van gedachten) begint om zich heen te gooien met buitenlandse reuzen.
Allemaal om 1 boek en 1 prijs.
De reus heeft zich met reusachtige verbetenheid geworptln op het
kabouterproza. De vraag die hem daarbij kwelt is : HOE lezen kabouters? Met vroom gevouwen handen en gesloten ogen natuurlijk I Net zoals de paters en zusters uit Kongo, die in een indringend beeld van een koloniaal tijdperk vanzelfsprekend de rol toebedeeld worden van uitbuiters, misvormers, wereldvreemden en
profiteurs. En al die andere kabouters, die jaren in Kongo leefden
en werkten en die beweren dat mystieker Jet er helemaal naast is
wanneer hij de situaties schetst in onze vroegere kolonie, wel, zij
kennen geen steek van wat het leven is en was: het wordt hoogtijd dat zij, bij voorkeur in doodsangst, van het ene bed naar het
andere tollen (en tussendoor wat negers kapotschieten). Op die
wijze zullen zij misschien nog reuzen kunnen worden, die sex en
geweld sublimeren tot een mystiek, waarbij Ruusbroec en de nog
kleinere kaboutertjes niet alleen hun muts en wambuis zullen
scheuren, maar nog veel meer. Zoals het spreekwoord zegt: muts
gescheurd, iets gescheurd - wambuis gescheurd, veel gescheurd
- broek gescheurd, àl gescheurd I
Julien Van Remoortere, Oostende.
'Vlaanderen' tweetalig?

Ik ben het grondig oneens met U dat U in het jongste Vlaanderennummer franstalige lezersbrieven afdrukt.
Als deze lezers werkelijk nederlandsonkundig zijn (één ervan is
zelfs uit Brugge) hoe kunnen zij dan de lof steken over vorige
Vlaanderennummers die toch allen In het Nederlands gesteld zijn?
Waarom dan Hermanowskl niet in zijn eigen taal aan het woord
gelaten? Duits wordt toch ook in België gesproken?
Ik meen dat de plaatsruimte door zulke lezersbrieven ingenomen
'Ieel nuttiger kan besteed worden. Of moet uw tijdschrHt ook al twee~alig worden? 'Vlaanderen' is toch een uitgave van het C. VLAAMS
K.V. ?
Maar kom, ik ben maar een extremist; als ik in Vlaanderen Nederlands wil : een folklorist; als ik mijn volk gerespekteerd wil zien:
een volksunist. ..
Met grimmige groet, A. Van Poucke, Bekegem.
V/RA
"De korte ervaring van de Vereniging voor Internationale Relaties
toont ons hoe gegrond de motieven waren welke tot haar oprichting geleid hebben.
Dank zij VIRA werd een inspanning geleverd om aan Nederlanders
en Vlamingen, die samen een eigen cultuurgemeenschap vormen,
de mogelijkheid te bieden zich als groep in een heterogeen milieu
te affirmeren.
VI RA biedt op onvervangbare wijze contact mogelijkheden tussen
diverse beroepsmilieus naar aanleiding van voordrachten en dls-

cussies met betrekking tot thema's van algemeen en meer In het
bijzonder van INTERNATIONAAL belang."
Aldus sprak Prof. Dr. A. Coppé bij de aanvang van zijn ambtstermijn.
VI RA, een politiek niet-gebonden vereniging voor nederlandstalige
top-ambtenaren Uit Europese en Internationale instellingen en
verenigingen, werd gesticht op 21 maart 1963. Initiatiefnemer en
bezieler was - en bleef - Drs. Jef Ruysschaert, secretaris-generaal van de Glass Industry Club (Studiebureau der fabrikanten van
verpakkingsglas van de Euromarkt).
Vorm kreeg dit initiatief dank zij de morele én aktieve steun van
wijlen Julien Kuypers, van Hendrik Fayat, Fernand Collin en Frans
Van Mechelen.
Eerste voorzitter Albert Van Houtte, griffier bij het Europees Gerechtshof te Luxemburg, gaf gestalte en inhoud aan de vereniging.
Drie jaar later nam Prof. Dr. Jef Van Bilsen, Ambassadeur Ontwikkelingshulp de taak over. In zijn eerste toespraak legde hij een
verklaring af die zijn driejarig beleid heeft gekenmerkt. Hij onderliJnde dat VIRA voor een beperkte en daardoor mogelijk naar isolering of provincialisering neigende cultuurgemeenschap die de
onze is, een van de vensters zou kunnen zijn op de buitenwereld,
een van de organen die de doorstroming in ons taalgebied vergemakkelijkt van ideeën en beweringen die in de buitenwereld
kiemen en tot ontwikkeling komen.
Enkele maanden geleden nam Prof. Dr. Albert Coppé, oud-minister
van Ekonomische Zaken, gewezen ondervoorzitter van de hoge
autoriteit van de E.G.K.S., lid van de Commissie der Europese gemeenschappen, het roer over. Met hem gaat VIRA een nieuwe toekomst tegemoet.
Sommige initiatieven, die mede en vooral dank zij VIRA kiemkracht
kregen, werden zelfstandig, zo o.m. het verspreiden in het Engels
van de bijzonderste informatie uit de Nederlandstalige kranten en
tijdschriften in België door het 'Instituut voor Voorlichting' (INVOl
uiteindelijk gesticht en gefinancieerd door K.R.V., E.R.V. en V.E.V.
Evenzo kreeg het huidige 'Contact- en Cultuurcentrum', Martelarenplein te Brussel, zijn impuls van Jef Ruysschaert en daarna van
A. Van Houtte, die in 1966 alle geïnteresseerde verenigingen samen
riep. Dit initiatief werd realiseerbaar dank zij de opeenvolgende
tussenkomsten van de ministers Van Elslande, De Saeger, Fayat en
Van Mechelen, en vice gouverneur Cappuyns.
Ook elders was VIRA aktief. In februari 1967 werd VIRA door het
37e Algemeen Nederlands Congres te Rotterdam gelast met de
sectie: 'Positie van het Nederlands in Europa'.
Zo is VIRA : beperkt in ledenaantal, rijk aan initiatieven, onvervangbaar in het Europees Brussel.
Zoekerties ...

- Van de hoop vroeger verschenen nummers, die WIJ In onze
vorige aflevering te koop stelden, blijven nog de volgende over:
6de jg., nr. 3 (mei '57), nrs. 55, 59 en 96, alsmede het extra-nr. over
religieuze kunst (oogst '68).
Deze zijn te koop op ons redactiesecretariaat, Pontonstr. 12, 8400
Oostende (tel 059/771.81) aan 40 fr./ex.
Langs deze weg danken wij nog Luc Strobbe (velrgat zijn adres op
te geven) en A. Van Poucke uit Bekegem voor hun belangstelling;
zij visten helaas achter het net...
- Michel Wyffels, Frère Orbanstraat, 85,.8400 Oostende, zoekt
nr. 4 uit de 6de jg ..
- Raf van den Abeele, Kerkstr., 17, 9830 St.-Martens-Latem wenst
de nrs. 77, 97 en 102 aan te kopen.
- G. Potvlieghe, Brusselbaan, 284A, 9240 Merelbeke, zoekt dringend nr. 90 (nov. 1966).
- André Demedts, Condédreef. 21, 8500 Kortrijk, wenst over te
kopen: de volledige jaargangen 1, 2 en 3, alsmede de volgende
nrS. : jg. 4, nrs. 1, 3 en 5, jg. 1956, nr. 3; Jg. 1958, nrs. 1, 3 en 5;
jg. 1959, nrs. 2, 3 en 6.
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Verbondsberichten
NIEUWE LEDEN

NIEUWE LEDEN
In de zittingen dd. 21 maart en 18 april 1970 van onze Raad van
In de zittingen dd. 21 maart en 18 april 1970 van onze Raad van
Beheer warden de volgende nieuwe leden aanvaard :
Beheer werden de volgende nieuwe leden aanvaard:

Antwerpen
Antwerpen
May Claerhout, 's-Gravenwezel (P); R. Eykens, Antwerpen (M);
May Claerhout, 's-Gravenwezel (P): R. Eykens, Antwerpen (M);
Robert Geenens, Antwerpen (P); Albert Hulstaert, Zwijndrecht (P en
Robert Geenens, Antwerpen (P); Albert Hulstaert, Zwijndrecht (P en
L); Frans Magriet, Mechelen (P); Simonne Van den Broeck, MecheL); Frans Magriet, Mechelen (P); Simonne Van den Broeck, Mechelen (P); Jozef Vinck, Mortsel (P) en Hilda Vonck, Antwerpen (P).
len (P); Jozef Vinck, Mortsel (P) en Hilda Vonck, Antwerpen (P).
Brabant
Brabant
Clement Peltier, Brussel (P).
Clement Pellier, Brussel (P) .

Oost-Vlaanderen
Oost-Vlaanderen
Ludo Mariman, St.-Niklaas (P); Therese Van Bockxstael, Gent (P)
Ludo Mariman, St.-Niklaas (P); Therese Van Bockxstael, Gent (P)
en Leentje Van de Meulebroecke (ps. Jo Gisekin), Mechelen (L).
en Leent je Van de Meulebroecke (ps. Jo Gisekin), Machelen (L).
West-Viaanderen
West-Vlaanderen
Herman Bernolet, Torhout (M) en Frans Hoenraet, Duinbergen (M).
Herman Bemolet, Torhout (M) en Frans Hoenraet, Duinbergen (M).

STATUTAIRE VERGADERING EN ONTMOETINGSDAG

STATUTAIRE VERGADERING EN ONTMOETINGSDAG
Onze statutaire vergadering — die in 1970 voor het eerst plaatsOnze statutaire vergadering - die in 1970 voor het eerst plaatsheeft in de lente I — gaat door op zondag, 14 juni ass. in 't Koetsheeft In de lente! - gaat door op zondag, 14 juni a.s. in 't Koetshuis, domein Bokrijk (Limburg). Te 12 u. heeft een eucharistiehuis, domein Bokrijk (Limburg). Te 12 u. heeft een eucharistieviering: pleats, met in memoriam onze in 1970 overleden leden. Daarviering plaats, met in memoriam onze in 1970 overleden leden. Daarna volgt een receptie en te 13 u. gaan we aanzitten voor een feestna volgt een receptie en te 13 u. gaan we aanzitten voor een feestmaal. Vanzelfsprekend worden, zoals de goede traditie het wil, de
maal. Vanzelfsprekend worden, zoals de goede traditie het wil, de
jarige en bekroonde leden gevierd. Nadien heeft er een 'hearing'
jarige en bekroonde leden gevierd. Nadien heeft er een 'hearing'
pleats
o.l.v. Albert Dusar, prov. voorzitter Limburg.
plaats o.l.v. Albert Dusar. provo voorzitter Limburg.
Onze leden zullen afzonderlijk uitgenodigd worden. Wi j verzoeken
Onze leden zullen afzonderlijk uitgenodigd worden. Wij verzoeken
hen
nu reeds ten spoedigste de namen mee te delen van degenen,
hen nu reeds ten spoedigste de namen mee te delen van degenen,
de in 1970 60, 65, 70... jaar worden of die sedert onze jongste viede in 1970 60, 65, 70 ... jaar worden of die sedert onze jongste viering
(september 1969) op artistiek gebied bekroond werden.
ring (september 1969) op artistiek gebied bekroond werden.
.

Provinciale
Priizen
Prijzen
ANTWERPEN
ANTWERPEN
Prijzen
voor toegepaste kunst en industriele vormgeving 1970.
Prijzen voor toegepaste kunst en industriële vormgeving 1970.

De
De provincle
provincie Antwerpen
Antwerpen verleent
verleent tweejaarlijkse
tweejaarlijkse prijzen,
prijzen, tot
tot een
een max.
max.
bedrag
en kunstambachtslieden
kunstambachtslIeden van
van
bedrag van
van 80.000
80.000 fr.,
fr., aan
aan kunstenaars
kunstenaars en
Belgische
provoAntwerpen
Antwerpen
Belgische nationaliteit,
nationaliteit, wonend
wonend of
of geboren
geboren in
in de
deprov.
en
:
en aan
aan kunstarnbachtelijke
kunstambachtelijke bedrijven,
bedrijven, gevestigd
gevestigd in
in de
deprovincie
provincie:
1.
1. Monumentale
Monumentale kunst
kunst (40.000
(40.000 fr.)
fr.) :: gebrandschilderd
gebrandschilderd glas,
glas, glas-inglas-inbeton,
beton, glasmozaTek,
glasmozaïek, muurschildering
muurschildering en
en sgrafitto.
sgrafitto.
2.
Siervoorwerpen
(20.000
fr.).
2. Siervoorwerpen (20.000 fr.).
3.
kunstvoorwerpen (20.000
3. ReligieuzeY
Religieuze kunstvoorwerpen
(20.000 fr.).
fr.).
Alle
Alle werken,
werken, gerealiseerd
gerealiseerd in
in de
de jaren
jaren 1965
1965 tot
tot en
en met
met 1969
1969 toegetoegelaten.
Max.
3
werken
voorstellen
vdtor
1-6-1970
(met
laten. Max. 3 werken voorstellen vóór 1-6-1970 (met foto's
foto's en
en
vooraf
vooraf te
te vragen
vragen deelnemingsformulier).
deelnemingsformulier).
Jury:
Jury: E.
E. Cassiers,
Cassiers, best.
best.afgev.
afgev.(voorzitter);
(voorzitter);Rob.
Rob.Picavet,
Picavet,prov.
provogriffier,
griffier,
P.
G. De
P. Baudouin,
Baudouin. G.
De Bruyne,
Bruyne, M.
M. Denkens,
Denkens, M.
M. Mazy,
Mazy, S.
S. Van
Van der
der
Brempt
Brempt (leden);
(leden): J.
J. Lenaerts
Lenaerts (secret.).
(secret.) .
Alle
: Provinciale
Alle inlichtingen
inlichtingen bij
bij:
ProvincialeCultuurdienst,
Cultuurdienst,Hooftvunderlei,
Hooftvunderlei, 160,
160,
2100
2100 Deurne.
Deurne.
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BRABANT

BRABANT

Prijs voor toonkunst 1970

Prijs voor toonkunst 1970
Gevraagd wordt : een werk voor 2 instrumenten.
Gevraagd wordt: een werk voor 2 Instrumenten.
Mogen meedingen : Belgische toondichters, in Brabant geboren of
Mogen meedingen: Belgische toondichters, in Brabant geboren of
er 5 jaar gevestigd.
er 5 jaar gevestigd.
Inzenden voor 15 sept. 1970 aan : de Heer Gouverneur van de
Inzenden vóór 15 sept. 1970 aan: de Heer Gouverneur van de
Provincie Brabant, Dienst 43, Secretariaat van de prov. commissie
Provincie Brabant, Dienst 43, Secretariaat van de prov. commissie
voor Schone Kunsten, Eikstr., 22, Brussel, waar alle nadere inlichvoor Schone Kunsten, Eikstr., 22, Brussel, waar alle nadere inlichtingen verstrekt worden.
tingen verstrekt worden.

Bibliotheek
CATALOGEN
CATALOGEN
CATALOGEN UITGEGEVEN DOOR DE PROVINCIALE CULTUURCATALOGEN UITGEGEVEN DOOR DE PROVINCIALE CUL TUURDIENST
VAN LIMBURG, Dr. Willemsstraat, Hasselt, giro 52.69.93.
DIENST VAN LIMBURG, Dr. Willemsstraat, Hasselt, giro 52.69.93.

Retrospectieve Prosper De Troyer. Vijfenzeventig werken, ontstaan
Retrospectieve Prosper De Troyer. Vijfenzeventig werken, ontstaan
tussen
en waardoor
waardoor al
al de
de verschillende
verschillende periodes
periodes van
van
tussen 1908
1908 en
en 1960
1960 en
schilders
ontwikkeling
gelijkmatig
vertegenwoordigd
schilders ontwikkeling gelijkmatig vertegenwoordigd zijn,
zijn, gaven
gaven
aan
aan deze
deze tentoonstelling
tentoonstelling de
de echte
echte betekenis
betekenis van
van een
een retrospectieve
retrospectieve
(Provinciaal
Begijnhof,8/11
8/11 -- 7/
7/12).
De meeste
12). De
meeste werken
werken behoren
behoren tot
tot
(Provinciaal Begijnhof,
de verzameling van .mevr. De Troyer. Men vindt er de bevestiging in
de verzameling van mevr. De Troyer. Men vindt er ,de bevestiging in
van
in 1959
1959 schreef
schreef dat,
dat, bij
bij een
een latelatevan het
het oordeel
oordeel van
van Jan
Jan Boon,
Boon, die
die in
re
re herziening
herziening van
van het
het oordeel
oordeel over
over onze
onze hedendaagse
hedendaagseschilderkunst,
schilderkunst,
Prosper
De Troyer
meer en
en meer
Troyer meer
meer op
op de
de voorgrond
voorgrond zal
zal treden.
treden. De
De
Prosper De
cataloog
brengt
twintig
reprodukties
en
evenveel
bondige
beoorcataloog brengt twintig reprodukties en evenveel bondige beoordelingen
delingen door
door voorname
voorname critic',
critici, gespreid
gespreid over
over de
de Jaren
jaren 1924
1924 tot
tot
1963.
Men
heeft
het
niet
nodig
geacht
een
biografische
note
1963. Men heeft het niet nodig geacht een biografische nota on
en een
een
karakterisering
van de
de mens
mans Do
op te
to namen,
Troyer op
nemen, die
die nochtans
nochtans
karakterisering van
De Troyer
voor
: Urbain
voor het
het begrip
begrip van
van het
hetwork
werkzeer
zeernuttig
nuttigzijn.
zijn.Lay-out
Lay-out:
Urbain
Mulkers.
Muikers.
,

Retrospectieve Jan Vaerten. Eon twintigtal reprodukties, aansiuiRetrospectieve Jan Vaerten. Een twintigtal reproduktles, aansluitend
bij de
de vijfentachtig
vijfentachtig geexposeerde
geëxposeerde werken,
werken, maken
maken van
van doze
deze
tend bij
cataloog,
heeft sadie de
deprovinciale
provinCiale cultuurdienst
cultuurdienst van
van Limburg
Limburg heeft
sacataloog, die
mengesteld,
meer een
eenwaardevol
waardevol bezit,
bezit, en
én als
alstypografisch
typografisch
mengesteld, eons
eens te
te meer
geheel
en als kunsthistorisch document (14/12/69 - 11/1/70). De
geheel én als kunsthistorisch document (14/ 12/69 - 11/1170). De
verklarende
tekst vormt
vormt een
een eenheid,
eenheid, die
die het
het werk
werk en
en zijn
zijn evolutie
evolutie
verklarende tekst
plaatst in het ream van het 'even en de geestelijke groei van de
plaatst In het raam van het leven en de geestelijke groei van de
schilder; de gedachte speelt inderdaad een belangrijke rol in het
schilder; de gedachte speelt inderdaad een belangrijke rol in het
werk van deze schilder. De commentaar is van Bob De Nijs,
werk van deze schilder. De commentaar is van Bob De Nijs,
J.
Theuwissen en de sohilder zelf.
J. Theuwissen en de schilder zelf.

Retrospectieve
Retrospectieve Jozef
Jozef Vinck.
Vinck. De
De toekenning
toekenning van
van de
deRembrandtprijs
Rembrandtprijs
aan
datniet
nietvast
valttoterangschikken
rangschikken
aan ons
ons medelid
medelid heeft
heeft zijn
zijn work,
werk, dat
onder
de
tijdsgebonden
rnodeverschijnselen
en
door vele
onder de tijdsgebonden modeverschijnselen en daarom
daarom door
vele
critic'
verwaarloosd werd,
wend,op
op gelukkige
gelukkige wijze
wijze opnieuw
opnieuw op
op het
critici verwaarloosd
het voorvoorplan
voor een
een huldetentoonstelling,
huldetentoonstelling,
plan gebracht.
gebracht. Dat
Dat was
was de
de aanleiding
aanleiding voor
niet
alleen
to
Antwerpen,
maar
ook
te
Hasselt,
niet alleen te Antwerpen, maar ook te Hasselt, waar
waar de
de provinciale
provinciale
cultuurdienst
o.l.v. Albert
AlbertDusar
Dusarhet
hetleven
levenvan
vande
de kunst
kunst op
op de
de voet
cultuurdienst o.l.v.
voet
volgt
18/1 -- 8/2).
volgt (Begijnhof,
(Begijnhof, 18/1
8/2). De
De rijk
rijk gethustreerde
geHlustreerde cataloog
cataloog zet
zet in
In
met
van Jozef
Jozef Vinck
on bevat
bevat een
een bijzonder
met een dankwoord
dankwoord van
Vinck en
bijzonder degelijke
lijke en met
met diep
diep gemeende
gemeendewaardering
waardering geschreven
geschreven voorstelling
voorstelling
van
schilder door
door Dr.
Dr. Walther
Walther Vanbeselaere.
Vanbeselaere. Het
Het grootste
grootste deel
deel
van de
de sohilder
van
dateert van
van de laatste
laatste tien
tien jaar.
jaar.
van de tentoongestelde
tentoongestelde werken
werken dateert

Facetten van
Men vergeet
vergeet het
het work
van de
de
van Jonge.
Jonge Limburgse
Limburgse kunst.
kunst. Men
werk van
eigen kunstenaars
Van 14/2
14/2 tot
tot 8/3 verzamelde
kunstenaars niet
niet in
in Limburg.
Limburg. Van
verzamelde de
de

culturele dienst, in het prachtige kader van het provinciaal cultuurculturele dienst,
in het
kader Limburgers
van het provinciaal
centrum,
werk van
een prachtige
dertigtal jonge
: Lowie cultuurBeets,
jonge Limburgers:
Lowie
centrum,
werk van
een dertigtal
Rob
Brouwers,
S. Ceyssens,
Rik Coolen,
Thea Cuppens,
Alb.Beets,
Daen, Thea B.
Cuppens,
Alb.
DaRob Brouwers,
S. Ceyssens,
Rik Cool
niels,
Ida De Roy,
Ter. Dumont,
M. Francis,
Hermens,
Lidy
Roy, Het.
Ter.Keil,
Dumont,
M. Francis,
B. Hermens,
Lidy
niëls, Ida J.De
Hoewaer,
Jacobs,
M. Kumpen,
A. Mathys,
J. Mommen,
Hè/. Keil,
M. Kumpen.
A. Mathys,
J. Mommen ,
Hoewaer,
J. Jacobs,
U.
;MuIkers,
B. Pottharst,
F. Ramman,
G. Segers,
P. Stockmans,
U. Swartenbroeckx,
Muikers. B. Pottharst,
Ramman,
P. Stockmans.
G.
T. VanF.den
Broeck,G.C. Segers,
Vanoverbeke,
E. Van
G. Swartenbroeckx.
T. Van denM.-R.
Broeck,
C. Vanoverbeke,
E. Van
.Straelen,
S. Van Vinckenroye,
Wyckmans,
J. Withofs,
P.
Vinckenroye,
M.-R. Wyckmans,met
J. veel
Withofs,
Straelen,enS.L Van
Wauters
Zeegers.
Een dike verscheidenheid
belofteP.
Wauters
en L. Zeegers.
rijkeprovinciaal.
verscheidenheid met veel belofte
voor
de toekomst;
alles Een
, behalve
voor de toekomst; alles behalve provinciaal.

zorgde nomenclatuur wordt gevolgd door een honderdtal illustrazorgde nomenclatuur wordt gevolgd door een honderdtal illustraties, waarvan de rmeeste op groat formaat en enkele in een verin een bioverties, waarvan
de meeste
op groot formaat en enkele
zorgde
vierkleurdruk.
De streng-wetenschappelijk
opgemaakte
De
streng-wetenschappelijk
opgemaakte
biozorgde
vierkleurdruk.
grafische notifies over de aanwezige kunstenaars zijn vergezeld
grafische
notities
over
de
aanwezige
kunstenaars
zijn
vergezeld
van kostbare bibliografisohe aanduidingen, die de documentaire
aanduidingen,
de documentaire
van kostbare
waarde
van debibliografische
catalogus vergroten.
Behalvedie
genoemde
experten
waarde
van
de
catalogus
vergroten.
Behalve
genoemde
experten
heeft ook Mej. Schoonbaert hieraan medegewerkt. Het was
een
ook
Mej
.
Schoonbaert
hieraan
medegewerkt.
Het
was
een
heeft
waagstuk vanwege Dr. Vanbeselaere en zijn medewerkers deze
en wij
zijn geloven
medewerkers
waagstuk vanwege
Dr. Vanbeselaere
tentoonstelling
tot stand
to brengen, maar
vast datdeze
zij
tentoonstelling
tot stand
te brengen, maar wij geloven vast dat zij
het
pleit gewonnen
hebben.
het pleit gewonnen hebben.

Retrospectieve Victor Servranckx (14/3 - 12/4). Jan Hoet stelde een
Retrospectieve
Victor
Servranckx
12/4). Jan Hoetbiostelde
een
degelijke
cataloog
samen,
met e'en(14,3
zeer- gedetailleerde
en bidegelijke cataloog
samen, evolutieschets,
met een zeer gedetailleerde
bio- enbebieen reeks kritische
bliografie,
een dui delijke
bliografie,
een
duidelijke
evolutieschets,
een
reeks
kritische
beoordelingen en een rijke keus reprodukties. De lay-out is van
een rijkezelf
keus
De lay-outover
is de
van
oordelingen
U.
Mulkers. en
De werken
zijnreprodukties.
evenwichtig verdeeld
U. Muikers.
De tot
werken
zijn en
evenwichtig
verdeeld
over
de
periode
van 1913
1955. zelf
Cataloog
tentoonstelling
waren
ongeperiode
van
1913
tot
1955.
Cataloog
en
tentoonstelling
waren
ongetwijfeld de ,bests van het verlopen jaar te Hasselt.
twijfeld de beste van het verlopen jaar te Hasselt.
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Gaan en keren van het beeld : Amerikaanse kunst na 1945 (22/10 Gaan en keren van het beeld: Amerikaanse kunst na 1945 (22/1016/11).
Over deze tentoonstelling word reeds uitgebreid gehan16. 11). Over deze tentoonstelling werd reeds uitgebreid gehandeld in dit blad. De cataloog bevat e'en uitvoerige documentatie
deld in dit blad. De cataloog bevat een uitvoerige documentatie
over de voomaamste schilders van de periode 1945-65. Voor de
over de voornaamste schilders van de periode 1945-65. Voor de
laatste periode is de erbij aansluitende cataloog Nieuwe Amerilaatste tiguratie
periode is de erbij aansluitende cataloog Nieuwe Amerikaanse
nog uitgebreider.1Dit is gewettigd doordat Amerika
kaanse figuratie nog uitgebreider. Dit is gewettigd doordat Amerika
inderdaad sedert 1965 beslist de leiding genomen rheeft van de
inderdaad sedert 1965 beslist de leiding genomen heeft van de
Internationale kunstbeweging. Over de intrinsieke waarde van doze
internationale kunstbeweging. Over de intrinsieke waarde van deze
kunst is reeds en zal nog veel getwist worden. Het felt kan men
kunst is reeds en zal nog veel getwist worden. Het feit kan men
niet uit de weg gaan; men imoet er zich dus over buigen, omdat
niet uit de weg gaan; men moet er zich dus 'over buigen, omdat
niemand beletten kan dat, ten gevolge van de economisohe en
niemand beletten kan dat, ten gevolge van de economische en
politieke macht van de USA, de weg thans door New York en San
politieke macht van de USA, de weg thans door New Vork en San
Francisco wordt bepaald. Het is op zichzelf reeds verbazend dat
Francisco wordt bepaald. Het is op zichzelf reeds verbazend dat
West-Europa tot twintig jaar na de W:O. II de illusie heeft kunnen
West-Europa tot twintig jaar na de W.O. II de illusie heeft kunnen
laten bestaan het intellectueel centrum van de wereld te zijn. Aan
laten bestaan het intellectueel centrum van de wereld te zijn. Aan
deze illusie moot thans iedereen verzaken; het is de wet van de gedeze illusie moet thans iedereen verzaken; het is de wet van de gesohiedenis, waar niet valt aan te tornen. De rest-is ijle romantiek.
schiedenis, waar niet valt aan te tornen. De rest is ijle romantiek.

•

Erasmus en Leuven. Catalogus van de tentoonstelling in het raam
de tentoonstelling
in (456
het blz.,
raam
Erasmus
enUniversitaire
Leuven. Catalogus
van K.U.L.,
van
de Ned.
Week. Uit.
Leuven, 1969
van de Ned. Universitaire Week. Uit. K.U.L., Leuven, 1969 (456 blz ..
geThustreerd).
ge"fllustreerd).
De
,Leuvense Universiteit was het zich verplicht n.a.v. het ErasmusDe Leuvense
Universiteit
was van
het Erasmus,
zich verplicht
n.a.v. het Erasmusjaar
een pleohtige
huldiging
medestichter
van het
jaar een plechtige
van Erasmus,
medesllchter
van de
het
Coliegium
Trilingue,huldiging
to organiseren.
Deze h-uldiging
inam o.m.
te
organiseren.
Deze
huldiging
nam
o.m.
de
Collegium
Trillngue,
vorm aan van een tentoonstelling, waaraan een groots opgevatte
groots
opgevatte
vorm
aan
van
een
tentoonstelling,
waaraan
een
catalogus ward gewijd. Initiatielnemer was Prof. 0. De Raeymaeker.
Initiatiefnemer
was Prof.uit
O.Erasmus'
De Raeymaeker.
catalogus
Het
eerstewerd
deelgewijd.
evokeert
het oude Leuven
tijd.
tijd.
Het
eerste
deel
evokeert
het
oude
Leuven
uit
Erasmus'
Daarop volgt een voorstelling van de Universiteit, zoals
,hij haar
Daarop
volgt
een
voorstelling
van
de
Universiteit,
zoals
hij
haar
heeft gekend. De kern van de tentoonstelling illustreert Erasmus
de tentoonstelling
illustreert
Erasmus
heeft
De kern
en
zijn gekend.
betrekkingen
met van
Leuven,
waar hij tweemaal
tamelijk
lang
tamelijk
lang
en
zijn
betrekkingen
met
Leuven,
waar
hij
tweemaal
heeft verbleven en o.m. de 'Lof der zotheid', zo niet zijn voor'Lof
der
zotheid',
zo
niet
zijn
voorheeft
verbleven
en
o.m.
de
naamste dan toch zijn beroemdste book, heeft afgewerkt. Figuren
naamstedan
toch
zijnMartens
beroemdste
boek, hierbij
heeft afgewerkt.
als
Mortis, Vives,
Dirk
e.a. worden
rherdacht,Figuren
evenals
Morus,
Vivès,
Dirk
Martens
e.a.
worden
hierbij
herdacht,
evenals het opkomende Lutheranisme en het Humanisme
in het algeopkomende
Lutheranisme
en
het
Humanisme
in
het
algeals
het
meen; ook de tussenkomsten van de Spaanse censuur tegenover
meen; ook de tussenkomsten van de Spaanse censuur tegenover
Erasmus
warden met documenten gestaafd.
Erasmus
worden met
documenten
gestaafd.
De
tentoonstelling
'Erasmus
in Belgie'
van de Koninklijke BiblioDe tentoonstelling 'Erasmus in België' van de Koninklijke Biblioteek vormde enigszins de kern van de Leuvense tentoonstelling,
teek vormde enigszins de kern van de Leuvense tentoonstelling,
die niet over de subsidies kon beschikken om alias wat gepland
niet over
de subsidies
kon beschikken
om alles
gepland
die semen
was
to brengen.
De bijdragen
van de K.U.L.
voorwat
Erasmuswas samen te brengen. De bijdragen van de K.U.L. voor Erasmusstudio — voomarnelijk deze van Prof. De Vocht, een der grootste
studie - voornamelijk deze van Prof. De Vocht, een der grootste
Erasmuskenners Lilt de geschiedenis — werden eveneens in het
Erasmuskenners
uit de geschiedenis - werden eveneens in het
licht
gesteld.
licht
gesteld.
De catalogus is uitgegroeid tot een wetenschappelijk monument,
De onontbeerlijk
catalogus is zal
uitgegroeid
een wetenschappelijk
dat
zijn voortot
de Jatere
Erasmusvorsers.monument,
Een reonontbeerlijk
zal
zijn
voor
de
latere
Erasmusvorsers.
Een redat
gister van persoonsnamen heeft de bruikbaarheid
ervan verzekerd.
gister van persoonsnamen heeft de bruikbaarheid ervan verzekerd.
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Forumprils voor grafiek 1969. Van de 82 deelnemers werden er 37
Forumprijs voor grafiek 1969. Van de 82 deelnemers werden er 37
geselekteerd met in totaal 85 werken; van sommigen word de gegeselekteerd met in totaal 85 werken; van sommigen werd de gehole inzending geselekteerd, zoals Etienne Elias, Renaat Ivens en
hele inzending geselekteerd, zoals Etienne Elias, Renaat Ivens en
Jan Van den Abbeel. Op eon na was dit ook het geval voor o.a.
Jan Van den Abbeel. Op een na was dit ook het geval voor o.a.
Martin , Baeyens en Andre Rubens. 'Hommage aan Jan Dibbets', een
Martin Baeyens en André Rubens. 'Hommage aan Jan Dibbets', een
zeefdruk van Et. Elias, kreeg de iprijs. De catalogus, zoals de tenzeefdruk van Et. Elias, kreeg de prijs. De catalogus, zoals de tentoonstelling, ibracht ook een aantal buitenlandse werken van kunstetoonstelling, bracht ook een aantal buitenlandse werken van kunstenaars, die actueel zijn. Nuttiger dan de inventaris van het grafisch
naars, die actueel zijn. Nuttiger dan de inventaris van het grafisch
work van een aantal Belgische hors concours-geplaatste kunstewerk van een aantal Belgische hors concours-geplaatste kunstenaars, is ongetwijfeld de ibespreking van de voornaamste grafische
naars, is ongetwijfeld de bespreking van de voornaamste grafische
technieken, door A.L.J. van de VVaile. Voor wat de illustrates
technieken, door A.L.J. van de Walle. Voor wat de illustraties
betreft, had men zich o.i. moeten beperken tot de jonge generatie,
betreft, had men zich o.i. moeten beperken tot de jonge generatie,
deze der mededingende kunstenaars; dit had een beter inzicht
deze der mededingende kunstenaars; dit had een beter inzicht
gegeven in de respectieve hoedanigheden en tekorten; men had
gegeven in de respectieve hoedanigheden en tekorten; men had
dan bovendien alle geselekteerden 66n reproduktie 'kunnen geven :
dan bovendien alle geselekteerden één reproduktie kunnen geven:
de discriminatie, die nu gebeurd is, blijft zonder verantwoonding,
de discriminatie, die nu gebeurd is, blijft zonder verantwoording.
Het geheel is als geheel rniet erg overtuigend.
Het geheel is als geheel niet erg overtuigend.

Schilderkunst in Belgid ten tilde van Henri Leys (1815-1869).
Schilderkunst
in België
ten tijde
van Henri
Leys (1815-1869).
Koninklijke
Museum
van Sohone
Kunsten,
28 september
- 16 noKoninklijke
van Schone Kunsten, 28 september - 16 november
1969, Museum
Antwerpen.
vember
1969,
Antwerpen.
Men
heeft
er tereoht
op gewezen dat, zo het publiek aan deze
er
opaandacht
gewezenheeft
dat, geschonken,
zo het publiek
deze
Men
heeft
tentoonstelling terecht
zeer veel
dit aan
niet het
tentoonstelling zeer veel aandacht heeft geschonken, dit niet het
geval was wat betreft de kritiek en de pers in het algemeen. Dit
geval was wat betreft de kritiek en de pers in het algemeen. Dit
houdt, zoals iedereen weet, verband met het felt dat het nog steeds
houdt. zoals iedereen weet, verband met het feit dat het nog steeds
doorgaat voor Bemis aan goede smaak zich voor Leys en zijn tijddoorgaat voor gemis aan goede smaak zich voor Leys en zijn tijdgenoten te interesseren. 'Doze jubileumtentoonstelling heeft althans
genoten te interesseren. Deze jubileumtentoonstelling heeft althans
uitgemaakt, voor wie niet ziende blind is, dat doze vooroordelen in
uitgemaakt, voor wie niet ziende blind is, dat deze vooroordelen in
vele gevallen aiio grond , missen.
vele gevallen alle grond missen.
De zeventig tkunstenaars, waarvan work in de tentoonstelling aanDe zeventig kunstenaars, waarvan werk in de tentoonstelling aanwezig was, geven alles samen een zeer aantrekkelijk beeld, zoals
wezig was, geven alles samen een zeer aantrekkelijk beeld, zoals
ook blijkt uit de mooie catalogus, die ligt in de traditie van wat
ook blijkt uit de mooie catalogus, die ligt in de traditie van wat
het Museum van Antwerpen reeds herhaaldelijk onder de leiding
het Museum van Antwerpen reeds herhaaldelijk onder de leiding
van Dr. W. Vanbeselaere heeft gepresteerd op dit gebied. J. P.
van Dr. W. Vanbeselaere heeft gepresteerd op dit gebied. J. P.
Buyck en A. A. Moerman schreven de inleidende artikels. De verBuyck en A. A. Moerman schreven de inleidende artikels. De ver-

RIJKSMUSEUM TE AMSTERDAM
RIJKSMUSEUM TE AMSTERDAM
Rembrandttentoonstelling (13/9-9/12). Men west walk succes deze
Rembrandttentoonstefling (13 /9-9/12). Men weet welk succes deze
expositie, die doorging n.a.v. de driehonderdste verjaardag van
expositie, die doorging n.a.v. de driehonderdste verjaardag van
Rembrandts afsterven, ,heeft gekend : , niet minder dan 300.000
Rembrandts afsterven, heeft gekend: niet minder dan 300.000
bezoekers. Ook de cataloog, kreeg een buitengewone afname, verbezoekers. Ook de cataloog kreeg een buitengewone afname, vermits moor ,dan 50.000 exx. van de hand gingen. Beide cijfers zijn
mits meer dan 50.000 exx. van de hand gingen. Beide cijfers zijn
recordcijfers, die zelfs niet door de tentoonstelling van '58 to
recordcijfers, die zelfs niet door de tentoonstel/ing van '58 te
Brussel werden geevenaard. , De cataloog biedt een reproduktie van
Brussel werden geëvenaard. De cataloog biedt een reproduktie van
elk der tentoongestelde werken, in vele gevallen in quadrichromie;
elk der tentoongestelde werken, in vele gevallen in quadrichromie;
van
elk work wordt tevens een wertenschappelijke nota opgenomen.
van elk werk wordt tevens een wetenschappelijke nota opgenomen.
De
werken
RijksmuDe werkenvan
vanRembrandt
Rembrandt uit
uit de
deeigen
eigencollectie
collectievan
vanhethet
Rijksmuseum
nietuit
uithun
hunrgewone
gewone standplaats
standplaats gehaald
gehaald om
ominindede
seumwerden
werdenniet
Rembrandttentoonstelling
Rembrandttentoonstelling to
te worden
worden opgenomen;
opgenomen;evenmin
evenminkomen
komen
zij
in
de
cataloog
voor.
Het
one
en
het
andere
kan
zijnreden
reden
zij in de cataloog voor. Het ene en het andere kanzijn
hebben
bezoeker
betreurensvoordede
bezoeker
betreurenshebben gehad,
gehad, maar
maarisistenslofte
tenslottevoor
waardig;
blz.
waardig ;de
decataloog,
cataloog—
- overigens
overigenseon
eenlijvig
lijvigboekdeel
boekdeelvan
van270
270
blz.
heeft
er
ook
wel
lets
aan
belangrijkheid
door
verloren.
Het
heeft er ook wel iets aan belangrijkheid door verloren. Het

129
129

wetenschappelijk
wetenschappelijk team,
team, dat
dat voor
voor deze
dezeuitzonderlijke
uitzonderlijke prestatie
prestatie ververantwoordelijk
antwocrdelijk is,
IS, heeft
heeft recht
recht op
oponze
onzeerkentelijkheid.
erkentelijkheid.
KONINKLIJKE
BIBLIOTHEEK TE
TE BRUSSEL
KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK
BRUSSEL
Beredeneerde
catalogus van
van de
de prenten
Beredeneerde catalogus
prenten naar Pieter
Pieter Breughel
Breughel de
de
Oude
Ere-conservator van
van het Brusselse
(69-21). Ere-conservator
BrusselsePrentenkabinet
Prentenkabinet
Oude (619-211).
Louis
onder zijn
zijn naam
naam laten
laten
Louis Lebeer
Lebeer .heeft
heeft terecht
terecht doze
deze oataloog
cataloog ander
verschijnen,
ook dat
dathet
hetpersoneel
personeelvan
vandedeKan.
Kon.Bibl.
Bibl.o.m.
o.m. met
met
verschijnen, zil
zij het
het,00k
het
en met
met het
het nazioht
nazicht van
vanbibliografie
bibliografie en
endrukproeven
drukproeven
het vertalerr
vertalen en
pulp
eeft geboden.
erdenkingstentoonstelling van
heeft
geboden. De
De ,h
herdenkingstentoonstelling
van de
de prenten
prenten
hulp ,h
uit
voor hem
hem een aanleiding
aanleiding om
om een
een reeds
reedstang
lang
uit de
de Kon.
Kon. Bibl.
Bib!. Was
was voor
gekoesterd
gekoesterd plan
plan ten
tenuitvoer
uitvoertete.brengen,
brengen, omdat
omdatdedecommentaren
commentaren
van
A. van
van ,Bastelaer
Baslelaer (1908)
(1908) uiteraard
uiteraard verouderd
verouderd zijn.
zijn. Wij
Wij stellen
stellenmet
rnet
van R.
genoegen
chronologievan
vanR.H.
A.H.MarijMarijgenoegen vast
vast dat
datLebeer
Lebeerzich
zichop
opdedechronologie
nissen
nissen heeft
heeft gebaseerd.
gebaseerd. Merle
Mede dank
dank de
de financiele
financiële huip
hulp van
van de
de
Kredietbank
toteon
eenindrukwekkend
indrukwekkend work
werk uitgeuitgeKredietbank isis de
de cataloog
cataloog tot
groeid
grceid : 218
218 pag.,
pag .. .bij
bij de
de honderd
honderd illustraties,
illustraties, meestal
meestal op de
de voile
volle
biadzijde.
iet alleen
bladzijde. ,N
Niet
alleen brengt
brengt de
de auteur
auteur eon
een ikonografische
ikonografische beschrijbeschrijving,
ving, maar
maar hij
hij verwerkt
verwerkt ook de
de literatuur,
literatuur, die
die over
over de'
de prenten
prenten isis
verschenen,
interpretatiemogelijkheden
interpretatiemogelijkheden tot
tot
verschenen, om
om aldus
aldusdedediverse
diverse
mogelijk is
is de
dechronologische
chronologische
hun recht
recht to
te laten
laten komen.
komen. Zoveel
Zoveel mogelijk
hun
orde gebruikt
gebruikt geworden.
geworden. Een
Een aantal
aantal registers
registers werden
werden voor
voorwetenwetenorde
schappelijke doeleinden
DeKredietKredietschappelijke
doeleinden aan
aan de
de cataloog
cataloog gevoegd.
gevoegd. -- De
bank
ook een zeer
bank fpubliceerde
publiceerde ook
zeer verkorte
verkorte uitgaaf
uitgaaf van
van de
de cataloog.
cataloog.
KUNSTHALLE
KUNSTHALLE TE
TE KEULEN
KEULEN
Jetz, KOnste
Künste in
in Deutschland
Deutschland heute
heu/e(1412-18/5).
(142-1815). 'Men
Men moat
moet spijtig
spijtig
Jetz,
genoeg bekennen
bekennendat
datdedetypografisch
typografischfl flink
verzorgde, degelijk
degelijkafafgenoeg
ink verzorgde,
gewerkte, .praohtig
prachtig geillustreerde
geïllustreerde cataloog
cataloog • van
deze expositie
expositie
gewerkte,
van deze
er niet
niet in
in gesiaagd
geslaagd isisdo
detot
tothet
hetknotsgekke
knotsgekkereikende
reikendeludiciteit
ludiciteitvan
van
er
deze tentoonstelling
tentoonstelling zeif
zelf to
te suggereren
suggereren op
op een
eenafdoende
afdoendemanier.
manier.
deze
plechtig-stijve presentatie
presentatie van
van de
de cataloog
cataloogbeantwoordt
beantwoordt niet
niet
De plechtig-stiive
De
(?)der
derexposanten.
exposanten. in
In feite
feite zou
zou een
eencataloog,
cataloog, bebeaan de
de geest
geest(?)
aan
strookjesWC-paWC-pastaande uit
bv. grootwarenhuisinpakpapier
uit grootwarenhuisinpakpapier
staande
ofof
uituit
strookjes
pier van
van diverse
diverse kwaliteiten,
kwaliteiten, beter
beter tbeantwoord
beantwoord hebben
hebben aan
aan het
het opoppier
der deelnemers.
deelnemers. We
We vinden
vinden bet
het ook
ookspijtig
spijtig dat
datde
denauwgezette
nauwgezette
zet der
zet
samenstellers niet
niet wat
wat , m
meer
opgenomen hebben
hebben van
van de
deruim
ruim
eer opgenomen
samenstellers
voorradige protesten,
protesten, proclamaties,
proclamaties, declamaties
declamaties en
en provocaties
provocaties
voorradige
der aanwezige
aanwezigekunstenaars
kunstenaars:
dathad
hadongetwijfeld
ongetwijfeldde
deludiciteit
ludlciteitvan
van
der
: dat
decataloog
cataloog toch
toch een
eenbeetje
beetjevergroot.
vergroot. Of
Of men
men had
had er
ereen
eenspijker
spijker
de
van Uecker,
Uecker, of
of een
een potje
potje smout
smout van
van Beuys,
Beuys, ofofwat
watgekleurde
gekleurde
van
sneeuwvan
van Puyk,
Puyk, of
of wat
wat chocolade
chocoladeuit
uit Dieter
Dieter Rods
Rods stoof,
stoof. of
of enkele
enkele
sneeuw
vlechten van
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door-blaasbalg-bewogen-pruiken-en-vachten van
van
vlechten
door-blaasbalg-bewogen-pruiken-en-vachten
Weseler in
in een
een speciaal
speciaalcarton
carton kunnen
kunnen aan
aan toevoegen
tcevoegen ais
alssupplesuppleWeseler
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Baj.
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PERIODISCHE UlTGAVEN
UITGAVEN
PERIOD1SCHE
CULTUREEL JAARBOEK
JAARBOEK VOOR
VOOR DE
DE PROVINCIE
PROVINCIE OOST-VLAANDEOOST-VLAANDECULTUREEL
REN, Uitgave
Uitgave Commissie
Commissie van
van Culturele
Culturele Aangelegenheden,
Aangelegenheden, BisdomBisdomREN,
plein 3,3,Gent.
Gent..0rukkerij
Drukkerij Erasmus,
Erasmus, Ledeberg
Ledeberg-Gent.
Gent.
plein
1968 (XXII).
(XXII). Zoals
Zoals aengekondigd,
aangekondigd, 'heeft
heeft de
de culturele
culturele dienst
dienst de
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jaarboeken inineen
eenjaar
jaartijd
tijdkunnen
kunnen
achterstand in
in de
de uitgave
uitgaveder
achterstand
1969 een
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derdebundel
bundelisiskunnen
kunnenverschijnen.
verschijnen.
inlopen, vermits
vermits eind
eind 1969
inlopen,
1968besiaat
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nietminder
minderidan
dan 300
300biz.
blz.Hij
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wordt ingezet
ingezet
De band
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eenartikel
artikel van
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DE BLADEN VOOR DE GRAFIEK
DE ,BLADEN VOOR DE GRAFIEK
Uitg. Bladen voor de Poëzie, Lier. Giro 141070, 250 fr. voor 4 numUitg. Bladen voor de Pottzle, Lier. Giro 141070, 250 fr. voor 4 nummers. Adm.: Kapucienenvest 4, Lier.
mers. Adm. : Kapuoienenvest 4, Lier.

1969, 4, John Dix. 10 originele rechtstreeks van de blokken gedrukte
1969,4, John Oix 10 originele rechtstreeks van de blokken gedrukte
houtsneden van de Leuvense, 34-jarige kunstenaar bieden ons een
houtsneden van de Leuvense, 34-jarige kunstenaar bieden ons een
keur uit de dierenfiguren, die zowel in het grafisch als in het
keur uit de dierenfiguren, die zowel In het grafisch als in het
schilderkundig werk van Dix een voorname pleats innemen. Juliaan
schilderkundig werk van Dix een voorname plaats innemen. Juliaan
Haest brengt een korte •maar degelijke analyse van dit belangHaest brengt een korte maar degelijke analyse van dit belangwekkend oeuvre.
wekkend ceuvre.
1970, 1, Nicky Embrechts. ,Deze jonge houtsnijdster uit Duffel heeft
1970, 1. Nicky Embrechts. Deze jonge houtsnijdster uit Duffel heeft
de mens centraal ogeplaatst. Zij wordt door de 'Bladen voor de
de mens centraal geplaatst. Zij wordt door de 'Bladen voor de
grafiek' voor het eerst aan een breder publiek gepresenteerd, overgrafiek' voor het eerst aan een breder publiek gepresenteerd, overeenkomstig de dienende taak, die deze uitgave ten voordele van
eenkomstig de dienende taak, die deze uitgave ten voordele van
onze jonge kunstenaars vervult. Zij beperkt zich niet tot de houtonze jonge kunstenaars vervult. Zij beperkt zich niet tot de houtsnede, maar 'beoefent ook de houtgravure en de linosnijkunst, een
snede. maar beoefent ook de houtgravure en de linosnijkunst, een
waardevolle aanwinst voor onze Vlaamse kunst. De inleider is Leo
waardevolle aanwinst voor onze Vlaamse kunst. De inleider is Leo
Arras. De ingeschrevenen op de mooie Lierse reeks, die aan haar
Arras. De Ingeschrevenen op de mooie Lierse reeks, die aan haar
derde jaargang is, verwerven zich stilaan een koStbaar persoonlijk
derde jaargang is, verwerven zich stilaan een kostbaar persoonlijk
prentenkabinet.
prentenkabinet.
A.S.

A.S.

SEGMENTEN VAN DE BEELDENDE KUNST
SEGMENTEN VAN DE BEELDENDE KUNST
We waren, wegens plaatsgebrek, nog niet in de gelegenheid bier
We waren, wegens plaatsgebrek, nog niet in de gelegenheid hier
even een nieuwe uitgave van de Uitgeverij Brem uit Zonhoven voor
even een nieuwe uitgave van de Uitgeverij Brem uit Zonhoven voor
te stellen, nl. Segmenten van de Beeldende Kunst, kunstmappen
te stellen, nl. Segmenten van de Beeldende Kunst, kunstmappen
met grote reprodukties (28 x 40 cm.) van het werk van vooraanmet grote reprodukties (28 x 40 cm.) van het werk van vooraanstaande beeldende kunstenaars. Deze mappen verschijnen om de
staande beeldende kunstenaars. Deze mappen verschijnen om de
3 maanden. Totnogtoe kwamen reeds van de pers :
3 maanden. Totnogtoe kwamen reeds van de pers:
1. Figuren uit het grafisch werk van Robert Vandereycken.
1 Figuren uit het grafisch werk van Robert Vandereycken.
2. Uit het grafisch werk van Humberto Wouters.
2. Uit het grafisch werk van Humberto Wouters.
Tekeningen en aquarellen van Edgard Tytgat.
3.
3. Tekeningen en aquarellen van Edgard Tytgat.
4. Grafiek van Ray Remans.
4. Grafiek van Ray Remans.
Inmiddels is map nr. 1 ultverkocht; dit verbaast ons helemaal niet,
Inmiddels is map nr. 1 uitverkocht; dit verbaast ons helemaal niet,
gezien
de kwaliteit van het gebodene en de oplage, die met opzet
gezien de kwaliteit van het gebodene en de oplage, die met opzet
zeer laag wordt gehouden. Nr, 2 is nog verkrijgbaar aan 230 fr., nr.
zeer laag wordt gehouden. Nr. 2 is nog verkrijgbaar aan 230 fr., nr.
3 kost 650 fr. en nr. 4 4.500 fr.
3 kost 650 fr. en nr. 4 4.500 fr.
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boeken van
van leden
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Maria Rosseels : Wacht niet op de morgen, Uitgeverij De Clauwaert,
Maria Rosseels : Wacht niet op de morgen, Uitgeverij De Clauwaert,
Leuven, 1969.
Leuven, 1969.
Meer
dan ooit komt men ;bij bet lezen van 'Wacht niet op de
Meer dan ooit komt men bij het lezen van 'Wacht niet op de
morgen'
onder de
deindruk
indruk van
van Maria
Maria Rosseels'
Rosseels'benijdenswaardig
benijdenswaardig
morgen' order
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spankracht en
en een
een
talent, dat
eer
ongemene
levensechtheid
verleent.
Zoals
in
het
verleden
wel
meer
ongemene levensechtheid verleent. Zoals in het verleden wel , m
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gebeurde, situeert
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weer een
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tijdse problemen
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in een
een historisch
historisch kader.
kader.
In
bet
twaalfde
eeuwse
In het twaalfde eeuwse Jerusalem
Jerusalem brengt
brengt Gilles
Gilles de
de Malle,
Malle, een
een
Warning
die
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om
kloosterling
to
worden;
Vlaming die voorbestemd was om kloosterling te worden, het
het tot
tot
vriend
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oudewijn IV.
en vertrouwensman
vertrouwensman van
melaatse koning
koning , B
Boudewijn
IV.
vriend en
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Aanvankelijk tneemt hij in hoge mate aanstoot aan de andersAanvankelijk neemt hij in hoge mate aanstoot aan de andersdenkenden, met wie Boudewijn zich omringt. Zijn verwaande
denkenden, met wie Boudewijn zich omringt. Zijn verwaande
betweterigheid brengt de jonge Vlaming voortdurend in conflict
betweterigheid brengt de jonge Vlaming voortdurend in conflict
met de moslim Jussuf en de joodse arts Mattai. Weldra wordt het
met de moslim Jussuf en de joodse arts Mattai. Weldra wordt het
sterke geloofsbastion van Gilles bestormo door twijfels, die hij niet
sterke geloofsbastion van Gilies bestormd door twijfels die hij niet
maar kwijtraakt.
meer kwijtraakt.
Maria Rosseels grijpt ,deze .disputers dankbaar aan, om een aantal
Maria Rosseels grijpt deze disputen dankbaar aan. om een aantal
religieuze iproblemen vanuit diverse gezichtshoeken to belichten,
religieuze problemen vanuit diverse gezichtshoeken te belichten,
en om nadrukkelijk te pleiten voor eon rustige verdraagzaamheid,
en om nadrukkelijk te pleiten voor een rustige verdraagzaamheid,
daar elke overtuiging voor ihaar toch maar een deel van de totale
daar elke overtuiging voor haar toch maar een deel van de totale
waarheid bevat. Veel later pas wordt het ook voor Gilles duidelijk,
waarheid bevat. Veel later pas wordt het ook voor Gilles duidelijk,
dat Mattai en Jussuf weliswaar niet zijn kristelijke overtuiging
dat Mattai en Jussuf weliswaar niet zijn kristelijke overtuiging
deelden, maar dat ze de leproze koning, vriendschap en trouw
deelden, maar dat ze de leproze koning vriendschap en trouw
schonken, die hij tevergeefs bij de meesten van zijn kristelijke
schonken, die hij tevergeefs bij de meesten van zijn kristelijke
vazallen had gezocht.
vazallen had gezocht.
En zo leen Gilles ,niet !anger op de morgen te wachten. De nacht
En zo leert Gilles niet langer op de morgen te wachten. De nacht
kan immers zo lang duren... Hij, die sinds zijn vertrek naar Jerukan immers zo lang duren ... Hij, die sinds zijn vertrek naar Jerusalem steeds de identiteit van zijn varier zocht te achterhalen, heeft
salem steeds de identiteit van zijn vader zocht te achterhalen, heeft
in feite at die tijd de ware Vader willen vinden. Zo verlangde hij
in feite al die tijd de ware Vader willen vinden. Zo verlangde hij
in en van Mattai, de Jesus te leren kennen, die op dezelfde pleats,
in en van Mattai, de Jesus te leren kennen, die op dezelfde plaats,
maar ruim duizend jaar vroeger, geleefd had en er gestorven was.
maar ruim duizend jaar vroeger. geleefd had en er gestorven was.
Gilles de Malle weet nu dat 'hij het leven niet louter als een brag
Gilles de Malle weet nu dat hij het leven niet louter als een brug
naar een ander leven kan en mag besohouwen. Voor hem moet er
naar een ander leven kan en mag beschouwen. Voor hem moet er
een herwaardering tot stand kOmen, maar die is slechts mogelijk
een herwaardering tot stand komen, maar die is slechts mogelijk
door liefdevolle taalcvervulling. Mattai die, na de dood van Boudedoor liefdevolle taakvervulling. Mattai die. na de dood van Boudewijn, arts werd in een leprozerij in Damaskus, wijst hem de wag.
wijn. arts werd in een leprozerij in Damaskus, wijst hem de weg.
Op zijn beurt wijdt Gilles at zijn krachten aan een inrichting voor
Op zijn beurt wijdt Gilles al zijn krachten aan een Inrichting voor
melaatsen to Ain Sha-ir.
melaatsen te Ain Sha-ir.
Maria Rosseels is er in 'Wacht niet op de morgen' in geslaagd, een
Maria Rosseels is er in 'Wacht niet op de morgen' in geslaagd, een
bijzonder moeilijke thematiek tot een .heerlijke, historische roman
bijzonder moeilijke thematiek tot een heerlijke, historische roman
te
verwerken. Het is do zoveelste blijk van
van haar
haar rasecht
rasecht kunstenaarte verwerken. Het is de zoveelste ,blijk
kunstenaarschap. De Prijs van de Scriptores Catholica 1969, die shear voor dit
schap. De Prijs van de Scriptores Catholica 1969, die haar voor dit
book word toegekend, is 'neer dan verdiend.
boek werd toegekend, is méér dan verdiend.
.

Goelemorgen Ilefste, Uitgeverij Aksent, Antwerpen.
Gilbert Goos
Gilbert
Goos :: Goeiemorgen liefste, Uitgeverij Aksent, Antwerpen.
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hem pas
pas voile
ook bij
bij hem
volle betekenis
betekenis wanneer
wanneer het
het associatief
associatief met
met andere
andere
op
op zichzelf
zichzelf staande
staande woorden
woorden geconfronteerd
geconfronteerd wordt.
wordt.
Elk
woord isis een
een toetssteen,
Elk woord
toetssteen. die
die een
een facet
face! van
van de
dehedendaagse
hedendaagse
wereld
resonneert.
wereld resonneert.
Ook de waarde van elk gedicht afzonderlijk wordt bij coos goreOok de waarde van elk gedicht afzonderlijk wordt bij Goos gerelativeerd
en ontleent
ibetekenis aan
aan het
het geheel.
ontleent 'haar
haar betekenis
geheel.
lativeerd en
Ongetwijfeld heeft de idichter getracht to reageren tegen een poezie,
Ongetwijfeld heeft de dichter getracht te reageren tegen een poëzie,
die zich onkel uitput in eon !outer zoeken ,naar geladenheid en
die zich enkel uitput in een louter zoeken naar geladenheid en
effectjagerij.
effect jagerij.

De knik
Walter
Roland:: De
knik in
in de
de kern,
kern, Standaard
Standaard Uitgeverij
Uitgeverij (Literatuur
(Literatuur
Walter Roland
Vandaag),
1969.
Vandaag), 1969.
Met
knik in
in de
de kern'
Met 'iDe
'De knik
kern' heeft
heeft Walter
Walter Roland
Roland eon
een sterk
sterk gestrucgestructureerd
verhaal
geschapen,
waarin
droom
en
werkelijkheid
tureerd verhaal geschapen, waarin droom en werkelijkheid mekaar
mekaar
afwisselen.
dread van
van een
een aantal
afwisselen. Een
Een Tagfijne
ragfijne draad
aantal steeds
steeds weerkerende
weerkerende
motieven
verbindt de
de zes
zes hoofdstukken
hoofdstukken van
van de
de roman
roman met
met elkaar.
elkaar,
motieven verbindt
Als
uitgangspunt
neemt
W.
Roland
een
willekeurig
weekend
in het
het
Als uitgangspunt neemt W. Roland een willekeurig weekend in
!even
De korte
korte tijd
tijd (een
(een tweetal
tweetal dagen)
dagen)
leven van
van een
een jonge
Jonge vrouw.
vrouw. De
ged
urende dewelke
dewelke we
we Sabine
vergt van
van de
de auteur
auteur een
een
gedurende
Sabine volgen,
volgen, vergt
uiterste
en haarfijne
haarfijne detailering,
detailering, opdat
opdat het
het book
boekecht
echtwaatidevol
waardevol
uiterste en
zou
zou zijn
zijn en...
en ... blijven.
bliJven.
De
De ontleding
ontleding van
van de
de psyche
psychevan
vanSabine
Sabinegebeurt
gebeurthoofdzakelijk
hoofdzakelijk inin
•
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droonwoorstetllngen en
en in
'in hallucinante
hallucinante waanbeelden,
waanbeelden, die
diede
dehoofdhoofddroonwoorstellingen
droomvoorstellingen
en
in ·verdovende
hallucinante middelen
waanbeelden,
persoon
nahet
hetgebruik
gebruikvan
van
,krijgt.die de hoofdpersoon
na
verdovende middelen
krijgt.
persoon na het
gebruik
vanofverdovende
middelen
krijgt.
Droombeelden
komen
zelden
nooitgeordend
geordend
voor.
Wanneer'een
een
Droombeelden
komen
zelden
of nooit
voor.
VVanneer
Droombeelden
komen
zelden
of nooit geordend
voor. Wanneer
schrijver
nu
dromen
als
hoofdzakelijk
structuurelement
wil gege-een
schrijver
dromen als hoofdzakelijk structuurelement wit
schrijver
nu hij
dromen
als bijzonder
hoofdzakelijk
structuurelement
wil gebruiken,
staat
voor een
een
moeilijke
opdracht.Walter
Walter
bruiken,
staat hij
voor
bijzonder moeilijke
opdracht.
bruiken,
hij voor
bijzonder
moeilijke
opdracht.
Walter
Roland
heeftstaat
het zioh
zloh
beslisteen
nietgemakkelijk
gemakkelijk
gemaakt.
Ofwel moest
moest
Roland
heeft
het
beslist
niet
gemaakt.
Ofwel
Roland
heeft
het
zich
beslist
niet
gemakkelijk
gemaakt.
Ofwel
moest
hij oppervlakkig
oppervlakkig blijven,
lezer aldus
aldus een,
een ,voor
dehand
hand ligligblijven,en
en de
de !mar
voor de
hiJ oppervlakkig
blijven, en
de diende
lezer aldus
voor de
hand lighij de
deeen
integrale
weergave
gende
conclusieopdringen,
opdringen,
ofwel
gende
conclusie
ofvvel
diende hij
integrate
weergave
de integrale
weergave
conclusie
opdringen,
ofwelbijzonder
diende hij
vangende
eendroom
droom
natete
streven(wat
(wat
gevaarlijk
enmoeilijk
moeilijk
van
een
na
streven
bijzonder gevaarlijk
en
van een droom na te streven (wat bijzonder gevaarlijk en moeilijk
de lezer
lezergeeft
geeftwaarop
waarophij
hijrecht
rechtiheeft
heeft:
demogelijkheid
mogelijkheid
is) waarbij
waarbij hij
hij de
is)
: de
waarbij hij de lezer geeft waarop hij recht heeft: de mogelijkheid
totis)
eigen
Interpretatie.
tot
eigen
interpretatie.
tot eigen interpretatie.
erin
elkestad
stadhonderden
honderdenmannen
mannenen
envrouwen
vrouwen
Zoals
Sabine !open
lopen er
Zoals
Sabine
in elke
Zoals Sabine lopen er in elke stad honderden mannen en vrouwen
rond, getekend
getekend door
door een
een meer
meer ofofminder
minderbelangrijk
belangrijk felt
feit uit
uit het
het
rand,
rond, getekend door een meer of minder belangrijk feit uit het
'. verleden.
verleden. Mensen
Mensen met
'een knik
knik in
in de
dekern',
kern', mensen
mensenwaarop
waarop het
het
met 'een
verleden. Mensen met 'een knik in de kern', mensen waarop het
voorbije zijn
zijn onuitwisbare
onultwi'Sbaresporen
nagelaten. Voor
Voor Sabine is
is
sporen heeft
heeft nagetaten.
voorbije
voorbije zijn onuitwisbare sporen heeft nagelaten. Voor Sabine is
die 'knik
'knik in
in de
de kern'
kern' een
eenabortus;
abortus;de
deherinneringen
herinneringendaaraan
daaraan doordoordie
die 'knik in de kern' een abortus; de herinneringen daaraan doorspoken hear
haar leven.
leven.
spoken
spoken haar leven.
Walter RolanQ
willen geven van
van de
de
Walter
Roland heeft
heeft In
in zijn
zijn roman
romaneen
een beeld
beeld willen
Walter Roland heeft in zijn roman een beeld willen geven van de
vereenzaming van
mens,getekend
door zichzelf.
.zichzelf. Of
Of dat
dat beeld
beeld
vereenzaming
van de
de mans,
getekend door
vereenzaming van de mens, getekend door zichzelf. Of dat beeld
en red&
'reëel is,
is, dienen
dienen de
delezers
lezersvoor
voorzichzelf
zichzelf uit
uit te
temaken.
maken.
echt en
echt en reëel is, dienen de lezers voor zichzelf uit te maken.
Ludovic Leysen
le.ysen:
Duivelskuil, 368
368 pag.,
pag., Uitg.
Uitg. De
De Kempische
Kempische
Luclovic
: De Duivelskull,
Ludovic Leysen: De Duivelskuil, 368 pag., Uitg. De Kempische
195fr.
fr.
Boekhandel, Retie,
Retie, 195
Boekhandel,
Boekhandel, Retie, 195 fr,
Wanneer we
we heimatliteratuur
heimatliteratuur whiten
willen kenmerken
streekgebonden
kenmerken als streekgebonden
Wanneer we heimatliteratuur willen kenmerken als streekgebonden
de nieuwe
nieuwe
kunst, rekenen we
we .daar
daar onmiddellijk
onmiddellijk 'De
Duivelskuil' bij,
bij, de
kunst,
'De Duivelskuir
kunst, rekenen we daar onmiddellijk 'De Duivelskuil' bij, de nieuwe
roman van
later omwille
omwille van
van de
de algemeen
algemeen
roman
van ludovic
Ludovic Leysen.
Leysen. Dat
Dat we
we later
roman van Ludovic Leysen. Dat we later omwille van de algemeen
menselijke problematiek
problematiek onze optiek
optiek zullen
zullen verruimen,
verruimen, doet
doet inderindermenselijke problematiek onze optiek zullen verruimen, doet inderdaad geen
geen afbreuk
afbreuk aan
aan het
het echt
echt Kempische
Kempische element
element in
in deze
deze
daad
daad geen afbreuk aan het echt Kempische element in deze
ongemeen baelende
boeienderoman.
roman.
ongemeen
ongemeen boeiende roman.
De auteur
auteur.heeft
heeft zich
zichhistorisch
historischuitvoerig
uitvoeriggedocumenteerd.
gedocumenteerd. Het
Het
De
De auteur heeft zich historisch uitvoerig gedocumenteerd. Het
van het
hetSpaanse
SpaanseVlaanderen
Vlaanderen uit
uit
resultaat is
een fraaie
fraaie weergave
weergave van
resultaat
is een
resultaat is een fraaie weergave van het Spaanse Vlaanderen uit
de 16de
16de eeuw,
eeuw, waar
waar in
in weerwil
weerwil van
van een
eenbloeiende
bloeiendehandel
handelen
enrijkrijkde
de 16de eeuw, waar in weerwil van een bloeiende handel en rijkdom, onrust
onrust en
ontevredenheid heersten,
onder meer
meer een
een
dom,
en ontevredenheid
heersten, die
die onder
dom, onrust en ontevredenheid heersten, die onder meer een
levendige
beliohamlngvonden
in de
de beeldenstorm
beeldenstorm van
van 1566.
1566.
levendige belichaming
vonden in
levendige belichaming vonden in de beeldenstorm van 1566.
Dit
dient tot
tOt achtergrond
achtergrond voor
voor een
een aantal
aantal erg
erg verscheidene
verscheidene
Dit alles
alles dient
Dit alles dient tot achtergrond voor een aantal erg verscheidene
die door
doorLeysen
Leysenviot
vlotgetekend
getekendworden.
worden.Zo
Zobijvoorbeeld
bijvoorbeeld
personages, die
personages, die door Leysen vlot getekend worden. Zo bijvoorbeeld
boswachter
Coolbonders,
die
ons
doet
denken
aan de
de onveronverboswachter
Coolbanders,
die
ons
doet
denken
aan
boswachter Coolbonders, die ons doet denken aan de onvergetelijke
figuur van
van Heathcliff
Heathcliff uit
uit Emily
Emily Bronte's
Bronté's 'Wuthering
'Wuthering heights'.
heights'.
getelijke
figuur
getelijke figuur van Heathcliff uit Emily Bronté's 'Wuthering heights'.
verwonderlijk dat
legende
en bijgeloof,
bijgeloof, zo
zovaak
vaakoorzaak
oorzaakvan
van
Is
Is het
het
verwonderlijk
dat
legende
en
verwonderlijk
dat
legende
en bijgeloof,
zo vaak
oorzaak van
Is het
emotionele
IDa duivelskuir
duivelskuil' zo
zo 'soherp
typeren?? Als
Als
emotionele excessen,
exoessen, 'De
scherp typeren
emotionele excessen, 'De duivelskuil' zo scherp typeren? Als
spontaan
van de
deiprimitieve
,primitieve Vtaamse
Vlaamse mens,
lijken ze
ze
spontaan bestanddeel
bestanddeel van
mans, lijken
spontaan bestanddeel van de primitieve Vlaamse mens, lijken ze
ons hier
hier volkomen
volkomen op hun
hun plaats. Zij
Zij verlenen
ganse gebeuren
gebeuren
verlenen het ganse
ons hier volkomen op hun plaats. Zij verlenen het ganse gebeuren
een spookachtige
spookachtige grimmigheid
grimmigheDd en omhullen
omhullen het met
met een
een mysterleus
mysterieus
een spookachtige grimmigheid en omhullen het met een mysterieus
waas.
waas.
waas,
Oe
problematiek van
duivelskuil' overstijgt,
overstijgt, zoals
hoger reeds
reeds
De problematiek
van 'De
'De duivelskuir
zoals hoger
De problematiek van 'De duivelskuil' overstijgt, zoals hoger reeds
de klelne
kleine dorpsproblemen
dorpsproblemen van
van de
destreekroman.
streekroman. Dat
Dat
aangegeven,
aangegeven, de
aangegeven, de kleine dorpsproblemen van de streekroman. Dat
ongebreidelde
passies en
en driften
driften het
het levenspatroon
levenspatroon van
van de
demensen
mensen
ongebreidelde passim
ongebreidelde passies en driften het levenspatroon van de mensen
Uitstippelen,
altijd en
en overal.
overal.
uitstippelen, is
is van
van altijd
uitstippelen, is van altijd en overal.
'De
dan niet
niet
'De duivelskuIl'
duivelskull'wordt
wordtdooraderd
dooraderddoor
doorliefde
liefdeen
en haat,
haat, al
at dan
'De duivelskuil' wordt dooraderd door liefde en haat, al dan niet
bijgeloof. Ze
Ze vormen
vormen de
gesel,waarvan
waarvan het
hetnoodnoodwortelend
wortelend In
in taal
teal bijgeloof.
de gesel,
wortelend in taai bijgeloof. Ze vormen de gesel, waarvan het noodlot
ongenadig bedient.
bedient. Ludovic
Ludovic Leysen
noodlot in
in dit
dit
lot zich
zich ongenadig
Leysen gaf
gaf het noodiot
lot zich ongenadig bedient. Ludovic Leysen gaf het noodlot in dit
boek
een
typisch Spaans
Spaans tintje;
tintje; het
het is
is zijn
zijn goed
goed recht.
recht.
boek
een
typisch
boek een typisch Spaans tintje; het is zijn goed recht.
Luc
Daems
Luc Deems
Luc Deerns

Uitgeverij
De
Boekhandel,
Frans
Veraohtert:: Schaduw,
Uitgeverij
DeDe
Kempische
Boekhandel,
Schaduw,
Frans
Veraohtert
Frans
Verachtert:
Schaduw,
Uitgeverij
Kempische
Boekhandel,
Retie.
Retie.
Retie.
vanvan
eeneen
dichter,
Dit
isis geen
poëtisohe
pose,
doch
dezielsbelijdenis
zielsbelijdenis van
DitDit
geen
poetische
pose,
doch
de
een
dichter,
is
geen
poëtische
pose,
doch
de zielsbelijdenis
dichter,
die
meer
dan
wie
ook
onder
de
betovering
kwam
van
de
vrouw.
ZeZe
diedie
meer
dan
wie
ook
ander
de
betovering
kwam
van
de
vrouw.
Ze
meer dan wie ook onder de betovering kwam van de vrouw.
beliohaamt
voor
hem
de
schoonheid,
doch
meer
nog:
de
betovering,
,meer
nog:
de
betovering,
belichaarnt
voor
hem
deschoonheld,
doch
belichaamt voor hem de schoonheid, doch meer nog: de betovering,
debodem
bodem
de
verleiding,
het
geluk.
Helaas,
er
ligt
een
droesem
op op
de de
verleiding,
hethet
geiuk.
Helaas,
er er
ligtligt
een
droesem
op
de
verleiding,
geluk.
Helaas,
een
droesem
de
bodem
die
vreugdekelk
:
kwelling
'en
wroeging.
De
schoon'heid
v~n
van
van
die
vreugdekelk
:
kwelling
en
wroeging.
De
schoonheid
van
van
van die vreugdekelk : kwelling en wroeging. De schoonheid
de
vrouw
kan
voor
hem
wel
eens
een
afstraling
van
God
zelf
zijn,
de de
vrouw
kan
voor
hem
wet
eens
een
afstraling
van
God
zelf
zijn,
vrouw kan voor hem wel eens een afstraling van God zelf zijn,
doch
dan
wordt
haar
lichaam
weer
een
doem,
waardoor
hij
van
de
doch
dan
wordt
haar
lichaam
weer
eeneen
doem,
waardoor
hijhij
van
de de
doch
dan
wordt
haar
lichaam
weer
doem,
waardoor
van
hoogste
extase
In
de
diepste
morele
ellende
veNalt.
Deze
dichter
hoogste
extase
in de
morale
ellende
vervalt.
Daze
dichter
hoogste
extase
in diepste
de diepste
morele
ellende
vervalt.
Deze
dichter
diedie
verlokkelijk
doch
onmogelijk
is
diedie
welwel
moet
van
een
liefde,
van
eeneen
liefde,
die
verlokkelijk
doch
onmogelijk
is en
en
die
wet
moet
van
liefde,
verlokkelijk
doch
onmogelijk
is en
moet
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eindigen
eindigen in
In plin
pijn en
enteleurstelling,
teleurstelling, zeifs
zelfsininwanhoop
wanhoopenenvertwijfeling,
vertwijfeling,
eindigen in pijn en teleurstelling, zelfs in wanhoop en vertwijfeling,
doch
tot haat
wordt,
wendt
nog
dede
traditionele
doch nooit
die nooit
tot haat
wordt,
wendt
nog
traditionelemiddelen
middelen
doch die nooit tot haat wordt. wendt nog de traditionele middelen
aan.
aan. Hij
Hij schlep
schiep een
een sonneftenkrans,
sonnettenkrans, zoals
zoals vele
velelieldedichters
Iiekledichtershem
hem
aan. HIJ schiep een sonnettenkrans, zoals vele liefdedichters hem
in de
dertijden
tijden voordeden.
voordeden. En
En hij
hij beheerst
beheerst deze
deze vorm
vorm op
op
de loop
loop der
in de loop der tijden voordeden. En hij beheerst deze vorm op
merkwaa~dige wijze
.. Eigenlijk
eens gedegen
gedegen
merkwaardige
wijze.
Eigenlijkdoet
doethet
hetdeugd
deugd nog
nog eens
merkwaardige wijze. Eigenlijk doet het deugd nog eens gedegen
vormen
de
vormen onder ogen te
te krijgen.
krijgen. De
De 'geladenheid'
'geladenheid' zit
zit bier
·hier vooral
vooral in
in de
vormen onder ogen te krijgen. De 'geladenheid' zit hier vooral in de
oprechtheid van
van dit werk,
werk, dat toch ook
ook de
dezeiftucht
zelftuchtniet
nietschuwt,
schuwt,en
en
oprechtheid van dit werk, dat toch ook de zelftucht niet schuwt, en
in
de diepe
diepemenselijkheld,
menselijkheid, die
die uit
uitalle
alleverzen
verienspreekt.
spreekt.Eenieder
Eenieder
in de
in de diepe menselijkheid, die uit alle verzen spreekt. Eenieder
van ons
ons moat
moet daar
daar lets
iets van
van zichzelf
zichzelf in
Jn herkennen...
herkennen .•• Ontroerend,
Ontroerend, als
als
van ons moet daar iets van zichzelf in herkennen ... Ontroerend, als
na een
dedichter
dichterzijn
zijnbundel
Dundel'Schaduw'
'Schaduw'
een schuldbelijdenis,
sChu'ldbelijdenis, eindigt
eindigt de
na een schuldbelijdenis, eindigt de dichter zijn bundel 'Schaduw'
dan
bij de veertien
states van
dan nog met
met overwegingen
overwegingen bij
veertien staties
van de
dekruisweg.
kruisweg.
dan nog met overwegingen bij de veertien staties van de kruisweg.
al isishier
hierelk
elkviers
vers niet
niet tot podzie
poëzie geworden,
geworden, leder
i$der van
van ens
ons
Zelfs at
Zelfs al is hier elk vers niet tot poëzie geworden, ieder van ons
heeft een
een of
of andere
andere reden
reden om
om deze
dezekruisweg
kruisweg mee
meetetebidden.
bidden.
heeft een of andere reden om deze kruisweg mee te bidden.

Noordzee van
van Knokke
Knokke tot
tot de Panne.
Peleman :: De Noordzee
Bert Peleman
Bert Peleman . De Noordzee van Knokke tot de Panne,
In
een
reeks
platenboeken,
uitgegeven
door
reeks platenboeken, uitgegeven door Buschmann
Buschmann te
te AntAntIn
In een reeks platenboeken, uitgegeven door Buschmann te Antwerpen
werpen onder de
de auspicien
auspiciënvan
vanV.Z.W.
V.Z.W. Mercatoria,
Mercatoria, verscheen een
een
werpen onder de auspiciën van V.Z.W. Mercatoria, verscheen een
derde
is een
eenrespekrespekderde deel ander
onder redactie
redactie van
van Bert
Bert Peleman.
Peleman. Het
Het is
derde deel onder redactie van Bert Peleman. Het is een respektabel
van 180
180 biz.,
blz., met
met een
een what
sohatvan
vanongeveer
ongeveer
tabel stuk
stuk geworden
geworden van
tabel stuk geworden van 180 blz., met een schat van ongeveer
100 foto's,
100
foto's, die
die rechtstreelcs
rechtstree~s of
of ten
ten minste
minstevan
vandiohtbli
dlohtbijbetrekking
betrekking
100 foto's, die rechtstreeks of ten minste van dichtbij betrekking
hebben
hebben met
met het wezen
wezen zelf
zelf van
van onze
onze Noor'dzee
Noordzee of van
van de
de mensen
mensen
hebben met het wezen zelf van onze Noordzee of van de mensen
die ervan
!even. Neen,
Neen, het is
Is geen
geen pure
pure propaganda,
propaganda, zelfs
zelfs'kan
kan men
men
ervan leven.
die ervan leven. Neen, het is geen pure propaganda, zelfs kan men
het
het werk
werk niet tot het
het !outer
louter documentaire
documentaire rekenen,
rekenen, ale
als men
men west
weet
het werk niet tot het louter documentaire rekenen, als men weet
Bat die zeegezichten
dat
zeegezichten stuk
stuk voor
voor stuk
stuk produkten
produkten zijn
zijn van
van de
dekunstkunstdat die zeegezichten stuk voor stuk produkten zijn van de kunstfotog,rafie, wit-zwart,
belichting, zodat men
men kan
kan
fotografie,
wit-zwart,met
met effectvolle
effeetvolle belichting,
fotografie, wit-zwart, met effectvolle belichting, zodat men kan
dat ze !even,
&Mum
zeggen ,dat
léven, en
en'er
er van
van elk
elk een
eenpoetisch
poëtisch.
fluïdumuitgaat,
uitgaat,
zeggen dat ze léven, en er van elk een poëtisch fluïdum uitgaat,
,niet,
dat ons boeit en
dat
en treft.
treft. Peleman
Peleman zou
zou no
nU geen
geendichter
dichterzijn,
zijn, zo
zohij
hij niet,
dat ons boeit en treft. Peleman zou nU geen dichter zijn, zo hij niet,
naasthet
het
merendeel
vanzeegezichten,
die zeegezichten,
,als een of
·als 'illustratie'een
of
naast
merendeel
van die
naast het merendeel van die zeegezichten, als 'illustratie' een of
ander gedicht
gedicht had neergeschreven,
hetzij
van
hemzelf,
hetzij
van
ander
neergeschreven,
hetzij
van
hemzelf,
hetzij
van
ander gedicht had neergeschreven, hetzij van hemzelf, hetzij van
of ander
een of
ander Vlaams
Vlaams of
of Belgisch-Frans
Belgisch-Frans poeet.
poëet. We
Wevergeten
vergetendaarbij
daarbiJ
een of ander Vlaams of Belgisch-Frans poëe~. We vergeten daarbij
niet, dat
dat de
niet,
de bindteksten
binclteksten in
in vier
vier talon
talen worden
worden weergegeven,
weergegeven, een
een
niet, dat de bindteksten in vier talen worden weergegeven, een
bewijs dat
dat dit
bewijs
dit mode
mooie beak
boek voor
voor bibliofielen
bibliofielen toch
toch ook
ook voor
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Poëzie bil CoJ/brant
Bij de Colibrant-ultgaven, die dit jaar 20 jaar bestaan, verschenen
zopas 7 nieuwe verzenbundels: 'Ofelia speelt met de maan' (door
Marleen Oecree-Roex, met omslagtekening van de auteur), 'Aards
gebonden' (Lode de Visscher, met 4 gravures van Et. Ie Compte),
'Te sterven zonder daes .. .' (Fem. Handtpoorter, met 12 onuitgegeven lino's van wijlen Jan Gezel), 'Intermezzo' (J. Marljnen, met
twee kleurenreprodukties naar schilderijen van A. van Coolen),
'Fazen' (Marcel Obiak) en 'Tussenruimten' (Annle Reniers). Van de
jongste gedichten van Jo Verbrugghen werd een luxe-editie gepubliceerd, op groot formaat, 'Mazzel en Broeche', met 8 koperetsen
van André Goezu. Onder de publicaties In voorbereiding wordt
nieuwe poëzie aangekondigd van Bert Decorte, R. Devos, E. van
Ruysbeeck, Chr. O'Haen, Albe, H. van Snick, Clem. Schouwenaerts,
Oaan Boens, L Rens, R. van Daele e.a. In april 1970 verschijnt bij
Colibrant 'cahier van Deurle 111', over het tekenwerk van Albert van
Dljck, met begeleidende tekst van Johan Fleerackers en Jos
Hendrickx.
Een vermelding waard Is het jaarboek 1969 van de Oudleerlingenbond St.-Lodewijkcollege Brugge: Haec Olim. (152 pag.) Naast
algemene artikels, die specifiek het collegeleven betreffen, werden
ook bijdragen opgenomen, die op kunsthistorisch plan boeiend zijn,
zoals 'De literaire bronnen van E. De Dene' (door A. Dewitte),
'Konstantin Stanislawsky' (door F. Etienne), 'Antoon Mostaert' (door
J. L Van Hecken), 'Lof van Brugge' (door A. Viaene) e.d.m.
I.v.r.

BOEKEN OVER KUNST
Constant: Opstand van de homo ludens. Ultg. P. Brandt/J.J. Romen
& Zonen, Maaseik, 1969, 148 blz.
Dit bundeltje bevat een reeks opstellen en toespraken van Constant Nleuwenhuys, geschreven van 1964 tot 1967: 'Opkomst en
ondergang van de avant-garde', 'Het lied van de arbeid', 'Over het
reizen', 'Trafflc In towns', 'Over normen In de cultuur', 'De dialectiek van het experiment'. De stelling welke de auteur verdedigt, Is
op dit ogenblik vrij algemeen bekend: verzet tegen de consumptiemaatschappij en tegen de manipulatie van de kunst, verdediging
van het ludieke waarmede de toekomstige kunst zich vereenzelvigen zal. De auteur Is in zijn betoog eer ludisch dan logisch, maar
dat belet het werkje niet zeer lezenswaard te zijn. Een aantal problemen waaraan 'Vlaanderen' 108 en 111 gewijd werden, komen
hier voortdurend aan bod. Ter documentatie graag aanbevolen.
Robert Croquez : Ensor en son temps. Ultg. Erel, Oostende, 1970,
127 blz., geillustr.
Dit werkje werd door een vriend en bewonderaar van de meester
geschreven, de Frans-Vlaamse advokaat Robert Croquez, die jaarlijks zijn veriof te Oostende doorbracht. Men zoeke hier dus geen
wetenschappelijk of kunstkritisch commentaar op Ensors werk.
Integendeel veel treffende getuigenissen en uit vriendschap en
bewondering gegroeid intuïtief aanvoelen en smaken. Het geheel
Is natuurlijk door een aantal reprodukties uit Ensors rijke ceuvre
gestoffeerd, maar het zijn vooral de foto's en dokumenten, die men
in het boek vindt. welke onze belangstelling hebben gehad.
A.S.
Toulouse-Lautrec, 16 x 24 cm., 272 pag., Heideland-Orbis Uitgaven,
1969, geb. in luxeband, geïll. met honderden kleur- en zwartw.
reprod., 475 fr. (375 fr. In reeksverband).
Dit Is nr. 8 van de inmiddels zeer geprezen serie 'Genie en Wereld'.
De beroemde schilder Toulouse-Lautrec en zijn werk worden hier
vanuit zeer verschillende standpunten benaderd - een leven, dat
zó riJk Is, dat het wel steeds stof zal opleveren voor nog meer

studies. In het 8ste deel van 'Genie en Wereld' werd de stof
verdeeld over tien medewerkers: Henri Perruchot handelt over
'Een leven vol vuur', Gérard Bauër heeft het over 'Het geheim van
zijn hart', Pierre Mac-Orlan neemt ons mee 'Van de MouIIn Rouge
tot Buffalo', Claude Roger-Marx schrijft 'Lautree, ziener van de
werkelijkheid', Jean-Gabrlel Domergue heeft het over 'Lautree en de
vrouwen', Paul Colln over 'De schepper van de moderne affiche',
Jean Adhémar behandelt 'Lautree en zijn tijd', Maurlce Rheims
schrijft veel interessants over 'De koers van de Lautrecs', terwijl
M. G. Dortu 'Echte en valse Lautrees' onder de loep neemt.
Edouard Julien besluit met een synthese 'Lautree en wij'.
Een chronologie van het leven van de schilder, een index van
afgebeelde of geciteerde werken en van persoonsnamen besluiten
dit merkwaardige boek.
Claude Magelhaes : Evolutie van de kreat/eve fotografie 1820-1880,
12,5 x 20 em., 148 pag., geil 1., Uitg. Manteau, Brussel, 1968, gen.,
140 fr.
Dit boek Is een bijzonder Interessante en zeer intellectueel opgestelde geschiedenis van de fotografie tot het jaar 1880. Vermits de
titelpagina 'deel I' vermeldt, mag verwacht worden. dat er een
vervolg op komt. En dat hopen we vast, hoewel wij enigszins
vrezen dat de hoeveelheid stof vanaf de 20ste eeuw welhaast onoverzienbaar zal zijn. Toch zou het uiterst interessant zijn, indien
Magelhaes dit werk zou voortzetten, desnoods in zoveel delen als
nOdig mocht blijken: zijn studie over de creatieve fotografie kon
op die wijze een standaardwerk worden, dat onmisbaar zou zijn
voor al degenen, die zich met fotografie bezighouden. Maar blijven
wij vooralsnog bij dit deel 1, dat twee grote delen Inhoudt, nl.
'Een nieuwe techniek' en 'Nieuwe kunstenaars'. Beide delen worden
op hun beurt onderverdeeld in vijf hoofdstukken: deel 1 omvat het
levenswerk van Nlépce, de daguerreotypie, de populariteit van de
daguerreotypie, de universele toepassing ervan en de fotogenlsche
tekeningen van William Henry Fox Talbot; deel 2 Is zo mogelijk nog
Interessanter: de eerste kunstenaars In de fotografie, grote portretfotografen In het collodiumtljdperk, fotografen van landSChappen, zee- en stadsgezichten, genre- en oorlogstaferelen tijdens het
voornoemde tijdperk, goedkopere procédés en bijzondere formaten
in de 19de eeuwen tenslotte de kunstfotografie in het collodIumtijdperk.
Een aantal sprekende foto's en tekeningen werden In dit boek
opgenomen. Onder alle opzichten aan te bevelen I
Emiel Langui: Frits van den Berghe, 26 x 34 em., 332 pag., 128
kleur- en 78 zwartwit 111., Uiig. Mercatorfonds, Antwerpen, 1968,
gebonden in vollinnen band met goudopdruk, geplast. stofwikkel,
opbergdoos.
We zijn In ons land gelukkig een paar uitgeverijen rijk, die zich
gespecialiseerd hebben In het op de markt brengen van boeken
over kunst, die op zichzelf kunstwerken zijn van drukkersvakmanschap. LO ook deze 'Frits van den Berghe', een boek om te lezen,
te bekijken, te bewonderen, een miniatuurmuseum van den Berghe,
waarin je kunt wandelen en genieten wanneer en zoveel het je
ook maar lust.
Het zet in met een voorwoord van Jean Cassou, ere-hoofdconservator van het Musée Natlonal d'Art Moderne te Parijs, waarin deze
- met reden - de enorme verbeeldingskracht, gepaard aan groot
talent, bij Frits van den Berghe benadrukt. De eigenlijke auteur van
het boek, Emiel Langui, behandelt vervolgens, in een reeks korte
hoofdstukken, het leven en het werk van de schilder. WIJ noteren
de titels: De mens; Jeugd, tijd en milieu; Aan de academie; De
eerste Latemse Periode; Het Amerikaans avontuur; Eerste Hollandse
periode; Het Brussels Intermezzo; Tweede Hollandse periode; Verblijf te Oostende; Tweede Latemse periode; Samenwerking met
Sélection en Le Centaure; Opgang naar het surrealisme; De won-
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Orgel, Chrlstophorus
Christophorus
Musik des
des 18.
SCGLX
21,OM.
SCGLX
75.957,
30
cm.,
SCGLX75.9S7,
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plaat
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beluistert, zat
zal beslist
beslistander
onderde
deindruk
indrukkomen
komenvan
van
zijn
zal
de
charme
en
de
ruwe
schoonheid
van
het
oude
straatlied
(wij
decharme
charme en
ende
deruwe
ruweschoonheid
schoonheidvan
vanbet
hetoude
oudestraatlied
straatlied(wij
(wij
b.V. ean
aan de
de 'Verhuisliederen')
'Verhuisliederen') en
en
er moet
moet ook
ook gezegd,
gezegd.dat
dat
denken b.v.
'Verhulsliederen')
gez~,
dat
denken
denken
'b.v.
881
de
en er
er
moat
ook
liederen als
als'Pieter
'Pieter Breugbel
Breughel In
in Brussel'
Brussel' en
en De
'Deinquisitle'
Inquisitie'pareitjes
pareltjes
liederen
'Pieter
Breughel
Brussel'
pe
Inquisitie'
pareltjes
liederen
in
van kieinkunst
kleinkunstzijn.
zijn. Misschien
Misschien zullen
zullen sommigen
sommigen wel
wel aanSlOOt
aanstootsemen
nemen
kleinkun$t
nemen
van
zijn.
Misschien
zullen
sommigen
wel
aansioat
aan het
het zeer
zeer erotische
erotische (wat
(wat een
een term
term I)!)'Adam
'Adamen
enEva'
Eva'(is
(isdat
datniet
niet
erotische
(wat
'Adam
en
Eva'
(Is
dat
niet
aan
aan
een
term
dever-Antwerpste
ver-Antwerpste tekst
tekst van
van het
het gelijknamige
gelijknamige liedje
liedje van
van de
deGenteGentede
ver-Antwerpste
gelijknamige
de
Gentede
tekst
van
liedje
van
?), maar
maardaar
daar moeten
moeten
zij maar
maar overheen,
overheen, want
want
naar Karel
Karel Waerie
Waerie ?),
7),
maar
daar
maar
want
naar
Karel
Waerle
near
,m
oetert zij
zij
detwaaif
twaalfoverage
overige liedjes
liedjesbrengen
brengenWannes
Wannesop
opzijn
zijnbest.
best.WU
Wijnoteren
noteren
de
twaalf
overige
liedjes
brengen
Wannes
op
zijn
best.
WIJ
noteren
denag
nogniet
nietvermelde
vermeldetiteis
titelseven
even:
'Margrietje van
vanden
denBerge',
Berge',
nog
niet
vermelde
titels
even:
'!Margrietje
van
den
Berge',
de
: Wargrietie
Dagen van
van de
deweek',
week','MO
'Mijn
Sofieke',
'Jan
Broeder','Waarvan
'Waarvan
,Dagen
van
de
week',
'MIJn
Sofieke',
'Jan
Broeder',
'Waarvan
'7'7 Dagen
'7
Sofieke',
'Jan
Brooder',
zo schoon
schoon ?',
?', 'Tljl
'Tljl
Uilenspiegel','El
'Eiwat
watneuze
neuzeisIs
is
gaan er
er de
de boeren
boeren zo
boeren
Uilenspiegel',
'EI
wat
neuze
gaan
gaan
zo
schoon
'Tip
Ullenspieger,
dat', 'Vertrek
'Vertrek naar
naar
slagveld'en
en'Jef
'Jefheeft
heeftme
me'n'n
'nsjiek
sjiekgerefuseerd'.
gerefuseerd'.
slagveld'
en
'Jet
heeft
me
sjiek
gerefuseerd'.
dat',
dat',
'Vertrek
near't'tslagveld'

De iplatenfirma Decca te Brussel biedt vanaf Pinksteren een toe te
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van Herman
Boon:
Het
evangelist
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getuigenis
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evangelie
van Jezus,
Het getuigenis
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Raoel MarPol Bess,
piano, klavecimbel:
BobDeBrand,
bas; Raoel
Martens,
fluit; orgel.
Jano Manshoven,
slagwerk.
zeer mooie
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Het volkomen gewijzigd klimaat van de jongste jaren duwt de Pelgrim-Beweging totaal in
de vergeethoek. Nochtans was het een merkwaardige beweging, een christelijk en humanitair
renouveau , dat het Vlaanderen uit de jaren 1924-1930 begeesterde en waaraan de grootste
Vlaamse Kunstenaars uit die pe riode enthousiast hebben meegewerkt.
Straks, onder andere omstandigheden , groeit er misschien een hernieuwde belangstelling
voor de Pelgrim . Maar dan zal de geïnteresseerde voor een vacuüm staan en zal er geen
dossier 'De Pelgrim' voorhanden zijn.
De bedoeling van ' Vlaanderen' is dit dossier sa men te stellen , ook al werd de redaktie hier
voor monnikenwerk geplaatst. Vanzelfsprekend kan een dergelijke aflevering, gezien de
middelen waarover ons ti j dschrift beschikt, in hoofdzaak slechts documentaire basisgegevens
verstrekken. Maar deze gegevens zullen onontbeerl ijk zijn voor degenen , die een indringende
studie beogen. Overigens was het C. V.K. V. het wel aan zichzelf verplicht ooit eens een
dergelijk nummer uit te geven, omdat het zich, vanaf de stichting te Loppem , als de voortzetter
van de Pelgrim-gedachte in Vlaanderen heeft beschouwd; wij verwijzen o.m. naar de
toespraak van onze voorzitter Jozef Storme, op de stichtingsvergadering te Loppem.
De redactie en de samensteller stellen er prijs op hier uitdrukkelijk al degenen te danken,
die de realisering van dit nummer hebben mogelijk ge maakt, vooral dan architect
Flor van Reeth - de enige overlevende Pelgrim-stichter - kunstschilder Frans Mertens ,
Pater P.J.A. Nuyens , Mgr. Jules Vyverman , Herman Deckers, Walter Willockx en Frans
Berghmans. Zonder hun medewerking had dit dossier nooit tot stand kunnen komen.
Tenslotte willen wij erop wijzen , dat wij, bij de st udie van on tstaan , bloei en vergaan van de
Pelgrim-Beweging, hier en daar we l eens gestoten zijn op spanningen en tegenstellingen
tussen personen. Dit zijn verschijnselen , die in iedere bew eging voork omen en wij meenden
dat het niet de taak van een tijdschrift is om deze incidenten te beh andelen; onze bedoeling
is uitsluitend geweesi - . wij herhalen he i - de gesc hiedenis , de spirit ualiteii' en de
uitstraling van de Pelgrim-Beweging te schetsen, een beweging uh' een tame lijk recen t
verleden , waaro ver helaas zeer wein ig arch ief bestaa t.
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Historiek van de Pelgrim-Beweging

et is ons, bij het opmaken van de historiek
van de Pelgrim-Beweging, onmiddellijk , duidelijk geworden uit hoe weinig bronnen kon
geput worden. Het Pelgrim-archief is allesbehalve lijvig — van geen enkele bestuursvergadering werd blijkbaar een verslag
opgesteld — en van de drie stichters,
Felix Timmermans, Ernest van der Hallen en
Flor van Reeth, is slechts ide laatstgenoemde
nog in leven. Verder hadden wij de beschikking over een aantal persknipsels — die
meestal handelen over de Pelgrim-tentoonstellingen in 1927 en 1930 — enkele bewaard
gebleven brieven en verspreide artikels of
fragmenten ervan, verschenen in verscheidene
boeken.
Onze voornaamste bron was idus het gesproken .getuigenis van Flor van Reeth in eerste
instantie, en van Herman 'Deckers, die als
secretarisvan de Pelgrim-Beweging fungeerde.
Uiteraard vervaagt in een tijdspanne van bijna
een halve eeuw veel in het geheugen, er
blijven hier en daar kleine hiaten — die wellicht nooit meer •op te vullen zullen zijn — en
soms ook tegenspraken, maar als wij alle
stukken van de puzzle in elkaar passen, komt
toch een tduidelijk en boeiend 'beeld tevoorschijn : de Pelgrim-Beweging, die nauwelijks
zeven jaar in feite bestond, maar die als
christelijk en humanitair renouveau wet betekenis had in Vlaanderen, , die , de voornaamste
kunstenaars van die periode verenigde, .die in
staat bleek om in 1927 •een tentoonstelling van
religieuze kunst te organiseren, waarover heel
het land sprak, en die tevens uitstraalde over
onze .grenzen heen.
Tijdens onze gesprekken met Flor van Reeth
liet .deze zich ontvallen, dat de Pelgrims de
provo's waren uit ide periode 1924-1930, maar
dan vooral op spiritueel gebied. Daarmee
karakteriseerde hij op rake wijze de Beweging.
Dat slechts de allergrootsten stand hebben
gehouden na nog geen halve eeuw, kan men
een normaal verschijnsel heten, dat van alle
tiiden is.
VOORGESCHIEDENIS
Om het ontstaan van de Beweging te begrijpen, is het noodzakelijk terug te gaan tot het
einde van de vorige eeuw. Het peil van de
religieuze kunst was toen bedroevend laag en
wordt best aangeduid door het woord, idat de
Pelgrims vaak in de mond ligt : 'bondieuserie'.
Zielloze, goedkope kitsch, die helemaal niets

met kunst te maken had.
Toch bestond er een streven naar spiritualisme. In de tachtigerjaren bloeide in ons land
de 'Cercle , des Vingt', een intellectuele kring,
waarin zowel vrijzinnigen als katholieken bedrijvig waren — ook Vlamingen — en , de
uitstraling ervan is niet zonder betekenis
geweest. Nadien ontstond de groep 'Select',
die het tijdschrift 'Le ispectateur catholique'
uitgaf en waarin o.m. ook Pol de Mont was
opgenomen. Zij is zeer combattief geweest en
het periodiek ging met krasse artikels de
'bondieuserie' te lijf... zodanig kras, dat de
groep het zwijgen werd opgelegd door ide
bisschoppelijke overheid en na twee jaar
activiteit verdween.
Bij de eeuwwisseling heerste er volstrekte
stilte. Alles stagneerde tot bij de komst van
Abbe de Croy, die in 1912 to Brussel een tentoonstelling inrichtte, waarin vooral het werk
van Jan Toorop naar voren trad. Van moderne
kerkbouw scheen evenwel nog geen spraak.
De oorlog 1914-1918 was vanzelfsprekend
geen impuls, maar d'aarna stak Abbe de Croy
andermaal .de handen uit de mouwen met een
tweede tentoonstelling, Idle eveneens te Brussel doorging. De Kruisweg van Albert Servaes
was daarvoor het eerst to zien. Flor van Reeth
hoorde er hoe paters Benediktijnen openlijk
de spot dreven met het werk van Servaes :
„C'est la caricature de Jesus !" Deze expositie
toonde ook foto's van het werk van een
Luxemburgs architect, die o.m. in de Tonerlose abdijkerk het altaar tussen het yolk had
gebracht en het uitvoerde in Kempense
materialen. Van Eugeen Yoors hing er een
klein schilderij over de verschijning van
Onze-Lieve-Vrouw to La Salette.
De eerste we'reldoorlog had Felix Timmermans,
Renaat Veremans en Flor van Reeth — goed
bevriend met elkaar — uiteengedreven. Van
Reeth had , de iwijk genomen naar Engeland
en kwam daar onder de indruk van het werk,
dat een John Ruskin en een William Morris
hadden gepresteerd. Ruskin (1820-1900) was
een groot mecenas; hij besteedde een fortuin
(5 miljoen frank in ,die tijd) aan de artistieke
opleiding van het gewone yolk en , de kunstenaars. Zijn rechterhand was architect Morris,
auteur van het boek 'News of nowhere' on
grondlegger van de beweging van de GardenCities (tuinwijken). Zij slaagden in hun opzet :
het verwezenlijken van een spiritueel on religieus renouveau on zo was Engeland in die
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catholique' (Maritain e.a.m.).
die de
stichting van
PelgrimDe decennia,
decennia, 'die
van de Pelgrim, de stichting
aan
Beweging
Beweging voorafgingen,
voorafgingen, waren
waren dus
dus rijk aan
contestatie
naar nieuwe
nieuwe vormen,
vormen,
contestatie en
en zoeken naar
naar nieuwe spiritualiteit en
en religiositeit.
religiositeit.
Léon
met idonderend
donderend geweld,
geweld,
Leon Bloy schreef met
Adolf
Retté wees op
op het
het demonische,
demonische, Giovanni
Giovanni
Adolf Rette
Papini
nieuwe Christus-idee,
Christus-idee,
Papini ontdekte een nieuwe
Jörgensen
...
Jorgensen en
en Chesterton
Chesterton traden
traden aan
aan...
Degenen,
in Vlaanderen
Vlaanderen (de
de Pe'
Pelgrim,grimDegenen, die in
Bewe'ging
in
Beweging zouden
zouden oprichten,
oprichten, werden
werden er in
hoge
mate door beroerd en
en aangestoken
aangestoken en
en
hoge mate
als
begin kan
kan misschien
misschien 1920
1920
als allereerste begin
vooropgezet
ontmoette
vooropgezet worden.
worden. In het voorjaar ontmoette
Flor
lier zijn
zijn vrienden
vrienden Felix
Felix TimTimFlor van
van Reeth
Reeth te Lier
oorlog had
mermans
mermans en
en Renaat
Renaat Veremans.
Veremans. De oorlog
hen
van elkaar verwijderd
verwijde~dgehouden,
, gehouden,
hen dus
dus jaren
jaren van
maar toch
elkaar vervreemd.
vervre'emd. Ten
Ten
toch niet van elkaar
einde een minimum
minimum aan contact
contact te
te behouden,
behouden,
Goede Vrijdag
Vrijdag bijeen
bijeen
beslisten
beslisten ze
ze dat
dat ze
ze elke Goede
'om er
er een
een religieuze
religieuze
zouden
zouden komen
komen te
te Lier
Lier 'om
wandeling
even binnenwandeling te
te doen'.
doen'. Terwijl
Terwijl ze even
liepen
kapelletje van
van Onze-Lieve-Vrouw
Onze-lieve-Vrouw
liepen in
in het kapelletje
der
beklom Verete lisp,
Lisp, beklom
, Fonteintjes te
der Zeven Fonteintjes
138
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DE
STICHTING
DE STICHTING
In
april 1924 waren
waren Flor van
van Reeth
Reeth en
en Felix
Felix
In april
Timmermans
bij Ernest
Ernest van
van (der
der
Timmermans op
op bezoek bij
Hallen,
werkhuisje had gehuurd
gehuurd op
op
Hallen, die een werkhuisje
het Lierse
lierse Begijnhof
Begijnhof en
en idat
dat hij 'Ruusbroec'Ruusbroechuisje'
had gedoopt.
gedoopt. Daar
Daar zei
zei Timmermans
Timmermans ::
huisje' had
"Laten
gedrieën ermee
ermee beginnen,
beginnen, vandaag,
vandaag,
„Laten wij
wij gedrieen
en
pelgrimeren naar de ideale
ideale schoonheid".
schoonheid".
en pelgrimeren
De
Pelgrim-Bewe,ging was geboren.
geboren.
De Pelgrim-Beweging
jaar ... Felix
FelixTimmermans
Timmermans
In
'Na tien jaar...
In de
de uitgave
uitgave'Na
leeft voort !...'
!...' (Altiora,
(Altiora,Averbode,
Averbode,1957)
1957)wijedde
wijdde
Flor
Reeth een
een hoofdstuk
hoofdstuk aan
aan zijn
zijn
Flor van
van Reeth
Pelgrimherinneringen.
Pelgrimherinneringen.Wij
Wij lichten
lichten daaruit
daaruit de
volgende passus
passus::
Met degrootste'gees~drift
wend ons
ons idee door
, de ,grootste , geestdrift werd
de
kunstbroeders begroet.
begroet. Als
Als een
een
de verdere kunstbroeders
weerlicht
kwam alles
alles tot stand.
stand. Op
Op
weerlicht zo
zo vlug
vlug kwam
88 maart schreef Felix Timmermans
Timmermans mij het
het
volgende:
pelgrim moet
gaan, als
moet igaan,
als ik
ik er
volgende : "De
„De pelgrim
mij
kan mee bezighouden.
bezighouden. Maar 't't meet
moet!.
mij wat
wat kan
!.....
Ik
werk!! Veel tinteling
tinteling om te werken.
werken.
Ik heb
heb veel
veel werk
En
moet Brueghel
En dan
dan
En dezen
dezen Zomer
Zomer moet
Brueghel af.
af. En
de
!"
de mystiek met
imet hare
hare gouden
gouden portalen !"
De
stichters gingen
gingen datdelijk
aan 'het
het
De drie stichters
dadelijk aan
werk.
Pelgrims zouwerk. Beslist
Beslist werd,
werd, dat er twaalf Pelgrims
den
zoals er
er twaalf
twaalf apostelen
apostelen waren.
waren.
den zijn,
zijn, net zoals
eender
eersten
Renaat
als een
Renaat Veremans
Veremans werd
werd als
der eersten
opgenomen.
Eugeen Yoors
Voors
opgenomen. Daarna
Daarna volgden:
volgden : Eugeen
(kunstschilder-glazenier),
(kunstschilder-glazenier), Gerard
Gerard Walschap
(letterkundige),
(leUerkundi'ge),
(letterkundige), Frans
Frans Delbeke (letterkundige),

Herman Deckers (kunstschilder),
Herman
(kunstschilder), dom GregoGre'gorius De Wit (kunstschilder),
rius
(kunstschilder), Dirk Vansina
Vansina
(letterkundige), Anten
Antcn van
van de Velde
(letterkundige),
Velde (letter(leUerkundige-dramatisch kunstenaar)
kunstenaar) en
en Jan Van
kundige"dramatisch
Van
Puyenbroeck (kunstschilder).
(kunstschilder).
aanvaard:: Juliaan
Juliaan
Als
werden aanvaard
Als ere-Pelgrims werden
De Vriendt
Vriendt (kunstschilder),
(kunstschilder), Johannes
Johannes JorgenJörgensen
(Ie,uerkundige), Frederik van
van Eeden
Eeden (letter(lettersen (letterkundige),
(leUerkundige) en
en Sigrid
Sigrid
kundige),
kundige), Dr.
Dr. Moller (letterkundige)
Undset (letterkundige).
(letterkundige). Posthume
Undset
Posthume leden waren:
waren:
Joe English
English (kunstschilder),
(kunstschilder), Rene
René Lombaerts
Lombaerts
(kunstschiltder),
den Oever (letter(letter(kunstschilder), Karel
Karel van dein
kundige)
Léon Bloy
Bloy (letterkundige).
(letterkundige).
kundige) en
en Leon
(de namen
namen van
van de
de eerste
eerste twaalf Pelgrims
Pelgrims
Over de
bestaat
enige overoverbestaat nergens
nergens betwisting.
betwisting. De
De enige
levende stichter,
stichter, Flor van Reeth,
Reeth, vermeldde
vermel,dde
levende
slechts
slechts Juliaan
Juliaan De
De Vriendt
Vriendt als
als erelid,daar
erelid, daar
waar
het Pelgrimarchief
Pelgrimarchief vijf namen
namen citeert.
citeert.
waar het
posthume leden
leden werden
werden
De namen
namen van
van de posthume
door
Reeth meegedeeld;
in het
door Flor van Reeth
,meegedeeld; in
archief worden
worden ze niet
nie't vermeld.
vermeld.
De
stichting van
van de Pelgrim
Pelgrim had
had
De eigenlijke stichting
plaats
Merksplas, in
1924. Deze bijeenplaats te
te Merksplas,
in juni
juni 1924.
komst
Emiel
komst 'geschie'dde'
geschiedde onder
onder leiding
leiding van
van Dr. Emiel
bij die
dietgelegenheid
gelegenheid
Valvekens,
Valvekens, o.
0. praem., die bij
vroeg
Pelgrim-voorzitter zou
zou fungeren.
fungeren.
vroeg wie
wie als Pelgrim-voorzitter
Flor van
van Reeth
Reeth zich
zich ontvallen
ontvallen::
Daarop
Daarop liet Flor
„Onze voorzitte-r
voorzitter is Jezus Christus in het
"Onze
het tabernakel".
we,rd door de vergadering
vergadering aannakel". Dit werd
genomen.
Als
Als secretaris
secretaris werd
werd Herman
Herman Deckers
Deckers aan,geste,ld,
vermits hij
gesteld, vermits
'hij daartoe
idaartoe-— me'de
mede door
bepaalde levensomstandigheden
het best
bepaalde
levensomstandigheden - — het
best
geschikt
stelde trouwens
trouwens ook een
een
geschikt was.
was. Hij
Hij stelde
, de Meir
Meir te'
te
vast
lokaal ter
ter beschikking
beschikking aan
aan de
vast lokaal
Antwerpen.
, de vergaderingen
Antwerpen. Daar hadden de
plaats,
tijtdens dewelke
plaats, tijidens
(dewelke het
het Pelgrim-ideaal
meer
te
meer geconcretiseerd
geconcretiseerd werd.
word. Om
Om Pelgrim te
worden, moest
moest aan
aan de volgende
worden,
vol'gende' voorwaarden
voorwaarden
voldaan
worden::
voldaan worden
1.
1. werkelijk
werkelijk artist zijn;
2.
leven;
2. katholiek
katholiek zijn
zijn in
in overtuiging
overtuiging en
en 'even;
3.
zijn, in
in eenheid
eenheid met de
3. modern
modern gericht
, gericht zijn,
psychologie,
ogenblik in
in Vlaanderen
Vlaanderen
psychologie, die
die op
op dat
, dat ogenblik
heerste.
heerste.
Naast de
de twaalf kern-Pelgrims
kern-Pel'grims wend
werd een groot
groot
Naast
aantal
kunstenaars aanvaard; hun
hun
aantal andere,
andere kunstenaars
namen
namen werden
werden bijeengebracht
bijeengebracht onder het
hoofdstuk
1926
hoofdstuk'De
'De Pelgrims'.
Pelgrims'. Met nieuwjaar 1926
wij hierbij
hierbij
gaven
een 'Manifest'
'Manifest' uit,
uit, dat wij
gaven zij
zij een
integraal
integraal afdrukken.
BLOEITIJD
BLOEITIJD
De
, hoogste
De Pel,grim-Beweging
Pelgrim-Beweging bereikte
bereikte haar hoogste
bloei
Antwerpen een
een ophefbloei in
in 1927,
1927, toen
toen ze
ze te Antwerpen

Manifest van
van de Pelgrim-Beweging
Pelgrim-Beweging
Nieuwjaar 1926.
1926.
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DE PELGRIM
PELGRIM beoogt,
beoogt, door
doorhet
hetbevorderen
bevorderen van
vaneen
eengeest
geestvan
vanchristene
christenesolidariteit
solidariteitonder
onderde
dekatholieke
katholieke
kunstenaars
het steunen
steunen van
van elkanders
elkanders werk,
werk, de
dekatholieke
katholiekeVlaamsche
Vlaamsche kunst
kunst hooger
hooger op
op te
voeren
kunstenaarsen
en door
door het
te voeren
en
ze in
in het
hetkultureel
kultureel leven
leven de
deplaats
plaatstetegeven
gevendiedie
haarrechtens
rechtenstoekomt.
toekomt. ~ ~ ~
en ze
Naar
R, ~ ~ ~
Het
standpunt door
de vereeniging
vereeniging ingenomen
ingenomen wordt
wordt door
door Naar
haar naam
naam zelf
bepaald. AI
wat geschapen
geschapen isis
Het standpunt
door de
zeif bepaald.
Al wat
Zoo werd
werdhet
hetimmers
immersdoor
doorGod
Godgeschapen
geschapen;
Gods
verheerlijkt
verheerlijktden
denSchepper
Schepperdoor
doortetezijn
zijnwat
wat het
het is. Zoo
; enenGods
schepping
glorie hebben
hebben tot doel.
doel. In
In deze
deze economie
economie isisde
demensch
menschingeschakeld
ingeschakeld
schepping kan
kan niet
niet anders
anders dan
dan Gods
Gods glorie
onder al
al de
deaardsche
aardscheschepselen
schepselen Gods
Godshet
hetvolmaakste.
volmaakste. Zoodat
Zoodat zijne verheerlijking
volmaakste
als onder
als
verheerlijking van
van God de volmaakste
moet
zijn. Zijnde
moet zijn
en geest
geestbeide
beideingeingemoet zijn.
Zijnde de
de mensch
mensch stof
stof en
en geest.
geest, moet
zijn hulde
huldeen
en lof
lof er
er eene
eene zijn
zijn door
door stof en
doel van
den mensch
mensch eindigt
eindigt niet
niet met
met zijn
zijn leven
leven :: de
de mensch
mensch isis geroepen'
geroepen' om na
na dit
dit leven
levenGod
God
steld.
steld. Dat doel
van den
te aanschouwen,
aanschouwen, Hem
Hem verheerlijkend
verheerlijkend in
eeuwigheid. Tot aan
aan zijn
zijn dood
dood pelgrimeert
pelgrimeert dus
dus de
demensch.
mensch. De
De
te
in eeuwigheid.
kunstenaar. die
mensch is.
meer kunstenaar
kunstenaar kan
dus de
de PelPelkunstenaar,
die slechts
slechts naarmate
naarmatehij
hijmeer
meerbij
bij uitstek
uitstek mensch
is, meer
kan zijn.
zijn, is
is dus
grim bij
bij uitstek.
uitstek. Zijn
bepaaldelijk streven
het door
door de
deuitdrukking
uitdrukking van
van het
hetvormelijk
vormelijk schoone
schoone te
tebenabena
grim
Zijn bepaaldelijk
streven is
is het
deren
de
eeuwige
Schoonheid
die
in
God
is.
Zoo
vatten
ook
de
leden
van
"De
Pelgrim"
hun
katholiek
deren de eeuwige Schoonheid die in God
Zoo vatten ook de leden van "De Pelgrim" hun katholiek
kunstenaarschap op
mede de uiting
uiting is
is van
vanhun
hungeloofsleven
geloofslevenofofgeestelijk
geestelijk
kunstenaarschap
op; ;en.
en, wijl
wijl hun
hun artistiek
artistiek leven
leven dus
dus mede
beschouwen zij
werk dat
dat zij
zij voortbrengen
voortbrengen als
als een
eenetape
etapevan
vanhun
hunpelgrimagie
pelgrimagienaar
naarGod
Godininar-.
ar
leven.
leven, beschouwen
zij elk
elk werk
g% ~ ~ ~ ~ ~
R,ig,EAmpz,
M ~ ~
tistieken
tistieken en geestelijken
geestelijken zin.
zin. ~ ~
~
~
~
~
~
~
sociale roeping
roeping der
der kunst
kunst erkennen
erkennen zij,
zij. want
want tetestreven
strevennaar
naargemeenschapkunst
gemeenschapkunst vatten
vatten zij
zij op
op als
alsliglig
De sociale
gend
in de
delijnen
lijnen der
dernaastenliefde
naastenliefde en
ender
derchristelijke
christelijkesolidariteit.
solidariteit. Gemeenschapskunst
Gemeenschapskunst isis niet voor
voor hen
henalle
alle
gend in
kunst welke
door de
de gemeenschap
gemeenschap wordt
wordt begrepen,
begrepen. maar
maar die
die kunst
kunst welke door
door de
de schoonheid
schoonheid den
denmensch
mensch
kunst
welke door
veredelt en
hem nader
nader brengt
brengt tot
tot God.
God. Zij
Zijstreven
strevenererdus
dusnaar
naardedekatholieke
katholieke kunst.
kunst en die
die van
van
veredelt
en hem
kunst, hun
hun kunst
andere
waarachtig katholieke
katholieke kunstenaars.
brengen tot
tot het
hetyolk,
volk.door
doorpraktische
praktischewerking,
werking.alsalsinrichten
inrichten
andere waarachtig
kunstenaars.tete brengen
van
tentoonstellingen. enz.
enz. En
En vervolgens
vervolgenszal
zalhet
hethun
hunzorg
zorg
zijn
specifiek
karakter
der
katholiekekunst
kunst
van tentoonstellingen,
zijn
hethet
specifiek
karakter
der
katholieke
zuiver
bewaren. niet
alleen door
door zulke
zulke kunst
kunst voort te
te brengen,
brengen. maar
maar door
door zich
zich teteverzetten
verzetten tegen
tegenhet
het
zuiver te
te bewaren,
niet alleen
opdringen
godsdienstige kunst
kunst van
van werk
werk dat
dat als
alszoodanig
zoodanig aan
aande
deessentieele
essentieelevereischten
vereischtenniet
nietvoldoet.
voldoet.
opdringen als
als godsdienstige
Zij. enkele
enkele vertegenwoordigers
vertegenwoordigers der
volk dat
dat in
in zijn
zijn breedste
breedste lagen
lagen katholiek
katholiek is,
is. en
endat
dat zijn
Zij,
der kunst
kunst van
van een yolk
artistiek wezen
het heerlijkst
heerlijkst door
door de
dekatholieke
katholiekekunst
kunstheeft
heeftuitgesproken
uitgesproken(de
(degeschiedenis
geschiedenisgetuigt
getuigthet),
het).zijn
zijn
wezen het
er
zich van
van bewust
bewustals
alskunstenaars
kunstenaars en
enkatholieken
katholiekenGod
Godenenbun
hunyolk
volkniet
nietdoelmatiger
doelmatigertetekunnen
kunnendienen
dienendan
dan
er zich
5R,
door
streven
hunnerhunner
pelgrimvereeniging.
~
~
~
~
~
~
~
~
~
W.
doorzulk
zulk
streven
pelgrimvereeniging.
IS% Es/
Wijl
kunst is dienen,
dienen. meenen
meenen zij
zij zonder
zonder de
kunst zelf
zelf te
teverlagen
verlagen of
ofteteverloochenen,
verloochenen.die
diedienstvaardigdienstvaardigWiji kunst
de kunst
heid niet
niet te
te kunnen
kunnen verantwoorden
verantwoorden dan
dan tegenover
tegenover God
God en
en hun
hunvolk.
volk.
~
~
~
~
~
~
~
heid
J

J

J

w. .w.

NIEUWJAAR 1926
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'HetVlaamsche
VlaamscheLand',
Land',26.12.1925.
26.12.1925.
'Het

Pelgrim
De Pelgrim
Er isisgeSticht
geSticht « ({De
DePelgrim
Pelgrim»,
ll, verver'
Er
eeniging van
van twaalf
twaalfkatholieke
katholiekeVlaamVlaameeniging
sche kunstenaars.
kunstenaars.
sche
({ De
Pelgrim II» beoogt,
door het
het bebe«
De P'elgrim
beoogt, door
vorderen van
een geest
geest van
van christene
christene
vordcron
van een
solidariteit ander
onder de
de katholieke
katholieke kunstekunstesolidariteit
.nRars
en door
door het
het steunen
steunen van
van elkanders
elkanders
naars en
werk, de
de katholieke
katholieke Vlaamsche
Vlaamsche kunst
kunst
werk,
hooger op
voeren en
ze in
in het
het kulkulhooger
op te
te voeren
en ze
tureel leven
leven de
de plaats
plaats te
te geven
geven die
die haar
haar
tureel
re<:htens toekomt.
toekomt.
reehtens
Het standpunt
standpunt door
door de
devereeniging
vereeniging
Het
ingenomen wordt
door haar
haar naam
naam zelf
zelf
ingenomen
wordt door
bepaald. Al
Al wat
wat geschapen
geschapen isis verheerverheerbepaald.
lijkt den
den Schepper
Schepper <loor
zijn wat
wat het
het
lijkt
door te
te zijn
is,
zooals het
is. Zoo
Zoo werd
werd het
het immers
immers
is, zooals
het is.
door
God geschapen
geschapen; ; en
en Gods
Gods schepschepdoor God
ping
kan niets
niets anders
anders dan
dan Gods
Gons glorie
glorie
ping kan
hebben
doel. In
In deze
deze economie
economie is
is
hebben tot
tot doel.
de
mensch ingcschakel,l
al de
de
de mensch
ingeschakeld als
als onder
ander al
aardsche
schepselen Gods
Gods het
het volmaaktvolmaaktaardsche schepselen
ste.
Zoodat zijn
zijn verheerlijking
verheerlijking van
van God
God
ste. Zoodat
de
volmaaktste moet
Zijnde de
de
de volthaaktste
moet zijn.
zijn. Zijnde
mensch
geest, moet
moet zijn
zijn hulde
hulde
mensch stof
staf en
en geest,
"n
lof er
er eene
eene zijn
zijn door
door stof
stof en
en geest
geest
en lof
beide
van den
den
beide ingestcJd.
ingesteld.Dat
Dat doel
doel van
mensch
leven:: de
de
rnensch·eindigt
"eindigtniet
niet met
met zijn
zijn leven
mensch
geroepen om
dit leven
leven
menschisis geroepen
am na
na dit
God
te aanschouwen.
aanschouwen. Hem
Hem verheerlijverheerlijGod te
kend
eenwigheid. Tot
aan zijn
zijn dood
dood
kend in
in eeuwigheid.
Tot aan
pelgrimeert
de mensch.
mensch. De
De kunstekunstepelgrimeert dus
dus de
naar,
die slechts
slecht,; naarmate
naarmate hij
hij meer
meer bij
bij
naar, die
uitstek
meer kunstenaar
kunstenaar kan
kan
uitstek mensch
mensch is,
is, meer
zijn,
pelgrim bij
uitstek. Zijn
Zijn
zijn, is
is dus
dus de
de pelgrim
bij uitstek.
bepaaldelijk
door de
de uituitbepaaldelijkstreven
strevenisis het
het door
drukking
het vormelijk
vormelijk schoone
schoone te
te
drukking van
van het
benaderen
eeuwige Schoonheid,
Schoonheid, die
die
benaderen de
de eeuwige
in
Zoo vatten
vatten .ook
van
00k de
de leden van.
in God
God is.
is. Zoo
({«De
katholiek kunstekunsteDe Pelgrim»
Pelgrim » hun
hun katholiek
naarschap
hun artistiek
artistiek
naarschapop;
op ;en,
en, wijl
wijl hun
leven
hun
leven dus
dus mede
mede de
de. uiting
uiting is
is van
van hun
geloofsleven
begeloofslevenofof geestelijk
geestelijk leven,
leven, beschollwen
zij voortvoortschouwenzij
zij elk
elk werk
werk dat
dat zij
brengen
hun pelgripelgribrengen als
als een
eon etape
etape van
van hun
magie
in artistieken
artistieken en
en
magic naar
naar God
God in
geestelijken
geestelijken zin.
zin.

De soeiale
sociale roeping
roeping der
der kunst
kunst erkenerken··
De
nen zij,
zij, want
want tetestreven
strevennaar
naargemeengemeennen
vatten zij
zij op
op als
als liggend
liggend in
in
schapskunst vatten
de lijnen
lijnen der
dernaastenlief
naastenliefde
en der
der
de
de en
christelijke solidariteit.
solidariteit. GemeenschapsGemeenschapschristelijke
is niet
niet yoor
yoor hen
hen alle
alle kunst
kunst welke
welke
kunst is
door de
de gemeensehap
gemeenschap, wordt
wordt begrepen,
begrepen,
door
maar die
die kunst
kunst welke
welke dog?'
doCV de
schoonde schoonmaar
den mensch
men~h veredelt
veredelt en
en hem
hem nader
nader
heid den
God. Zij
Zij streven
streven er
er dus
dus naar
naar
brengt tot God.
de katholieke
katholieke knnst,
kunst en
en die
die
de
kunst, hnn
hun kunst
van andere
andere waarachtig
waarachtig katholieke
katholieke kunsknnsvan
tenaars, te brengen
brengen tot
tot het
het yolk,
volk door
door
tenaars,
praktische werking,
inrichte~ van
van
praktische
werking, als inrichten
tentoonstellingen,
En vervolgens
vervolgens
tentoonstellingen, enz.
enz. En
zal het hun
hun zorg
zorg zijn
zjjn het
hetspecifiek
specifiek kakazal
rakter
der katholieke
katholieke kunst
kunst zuiver
zuiver te
te
rakter der
bewaren,
niet alleen
alleen door
door zulke
zulke kunst
kunst
bewares, niet
voort
maar door
door zich
zich te
te ververvoort te brengen, maar
zetten
tegen het
het opdringen
O'pdringen als
als godsgodszetten tegen
dienstige
werk dat
dat als
als zoodazoodsdienstige knnst
kunst van werk
nig
aan de
deessentieele
essentieele vereischten
vereischten s niet
nig aan
voldoet.
•
voldoet.
Zij,
enkele vertegenwoordigers
vertegenwoordigers der
der
Zij, enkele
knnst
van een
ecn yolk
volk dat
dat in
in zijn
zijn breedste
breedste
kunst van
lagen
en dat
dat zijn
zijn artistiek
artistiek
lagen kathbliek
katholiek is,
is, en
wcz.en
heerlijkst door
door de
de katholieke
katholieke
wezen het
het heerlijkst
kunst
heeft uitgesproken
uitgesproken (de
(de geschiegeschiekunst heeft
denis
zich van
van bebedenis getnigt
getuigt het),
het) , zijn
zijn er
er zich
wust
als kunstenaars
knnstenaars en
en katholieken
katholieken
wust als
God
hnn yolk
volk niet
niet doelmatiger
doelmatiger te
te
God en
en hun
knnnen
door zulk
zulk streven
streven
kunnen dienen
dienen dan
dan door
hunner
pelgrimvereeniging.
hunner pelgrimvereeniging.
Wijl
is dienen,
dienen, meenen
meenen zij
zij
Wij1 kunst
kunst is
zonder
zelf te verlagen
verlagen of
of te
te
zonder de
de knnst
kunst zelf
v~rloochenen,
dienstvaardigheid
verlooch en en, die
die dienstvaardigheid
met
kunnen verantwoorden
verantwoorden dan
teniet te kunnen
dan tegenover
volk.
genover God
God en
en hun yolk.
Herman
Deckers
Herman Deckers,
Frans
Delbeke, '
Frans Delbeke,
Dom
B,
DomGreg.
Greg.De
DeWit
Wit, 00. S. B,
Felix
Timmermans ' .
Felix Timmermans,
P.
Em. Valvekens,
Valvekens,' o.
Praem.,
P. Em.
o. Praem.,
Ernest
der Hallen,
Hallen
Ernest Van
Van der
Anton
Velde '
Anton Van
Van de Velde,
Flor
Reeth,
'
Flor Van
Van Reeth,
Dirk
Sina,
Dirk Van
Van Sina,
Renaat
V cremans,
Renaat Veremans,
Gerard
Walschap,
Gerard Walschap,
Eugeen
oors.
Eugcen YVeers.
De
redactie van
van « «Het
Het Vlaamsche
Vlaamsche
De redactie
Land))
Land »begroet
begroet met
met groote
groote vreugde
vreugde de
de
stichting
Pelgrim)) » en
verstichting van
van «« De
De Pelgrim,
en verhengt
twee harer
harer leden
heugt er
er zich
zich over
over dat twee
deel
deeluitmaken
uitmakenvan
van die
die vereeniging.
vereeniging. Wat
Wat

zij immer
immer betracht
~tracht heeft
heeft en
en zal
zal betrach.
betrach.
ten
ten op
op alle
alle gebied
gebied van
van kultuur,
kultuur, dat
dat
streeft
na op
s~reeft «« De
~'e Pelgrim
Pelgrim» » na
op het
het,spe.
speciaal
CIaal terrein
terrelll der kunst. Wij
Wij kunnen
kunnen dus
dus
de twaalf
twaalf Pelgrirns
Pelgrims de
de broederhand
broederhand reiken om
om Christus'
Christus' en
en Vlaanderen's
Vlaanderen's wine
wiIie
en
en hun
hun op
op basis
basis van
van hun
hun flink
flinkprogram
program
den
steun van
den onvoorwaardelijken
onvoorwaardelijken steun
van ens
ons
blad
id zoo
blad toezeggen
toezeggen itt
zoO' ruimen
ruimen zin
zin als
als
dit
dit eenigszins
eenigszins zal
zal mogelijk
mogelijk zijn.
zijn. Met
Met
Averbode's
Averbode's Abdij
Abdij die
die als
als de
de centrale
centrale zezetel der
der vereeniging
vereeniging is
is en
en« «Averbode's
Averbode's
Weekblad
\\'
eekblad ))» haar
haar voornaamste
voornaamste orgaan,
orgaan,
rekene
rekene dus
dus «« Dc
D", Pelgrim
Pelgrim»a ook
ook op
op den
den
steun van
steun
van ««Het
Het Vlaamsche
Vlaamsche Land.
Land.»Jl
VoOr een
een twintig
twintig jaar
Vóór
jaar zei
zei Streuvels
Streuvels::
«De
De katholieken
katholieken hebben
hebben geen
«
geen kritiek».
kritiek».
Tot voor
voor den
den oorlog
oorlog ken
kon men
men zeggen
zeggen::
«De
De katholieken
katholieken hebben
hebben geen
«
geen litersliteratunr.
tuur. »))
Literatuur an
Literatuur
vankatholieken
katholieken genoeg,
genoeg,
maar geen
maar
geen katholieke
katholieke literatuur.
literatnur. Kunst
Kunst
van katholieken,
van
katholieken, maar
maar geen
geen katholieke
katholieke
kunst.
De tijden
De
tijden keeren.
keeren. Het
Het katholiek
katholiek
Vlaanderen openbaart zich weerom
Vlaanderen
weerom door
door
katholieke kunst.
katholieke
De
Het is
Het
is begonnen
begonnen met
met een
een mode.
mode. De
naam van
naam
van God
God werd
werd weer
weer aktueel.
aktueel.
in
Menschen die
die nooit
nooit bidden
Menschen
bidden spraken
spraken in
verzen tot God.
verzen
God. Ongeloovigen
Ongeloovigen schilderschilder.
den :Madonna's
Madonna's en Calvariebergen,
~en
Calvariebergen, heiheilige onderwerpen
onderwerpen die
die de
lIge
de prooi
prooi werden,
werden.
van alle
WO-mi.,
van
alle slach
slach elucubraties
elucubraties en
en techni·
sche
experimenten.
sche .experimenten.
Uit die
Uit
die heproeving
beproeving verrijst
verrijst een nieunieuwe, Vlaamsche
katholieke kunst.
we,
Vlaamsche katholieke
Wij juichen
juichen van
van harte
pelgrims
Wij.
harte de
de pelgrims
toe die
to~
die het
het katholiek
katholiek kunstenaarschap
kunstenaarschap
orivatten als
als het
het practische,
opvatten
practische, daadwerkedaadwerkelijk en
van hun
blk
en konsekwent
konsekwent beleven
beleven van
hun
geloofen
en katholieke
katholieke kunst
kunst als
als de schoogeloof
schoone nitdrukking
uitdrukking van
ne
van dat
dat geloofsleven.
geloofsleven
Zij zullen
zullen bewijzen
Zij
bewijzen geen
geen katholieken
katholieken
van een
een program
program te
te zijn
zijn maar
van
maar ook
ook kakatholiekenvan
van de
de daad.
daad. Van
Van hun
hun werk
tholieken
werk
op literair,
literair, picturaal, muzikaal
op
muzikaal en
en bouw-.
bouw..
stig gebied
gebied zal
zal nitgaan
uitgaan een
stig
een zegen
zegen voor
voor
Vlaanderen.
Vlaanderen.
De Redactie.
Redactie.
De

Affiche
eerste Pelgrim-tentoonstelling,
Pelgrim-tentoonstelling,
Affiche van
van de eerste
1927.
Timmermans.
1927. Tekening
Tekening van
van Felix Timmermans.

makende tentoonstelling
tentoonstelling inrichtte.
inrichtte. Na vlotte
makende
vlotte
onderhandelingen met
met het toenmalige
toenmalige
onderhandelingen
Antwerpse stadsbestuur,
stadsbestuur, werd
werd de 9rote
Antwerpse
grote feestfeestzaal aan
, de Meir
gratis ter beschikking
zaal
aan de
Meirgratis
beschikking gesteld; 'de
ide stad,
stad leverde
overdo zelfs huip
hulp bij
bij ide
de opbouw
opbouw
steld;
van de
ide expositie
expositie en stelde idaartoe
daartoe personeel
personeel
van
, dienste. De opening van de
de tentoonstelling
tentoonstelling
ten dienste.
had plaats op
,De ereplaatsen
had
op 10
10 september.
september. De
werden voorbehouden
voorbehouden aan
aan architect Dom
werden
Dom
Bellot, o.s.b.,
Joe' English,
English, Rene
René Lombaerts,
Lombaerts,
Bellot,
o.s.b., Joe
Karel van
van den
Kare'l
den Oever,
Oever, Leon
Léon Bloy,
Bloy, Frederik
Frederik
van Eeden
van
Eeden en Juliaan
Juliaan De
De Vriendt.
Vriendt.
nr. 257 (nr. 10,
10, 24ste
24ste, jig.,
j'g.,
De Verhandeling
Verhande,ling ,nr.
1927)
Katholieke Vlaamse
Vlaamse, HogeschoolHogeschool1927) van
van de Katholieke
uitbreiding, geschreven 'door
uitbreiding,
door Herman Deckers,
Deckers,
igeeft een
een betrouwbaar overzicht
ove'rzicht over
over 'de
'geeft
, de
deelnemers aan
aan de
deelnemers
de expositie
expositie (pag.
(pag. 51-58).
51-581.
De tentoonstelling
tentoonstelling .omvatte
omvatte vijf afdelingen
afdelingen::
Dodenhulde (Joe English
1. Dodenhulde
English en Rene
René LomLombaerts).
2. Aangesloten
Aangesloten kunstenaars
kunstenaars en
en genodigden
genodigden ::
Juliaan
Juliaan De Vriendt,
Vriendt, Dom
Dom Bellot,
Bellot, o.s.b.,
o.s.b., Willem
Willem
Bijvoet, Firmin
Firmin Colardijn,
Colardijn,
Aerts, Allaert,
Allaert, H. Bijvoet,
Aerts,
Lieven Colardijn, Johan Coomans,
Lieven
Coomans, Herman
Herman
Deckers,
Deckers, Samuel
Samuel De Vriendt,
Vriendt, G.
G. Donnet,
Donnet,
Gerard Gerrits,
Gerrits, Huib.
Huib. Hoste,
Hoste, Jef
Jef Huygh,
Huygh,
Gerard
Karel Lateur,
A. Poets,
Poe Is, J.
J. Poets,
Poe'ls,
Karel
Lateur, Leo
Leo Paret,
Paret, A.
Michel
Poppe, Leon
Léon Sarteel,
Sarteel, C.
C. Scheyltjens,
Scheyltjens,
Michel Poppe,
A. Servaes,
Servaes, E.
E. Stassin,
Stassin, Felix
FelixTimmermans,
Timmermans,
A.
Hilaire Van
Van Biervliet,
Biervliet, Gerard
Gerard Van
Van der
derHoyden,
Heyoden,
van Os,
Os, Jan
Jan Van
Van Puyenbroeck,
Puyenbroeck, Flor
Florvan
van
Tony van
Reeth, Dirk Vansina,
Vansina, Jos Vierin,
Viérin, C.S.
C.S. Wallaert,
Wallaert,
Reeth,
G. Wijn,
Wijn, Eugeen
Eugeen Yoors.
Voors.
3. Het Genootschap
Genootschap van R.K.
R.K. Kunstenaars
Kunstenaars
P.Biesiot,
W. v.d.
V.d. Winkel,
Winkel,
(Nederland) : P.
Biesiot, W'.
Klynen, B.
B. KolKolHan Groenewegen,
Groenewegen, M.P. J.H. Klynen,
dewey, A.
A. Kropholler,
Kropholler, C.M.V.
C.M.V. Moorsel,
Moorsel, F.A.W.
F.AW.
dewey,
V.d. Togt,
Togt, Alex
Alex Aspeslagh,
Aspeslagh, Lou
Lou Aspeslagh,
Aspeslagh,
v.d.
Thomas Groenendaal,
Groenendaal, Antoon
Antoon Ninaber
Ninaber van
van
Thomas
Eyben.
Eyben.
4. Letterkundige werken van
van Leon
Léon Bloy,
Bloy, K.
K.
van den
den Oever,
Oever, M.E. Belpaire,
Belpaire, M.
M. Coomans,
Coomans,
van
F. Delbeke, Marnix
Marnix Gijsen,
Gijsen, Jan
Jan Hammenecker,
Hammenecker,
Jozefa, E.P.
E.P. Reypens
Reypens s.j.,
s.j., Hilarion
Hilarion
Z.M. Jozefa,
Thans,
Timmermans, A. van
van CauweCa uweThans, o.f.m.,
o.f.m., F. Timmermans,
laert,
laert, E.
E. van
van der Hallen,
Hallen, A.
A. van
van de
de'Velde,
Velde',
M. Van
Van Hoeck,
Hoeck, Dirk
Dirk Vansina,
Vansina, Th.
Th. van
van Tichelen,
Tichelen,
Verschaeve en
en G.
G. Walschap.
Walschap.
C. Verschaeve
5. Toonkundige werken
werken van Marinus
Marinus de
de Jong,
Jong,
Jos De
De Klerk,
Klerk, Arthur
Arthur ,Meulemans
Renaat
Meulemans en Renaat
Veremans.
opening van
van ideze
,deze 'tentoonstelling
'tentoonstelling ter
ter ere
ere
De opening
,de
van Jezus
Jezus Christus'
Christus' was
was een
een evenement;
evenement; de
van
belangstelling overtrof
ove'rtrof alle verwachverwachpublieke belangstelling

tingen
toeschouwers bezochten de
tingen en
en talrijke toeschouwers
expositie meermaals.
zondagnamiddag, na
meermaals. Een zondagnamiddag,
twee
openstelling, idiende
diende politie
politie on
en
twee weken openstelling,
brandweer zelfs
te ontruimen,
ontruimen, omdat
omdat
'brandweer
zelfs de'
de zaal to
ernstig
de keldergewelven
ke'ldergewelven
ernstig gevaar
gevaar dreigde,
dreigde, dat de
het
niet zouden
zouden houden.
het niet
houden. Men
Men schatte
schatte dat er
op
moment niet
niet minder
minder dan
dan 10.000
10.000 mensen
mensen
op dat moment
in
zaal waren...
waren ...
in ,de
de zaal
dat rond
rond de
de, expositie
expositie was
was
Het programma,
programma, idat
opgebouwd
gevarie'erdgenoemd
opgebouwd kan
kan zeer gevarieerd
genoemd
worden.
vier kunstdisciplines
kunstdisciplines kwamen
kwamen aan
aan
worden. De vier
de
en de
de voornaamste
voornaamste kunstenaars
kunstenaars uit
uit
de beurt en
verleenden hun
hun medewerking.
medewe'rking. Wij
Wij
,die
idie tijd
tijd verleenden
citeren:
citeren :
Zondag,
Zondag, 11
11 september
Letterkundedag,
van Gerard
Gerard
Letterkundedag, onde'r
onder leiding van
Walschap
(Stedelijke Feestzaal).
Fe'estzaal).
Walschap (Stedelijke
11
uur:: 'De Pelgrimziel'
Pelgrimziel' door
,door Leonce
Leonce Reypens,
Reypens,
11 uur
s.j.,
en 'Religieuze,
'Religieuze poezie'
poëzie' door
door August
August van
van
s.j., en
Cauwe'laert.
Cauwelaert.
15 uur:
door Jan
Jan Hammenecker,
Hammenecker,
uur : 'Veni Creator' door
jongeren'door
André Demedts
Demedts
'De tocht der
der jongeren'
door Andre
en
voordracht door Hilarion
Hilarion Thans,
Thans, o.f.m.
oJ.m.
en voordracht
Zondag,
september
Zondag, 18 september
Plastiek-dag,
leiding van Dirk
Dirk Vansina
Vansina
Plastiek-dag, onder leiding
een voorvoor(Stedelijke,
Feestzaal). Ook
Ook hier een
(Stedelijke Feestzaal).
uur) en een
een namiddagnamiddagmiddagzitting
middagzitting (11
(11 uur)
uur). Sprekers
Sprekers en onderweronderwervergadering
vergadering (15
(15 uur).
pen:
religieux on
en France'
France' (Valentine
(Valentine
pen : 'L'art religieux
Reyre,
secretaresse' van
'L'Arche'), 'De hedenhedenReyre, secretaresse
van 'L'Arche'),
katholieke kerkbouwkunst
kerkbouwkunst in
daagse katholieke
in Neder,land'
(C.M. van
van Moorsel,
Moorsel, architect),
architect), 'Het
'Het
land' (C.M.
beeldhouwwerk
in de hedenhedenbeeldhouwwerk en
on het schilderij
schilderij in
R.K. kerkbouw
kerkbouw in
,in Nederland'
Nederland'
daagse' R.K.
daagse
(B.J.
Koldewey, architect),
architect), 'Godsdienstige
'Godsdienstige
(B.J. Koldewey,
kunst in
(E. van
Hallen) en
en
kunst
in Vlaand9'ren'
Vlaanderen' (E.
van der Hallen)
niet nader
nader bepaalde
bepaalde voordracht
voordracht door
door
een niet
Felix Timmermans.
Timmermans.
Zaterdag, 24 september
september
Zaterdag,
(Stedelijke Feestzaal,
Feestzaal, 19.30
19.30uur).
uur).
Katholiek Toneel
Toneel van
van
Opvoering door het Katholiek
Opvoering
Gerard Walschap,
Walschap, met
metmuziek
muziek
'Maskaroen' van Gerard
Arthur Meulemans.
Meulemans.
van Arthur
Een tweede opvoering
opvoering had
plaats op 25
25 sepsepEen
had plaats
en een
een derde
derde op
op27
27september.
september.
tember on
september
Zondag, 25 september
Toneeldag (Stedelijke
(StedeHjke Feestzaal)
Feestzaal) —
- voorvoor- en
en
Toneeldag
namiddagvergadering -— met
met als
als programma
programma::
namiddagvergadering
Causerie over 'Maskaroen'
'Maskaroen' (Dr.
(Dr. C.
C. Godelaine),
Gode'laine),
Causerie
katholieke regie'
re'gie' (Prof.
(Prof. Alols
Aloïs De
De Maeyer),
Maeyer),
'Over katholieke
de' aktie
aktie van
van het
hetVlaamse
VlaamseVolkstoneel'
Vo,lkstoneel'
'Over de
(Paul , de
Mont) en
en 'Over
'Ove'r de
deKatholieke
Katholieke
(Paul
de Mont)
Tonee,lcentrale' (Jan
(Jan Boon).
Boon).
Vlaamse Toneelcentrale'
alle voordrachten
voordrachten
is, ,dat
Opmerkenswaard is,
dat alle
,

en
vergaderingen we'rden
aangekondigd in
in de
en vergaderingen
werden aangekondigd
die op idat
dat ogenblik gold,
gold, uitgenomen
uitgenomen
spelling 'die
de Mont :: 'Over
'Over 'de
,de
de spreekbeurt van
van Pot
Pol ide
aksie
het Vlaamse
Vlaamse Volkstoneel'
Vo,lkstoneef (zo
(zo staat
staat
aksie van
van het
op de
deprogramma-affiche).
programma-affiche).
het
le,tterlijk op
het letterlijk
Progressiever
Progressiever kon
kon het nauwelijks.
,nauwelijks.
Zondag,
oktober (dag
sluiting)
Zondag, 2 oktober
(dag van ,de
de stuffing)
Muziekdag
Ste,delijke Feestzaal,
Feestzaal, onder
onder
Muziekdag in , de'
de Stedelijke
leiding
Marinus de Jong.
Jong. Eveneens
Eveneenshie'r
leiding van
van Marinus
hier
een voor- en
en namiddagzitting.
namiddagzitting. Godsdienstige
Godsdienstige
Veremans, Arthur
Arthur Meulemuziek door
, door Renaat Veremans,
, Meuleen Marinus
Jong.
mans,
Jos. de
mans, Jos.
'de Klerk en
, Marinus de
, de Jong.
Paepen (die
(die trouwens
trouwens
Orgelconcert door Alex Paepen
nog op
op andere
andere,tentoonstellingsdagen
tentoonstellingsdagen
ook nog
concerteerde).
een voordracht
voordracht aangekonaangekonTenslotte werd
Tenslotte
werd nog een
Cyriel Verschaeve
Verschaeve 'op
'op nader
na,der to
te
digd ,door
door Cyriel
er inderinderbepalen
bepalen datum'. Verschaeve sprak er
bomvolle zaal (meer
(meer ,dan
daad, voor
voor een bomvolle
daad,
dan
3.000 aanwezigen);
aanwezigen); het
het leidmotief
leidmotief van
van zijn
zijn
3.000
spreekbeurt was:
"Wij moeten
moeten vooruit.
vooruit. De
De
spreekbeurt
was : „Wij
weg is
is nu
nu gebaand
gebaand !"
!"
dé revelaties
revelaties van
van de
detentoonstelling
tentoonstelling
Als de
genoemd
Servaes, Eugeen
Eugeen
worden , g
enoemd : Albert Servaes,
Voors en de
de in
in ,die
vrijwel onbekende
onbe,kende
Yoors
die tijd vrijwel
Groenendaal.
Thomas Groenendaal.
voor deze
deze expositie
expositie ruime
ruime
pers heeft
heeft voor
De pers
141

ANTWERPEN, 1 1

Oogst, 1 927.

ZEER EERWAARDE HEER,

D

OE

ons a. u b. de eer aan de eerste Pelgrimtentoonstelling en Congres voor

Katholieke Kunst te bezoeken en bij te wonen.
De Pelgrims maken kunstwerken die rechtstreeksche uitvloeisels zijn van

hunne overtuiging en hun levee.
De Pelgrims bewerkstelligen in September a. s. een uiting van kunst onder alle vormen,
maar die uiting zal zijn, onder alle verscheidenheid vanvorm, van temperament en van
persoon : een kreet tot God.
Aldus hopen de Pelgrims het hunne bij te dragen om de katholieke kunst in
Vlaanderen terug in hare normale bedding te brengen.
Indien U overtuigd zijt dat de kunst een maatschappelijke rol te vervullen heeft,
indien U overtuigd zijt dat de katholieke kunst de zuster is van de Liturgie en de gezellin
van den Eeredienst, steun ons dan door uwe sympathie en uwe medewerking, bezoek onze
tentoonstelling van plastische kunst, luister naar onze voordrachten, woon onze dramatische
voorstellingen bij.
Zeer eerbiedig en dankbaar,
De Pelgrims :
Willem Aerts,
Maria E. Belpaire,
M. Coomans,
Louis Crespin,
Herman Deckers,
Marinus de Jong,
Jos. de Klerk,
Frans Delbeke,
Andre Demets,
Samuel de Vriendt,
Gregorius de Wit,
Marnix Gysen,
Jan Hallez,
Jan Hammenecker,
J. Huygh,
M Jozefa,
Modest Lauwereys,
Arthur Meulemans,
L. Reypens,
Albert Servaes,
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Kunstschilder .
Letterkundige
Letterkundige .
Kunstschilder
Kunstschilder .
Toondichter .
Toondichter
Letterkundige .
Letterkundige .
Kunstschilder .
Kunstschilder .
Letterkundige .
Letterkundige .
Letterkundige .
Bouwmeester .
Letterkundige .
Letterkundige .
Toondichter .
Letterkundige .
Kunstschilder .

Letterkundige
Hilarion Thans,
Letterkundige .
Felix Timmermans,
L. Paret,
Kunstschilder
Letterkundige
E. Valvekens,
A. van Cauwelaert, Letterkundige
K. van den Oever (zaliger), Letterkundige .
E van der Hallen,
Letterkundige
Letterkundige
A. van de Velde,
L. van Eyck,
Letterkundige .
Letterkundige .
M. van Hoeck,
Bouwmeester
A. van Nuffel.
Kunstschilder
Flor. van Reeth,
Letterkundige .
Dirk van Sina,
Letterkundige
Theo van Tichelen,
Letterkundige .
P. Verbruggen,
Toonkundige .
R. Veremans,
Letterkundige .
Cyriel Verschaeve,
Kunstschilder
C. S. Wallaert,
Letterkundige
Gerard Walschap,
Kunstschilder .
Eugeen Yoors,

cn lCI van

an Boon aan Herman Deckers.
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Brief van Cyriel Verschaeve aan
Herman Deckers, i.v.m. de radio-uitzending
over De Pelgrim.
Zie hierover ook de brieven op
pag. 143 en 146-147.
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belangstelling betoond. Eigenaardig is het
wet, dat , de eerste versiagen in de franstalige
dagbladen verschenen : 'Le XXme Siècle'
op kop, gevolgd 'door 'La Metropole'. De
Vlaamse pers volgde pas enige tijd later,
maar ook hier waren ,de kritieken onverdeeld
gunstig, naar Flor van Reeth ons meedeelde.
De persknipsels hebben wij niet teruggevonden in het archief, wel deze over de tweede
Pelgrim-tentoonstelling in 1930.
Interessant is een uittreksel uit een brief van
Felix Timmermans aan Flor van Reeth (de
brief , dateert van 20 september 1927) : „'t Was
gisteren een schoone da , g. De wind in ide vele
boomen en , de eenzaamheid daarrond deed
mij aan Ruisbroeck en aan H. Geest-geestdrift
denken. We moeten die weg nu stevig en
frisch op. Alle de beste Kath. Vlaamsche
vereenigen ! 't Gaat ! God zit achter ons en
wijst de mannekens aan. De kunst imoet opnieuw verstaan worden. 't Is een mode
geworden , dat , de kunst niet mag .goed of
verstaan .gevon , den worden, zooals ik U
gisteren vertelde. Wel, wij zullen ze als vuur
onder , de menschen dragen. 't Zal een middel
zijn voor ons en voor hen. De Pelgrim moet
de schoonste 'brok, , de geestelijke wacht van
Vlaanderen worden ! Dat zal ! Ons nu at
voorbereiden voor binnen twee jaar. Uitzien
naar de schepen en ze onze haven binnenbrengen. En eon zijn. Geen persoonlijke belangen , dienen. En in vreugde en verlanging
werken."
Nadien waren er nog 'partiele' tentoonstellingen met werk van Pelgrims, in Antwerpen
en andere steden.
Vermelden wij verder het verschijnen, in
december 1929, van het eerste nummer van
het tijdschrift 'De Pelgrim'. Aan dit periodiek
wordt elders in dit nummer een volledig
hoofdstuk gewijd.
VERVAL
De teloorgang van de Pelgrim-Beweging viel,
eigenaardig genoeg, samen met de tweede
Pelgrim-tentoonstelling. Drijvend op het
succes, idat de expositie van 1927 had geboekt,
wou de wet ambitieuze Herman Deckers in
1930 een tweede tentoonstelling inrichten.
Toen bleek, dat de feestzaal aan ide Meir
benomen was wegens de Wereldexpo 1930,
besloot een aantal bestuursleden van ide
Pelgrim of te zien van de manifestatie.
Deckers dreef echter door en hij kon beslag

leggen op de Harmonie-Zaal, aan ,de
Mechelsesteenweg, te Antwerpen. De tweede
Pelgrim-tentoonstelling iging door van 8 februari tot 9 maart 1930, ,onder het motto
'Herbouw mijn huis'.
In de cataloog staan de , deelnemende kunstenaars per land igegroepeerd en wet in deze
volgorde :
Denemarken Brigitta West.
Duitsland : Peter Hecker, Prof. Korner, Karl
Koester, Hein Minkenberg, Willy Oeser,
Ruth Schaumann, Emil Steffan.
Frankrijk Dom Bellot, Charlier, Jacques Droz,
F. Py, Valentine Reyre.
Holland : Aspeslagh, P. Biesiot, Jan-Eloy en
Leo Brom, H.A. Bijvoet, Corn. F.F. De Bruyne,
Gerard Gerrits, Thomas Groenendaal, Wielders,
Gerard, Baksteen.
Italie : Cesare Tarrini, Orazio Toschi.
Joegoslavie : Tone Kralj, Sojze Zagar.
Polen Henryk Jakowski, Mara Kralj,
Wiadyslan Rozuski, Julja Smolkowna.
Wallonie Felix Jacques, Stassin.
Vlaanderen Aerts, Aldernacht, Antheunis,
Basyn, Firmin Colardijn, Lieven Colardijn,
Herman Deckers, De Bruyn, De Rechter,
Prosper de Troyer, Leonard De Visch, Juliaan
De Vriendt, De Vuyst, Karel Doudelet, Eiga,
Aug. Gine, G. Hens, Huib. Hoste, Jan Huet,
Jef Huygh, Jos. Jacobs, Paul Joostens,
Remi Lens, C. Leurs, Leo Paret, Frans Peeters,
Albert Poets, J. Poets, Jos. Ritzen, Dora
Rommelaere, Sarteel, Rik Sauter, Carolus
Scheyltjens, Spoorenberg, Felix Timmermans,
Hilaire van Biervliet, G. van den Branden,
Irene van der Linden, Van de Veegaete,
Modest van Hecke, Emile van Marsenille,
Tony van Os, Jan van Puyenbroeck, Flor van
Reeth, Dirk Vansina, Louis van Staey,
Maria-Jeanne van Waesberge, Eugeen Yoors.
Het mangelde ,deze, tentoonstelling aan
organisatie. Er was , geen ter zake bevoegd
personeel, men diende ter elfder ure ide 'hulp
in te roepen van een aannemer voor de
materiele inrichting van de expositie en in
feite beschikte men ook niet over .de financies
om een dergelijke, dan toch Europees opgevatte manifestatie, vlot te , doen verlopen.
Er waren ingezonden werken uit Frankrijk,
die niet eens geexposeerd werden en een
beeld, van Charlier bleek bij ide opstelling
gebroken.
Kortom: ongenoegen in , de Pelgrim, wrijvingen,
gebondenheid 'die verloren , ging, slechte
:

:

:

kritieken in de pers. Er kan objectief worden
vastgesteld', dat het de Pelgrim-Beweging
ontbrak aan een sterke organisatie; een
vereniging, die louter uit kunstenaars bestaat,
mangelt het wet eens aan zin voor het concrete en als dit concrete dan echt primordiaal
moet zijn — zoals bij de inrichting van een
groots opgevatte tentoonstelling — is , de kans
groot, dat men naar een mislukking .gaat,
met at , de gevolgen vandien. In ,geval van
succes is het enthousiasme idubbel zo ,groot
als bij meer nuchtere mensen — maar ook
een mislukking heeft , dubbelzware, gevolgen,
in de negatieve zin dan.
Herman Deckers citeert evenwel ook nog
andere oorzaken van het verval. De tweede
Pelgrimtentoonstelling viel namelijk in de
periode van de economische wereldcrisis, die
eveneens op het kunstleven een nadelige
weerslag uitoefende; verder waren er 'vijandelijke machten' aan het werk, die de ondergang
van de Pelgrim hadden gezworen en die aan
de beweging inderdaad zware schade toebrachten.
Wie of wat ook ide schuld kan gegeven
warden, feit was , dat ide ,drie, Pelgrimstichters,
na de tweede expositie, zich terugtrokken.
Er had nog een laatste vergadering plaats,
maar deze verliep in ruzie en wederzijds
verwijt en hekeling. „Misschien", zegt Flor
van Reeth, had het zich een zakenman
moeten aantrekken, iemand die rekening houdt
met de nuchtere idingen van elke , dag. Wij
waren zelfs zo naTef, dat wij niet eens
inkomgeld vroegen voor onze tentoonstellingen".
Op 13 maart 1930 trachtte Felix Timmermans,
in een brief aan van Reeth, nog een laatste
paging te doen om de zaak te redden :
„Wij moeten opnieuw beginnen, kerel, met die
Pelgrim, van her opnieuw, at waren we maar
met vijf man. Het is ,een Augiasstal geworden,
we moeten er met de zaag aan werken, want
schaven kort niet meer. Of heel het ding laten
afbranden !"
Maar de Pelgrim kwam niet meervan degrond.
BESLUIT
Uit wat voorafgaat, blijkt iduidelijk, , dat de
Pelgrim-Beweging haar grootste kracht heeft
geput uit de tentoonstelling van 1927, die bijna
intiatief een revelerende expositie werd en
waaruit inderdaad enkele namen zijn opgedoken, die van belang zijn in de kunstgeschiede145
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nis van Vlaanderen.
De meeste namen verdwenen evenwel 'in
Nacht und Nebel': het wordt, veertig jaar later,
zelfs een probleem om over sommigen twee
regels biografie samen te stellen.
De Pelgrim is evenwel interessant als projectie
van een geesteshouding in ide tijd. Men kan,
als nuchter mess uit de zeventigerjaren, wellicht iglimlachen om de haast kinderlijke
nalveteit van sommige Pelgrims, om de
mystificering van kunst en kunstenaar, om het
eenvoudige geloof in mensen en God, in
natuur en bovennatuur. Laat de PelgrimBeweging een weinig gecoordineerde, goedbedoelde poging zijn in ,de goede richting,
om hot even. Maar , onder alles Admit men ide
geest van vernieuwing terug, idie het WestEuropa uit het eerste kwart van deze eeuw
bezielide, een streven om oude waarheden
met nieuwe woorden uit te drukken, een strijd
tegen de toenmalige religieuze 'kunst', die

zo raak 'boinidieuserie' weird geheten.
Wat rest er uiteindelijk van ?
Misschien ,dit : een hefboompje, tdat niet kon
ontbreken in de constructie, rdie dient om
verzuilde structuren open te breken. Misschien
een hefboompje, idat een , grotere hefboom in
werking bracht.
Dat de Pelgrims daarbij alle consequenties
van hun Pelgrim-zijn vrank en vrijuit op zich
namen, zonder zich te bekommeren om ingewikkelde intriges en het opbouwen van een
'carriere', mag tenslotte wel eens iduidelijk
gezegd. Het heeft hen geen geldelijk voordeel
opgebracht, integendeel : sommigen onder
hen hebben er tde zware gevolgen van moeten
dragen. Dat ze , geen verbitterde bejaarden
zijn geworden, pleit voor , de authenticiteit van
hun geloof en hun streven.
Die geesteskracht hebben wij geruild voor
comfort.

Julien Van Remoortere
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Bijvoegsel aan "DE PELGR1M"

an Februari 1930. — Nr 2

FEESTZAAL " HARMONIE "
MECHELSCHE STEENWEG

DE PELGRIM
Europeesche Tentoonstelling
van Kath. Kunst
PLECHTIGE OPENING
ZATERDAG 8 FEBRUARI 1930
TE 3 UUR NAMIDDAG
Zaterdag 8 Februari to 3 uur
Opening der tentoonstelling ; Z. E. P. Dr. L. Reypens s. j. van het Ruusbroecgenootschap zal spreken over " De Internationale tending van
de Pelgrims".
Zondag 9 Februari
Letterkundige dag onder leiding van Andre Demedts
P. Buckinx : " Net Jonge Vlaanderen ".
A. Demedts : " De Schoonheid en het Leven ".
Pater F. Nuyens : " Kunst en Gemeenschap ".
A. Van Cauwelaert : " Katholicisme en Kunst ".
Zondag 16 Februari
Plastiekdag : onder leiding van E. H. Jan Hallez. en arch. A. Van Huffel.
Zullen het woord voeren : CHARLIER, Beeldhouwer " De l'existence
d'un art chretien universel du III au XV Siecle et les bases plastiques
de cet art ". — Herman Deckers, kunstschilder " Over het onuitsprekelijke ". Huib. Hoste, architect, over " Moderne Bouwkunst".
— Prof. Dr. C. Leurs. Ingenieur-Architect. — Dr. Jozef Muls,
conservator aan het Museum van Schoone Kunsten van Antwerpen
over " El Greco ". — Z. E. P. Dr. L. Reypens over " De Wijding
in het Kerkgebouw ". — Z. E. H. Cyriel Verschaeve over " Beeldhouwkunst ".
Zondag 2 Ma art
Muziekdag onder leiding van Juliaan Platteau.
Vrijdag 7 Ma art
Opvoering door het Vlaamsche Volkstoorjeel (Regie Anton Vande Velde)
van " DE HEMELSCHE SALOME " van Felix Timmermans.

Het tijdschrift 'De Pelgrim'

ecem ber 1929 'verscheen het eerste nummer
van De Pelgrim; Redactie en Beheer : Keizerstraat, 17, Antwerpen. Formaat 26 x 18 cm;
omvang 96 bladzijden. In zijn geheel idus
een stevige publicatie. De ondertitel Iuidt in
oorspronkelijke spelling : Driemaandelijksche
bundels voor katholieke kunst en kultuur.
Letterkunde, Beeldende Kunsten, Architektuur,
Muziek, Tooneel. - Brieven en 'bijdragen te
adresseeren aan den secretaris-redacteur :
Dirk Vansina, Keizerstraat, 17, Antwerpen.
'

te verschijnen". In kleinere letters werd dan
vermeld dat de nummers van de lopende
jaargang en nr. 4 van de eerste jaargang nog
verkrijgbaar waren. De overige nummers
waren uitverkocht. In het geheel had de
Pelgrim acht afleveringen van ongeveer 100
bladzijden elk gebracht, telkens aangevuld
met reprodukties van schilderijen of moderne
kerkbouw op couche-papier.
In geen enkele aflevering werd melding gemaakt van een redactieraad of redactieleiding.
De enige naam die genoemd wordt, is de
secretaris-redacteur Dirk Vansina, die ook een
groot deel van het tijdschrift heeft gevuld.
Dr. R.F. Lissens (W.P. deel 15, blz. 884) heeft
geschreven dat de redactie van De Pelgrim
geleid werd door pater Leonce Reypens en
Dirk Vansina. Dit verklaart de publicatie van
middeleeuwse teksten (Ruusbroec), , die in
verschillende nummers werden opgenomen
wanneer men weet dat pater Reypens, eon
der stichters van het Ruusbroec-genootschap,
een specialist van de middelnederlandse mystieke literatuur was.
De uiterlijke verzorging van het tijdschrift
was goed. Voor nr. 3 van 1930 sneed Gust
Hens een lino, maar deze omsiag werd slechts
eenmalig gebruikt. Nadien hernam men het
titelblad van het vorige nummer, dat tot het
einde werd behouden en een lino van

Abonnementsprijs per jaar : frs. 55, — . Af-

Fr. Van Immerseel. De druk en papier waren

zonderlijke nummers : frs. 25,—; voor
Nederland 2 gulden.
Op het erode van de eerste jaargang werd
een dringende oproep igedaan om nieuwe
abonnementen aan te werven. „Het aantal
abonnementen moet nog aanmerkelijk stijgen
alvorens het finantieel evenwicht zal worden
bereikt". Op .dat ogenblik was , nochtans de
eerste jaargang volledig uitverkocht.
In februari 1931 kwam het eerste nummer
van ide tweede jaargang van de pers. ,Men
was van drukker veranderd. Voorheen
0. Platteau, Antwerpen, thans Hoger-op, Borgerhout. Op de binnenzijde van de omslag
verscheen voor de eerste maal een bescheiden
advertentie. In het volgend nummer namen
de advertenties plots toe en besloegen zeven
voile bladzijden. Zo zou het blijven tot in
de laatste aflevering. In ,deze aflevering verscheen op de ommezilde van de inhoudstafel
een kort, laconisch bericht : „Door een samenloop van ongunstige omstandigheden zal
De Pelgrim, na zijn tweede jaargang ophouden

goed. Vergeleken 'met nu zijn de reprodukties
natuurlijk minderwaardig, , maar voor die
periode waren ze uitstekend. In het geheel
gaf De Pelgrim geen indruk van armoede of
een financiele strop. In nummer 4 van 1930
wordt een verhaal van Heinrich Flones in de
oorspronkelijke Duitse tekst afgedrukt en de
redaktie kond'igt aan dat voortaan , de inzendingen van buitenlandse medewerkers in de
eigen taal zullen afgedrukt worden voor zover
het Engels, Duits of Frans betreft. Bijdragen in
andere talen gesteld, zouden in het Nederlands
vertaald worden. Daarmee wend een schitterend programma in 'het vooruitzicht !gesteld,
waarvan echter niet veel in huis gekomen is.
Alleen in nr. 3 van 1931 vinden we nog een
buitenlandse bijdrage, : 'Katholischer Kirchenbau in Deutschland' door Dr. Ernest Hache en
in nr. 4 van 1931 een korte' 'bijdrage van
M. Schmitz over 'L'art , d'eglise'.
Een nummer (nr. 2/1931) was practisch volledig gewijd aan de publicatie van ' , De
Antechrist', een .drama in verzen door Dirk

Vansina, zijnde het derde en laatste deel van
een trilogie, waarvan de eerste delen bij
N.V. Leeslust, Antwerpen, verschenen waren.
In ide volgende aflevering verscheen bijna een
halve bladzijde errata, drukfouten , die de tekst
hadden 'ontsierd.
In het eerste nummer werd een uitvoerige
studie over het werk van Paul Joostens aangekondigd, die nooit verschenen is. Vanaf
1930 evolueerd'e de kunst van Joostens trouwens in een ziekelijke atmosteer, die zou
uitmonden in reeksen erotische tekeningen en
schilderijen van poezeloezen of versekste
kindjes-vrouwen. Ook een andere kunstenaar
heeft in de twee jaar van het bestaan van
het tijdschrift een verschillende behandeling
getroffen. In nummer 2 (februari 1930) van
de eerste jaargang behoorde G. Walschap
kennelijk nog tot de medewerkers en hij
publiceerde een verhaal 'De ,Meester', maar
anderhalf jaar later (nr. 3 november 1931)
werden de batterijen tegen de voormalige
medewerker opgesteld. In de rubriek kanttekeningen veroordeelde D.V. (Dirk Vansina)
Walschap op principiele basis. D.V. had wel
oog voor de kwaliteiten van Walschap :
'buitengewoon knappe techniek, eindelijk e'en
jongere die een roman kan schrijven'. 'De vertellingen van Walschap zijn mede van het
gaafste van wat er, sind's de oorlog, ten onzent
geschreven wend'.
Maar zwaarder weegt de aanklacht : gebrek
aan menselijke psyche, Walschaps mensen
zijn 'de speelbal van het toeval, erotische
obsessie, weerzinwekkende episoden en totale
miskenning van ,de, roeping van een waarachtig
kunstenaar, wat met vele aanhalingen en
vergelijkingen wordt gestoffeerd. Dr. Van
Ackere schrijft daarna over 'psychiatrie en
een vlaamse roman', waarin hij aantoont dat
Walschap niets van psychiatrie kent, zijn
romanfiguren psychiatrische ketterijen ,doet
verkondigen en laat handelen op een wijze,
die iedere medicus wanhopig maakt. Het boek
is wetenschappelijke onzin besluit hij.
De aanval op Walschap is , de , scherpste, die
in het tijdschrift verscheen. Men mag trouwens
zeggenidat over het algemeen , de toon nooit
aanvallend was. In nr. 2 van 1930 had Anton
van de Velde met zijn vinnige pen 'het
opgenomen tegen de tegenstanders van het
Vlaamse Volkstoneel in het algemeen zonder
iemand of een vereniging aan te halen. In
nr. 1 van 1931 verdedigide de toneelkriticus
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van de Pelgrim Erkens het stuk Tijl II tegen
een beoordeling van V.J.B. (Victor J. Brunclair)
die Tip II afwees omdat het een politiek spel
was. Wanneer Al. De Mayer een gedegen stuk
schrijft over 'De , geestelijke , d.i. de zedelijke
.godsdienstige waarde in het katholiek toneelrenouveau' en hierin personen en toneelwerken op , hun juiste waarde afmeet en daarmee
wellicht enkele heilige 'huisjes omverwerpt,
wordt een bescheiden voetnota onder het stuk
geplaatst : Nota van de Redactie : Daar wij
het met , de schrijver van idit artikel onder vele
opzichten niet eens, zijn, laten we het onder
zijn eigen verantwoordelijkheid verschijnen.
(nr. 4/1930).
D.V. (Vansina) schrijft herhaaldelijk in de
rubriek 'Kanttekeningen' Fang uitgesponnen
beschouwingen over kunst en kunstenaar,
over kerkelijke en mystieke kunst, over de
kritiek, enz. Telkens worden buitenlandse
schrijvers aangehaald en op gebied van waarachtige kerkelijke kunst vinden weinige
kunstenaars genade in .de ogen van D.V. De
zuiverste van alien is baron Minne. Ook , de
critici in 'het algemeen worden niet gespaard,
de kritiek in Vlaanderen wordt beoefend door
amateurs en door mensen en niet , door
cultuurmensen. Een van , de groten is Verschaeve. Op gebied van theoretische en
principiele beschouwingen is een uitspraak
van D.V. kenschetsend : „Wat zou het baten
de wereld voor onze kunstenaars-ijdelheid te
veroveren indienidit geschieden zou ten koste
van ook maar een enkele ziel". (Kunst en
zedelijkheid, in nr. 2/1930).
Het zijn wellicht de kanttekeningen van D.V.
idie het meest het karakter van het tijdschrift
bepalen. De aanval tegen Walschap is trouwens in deze rubriek verschenen. Het tildschrift schijnt — aithans voor wat , de bijdragen
betreft — meer een publicatiemedium igeweest
te zijn idat aan , de Pelgrimleden moesttoelaten
hun literair werk te laten ,drukken. Verschaeve
en Vansina publiceren in ieder nummer.
Pater Reypens komt 'herhaaldelijk aan bod.
In nr. 1/1929 en 4/1931 onder zijn schuilnaam
Theofilus, in 3/31 wordt zijn boek Christuren II
besproken. Aileen in nr. 3/1930 (waar wel een
tekst van Ruusbroec wordt , gepubliceerd) en
in nr. 2/1931 komt , hij niet aan het woord, maar
dit was het nummer , dat bijna in exclusiviteit
gewijd was aan ide publicatie van 'De antechrist' van Vansina; alleen Verschaeve was
het gelukt , nog een bijdrage in , dit , nummer te
150

plaatsen (De Tempel te Poestum).
Omvangrijke en speciale aandacht voor bepaalde kunstenaars heeft Do Pelgrim niet
betoond, behalve in twee gevallen. In nr.
2/1930 wordt Yoors in de kijker ,genet door
Verschaeve, Reypens en Zuster Jozefa, zeven
reprodukties worden opgenomen. In nr. 3/1931
krijgt Edgard Gevaert 23 bladzijden : 15 bladzijden voor zijn poeem Zangen der Zee Zangen van Poezie en Liefde en 8 bladzijden
waarin zijn lof, vooral als beeldende kunstenaar, wordt , gemaakt en zelfs een vergelijking
met Van Gogh wordt gewaagd.
Een editoriaal is in geen enkele aflevering
verschenen evenmin als principiele stellingnamen door de redactie of de Pelgrimbeweging. Aileen in het eerste nummer verscheen
onder handtekening van ide redactie een
bladzijde tekst 'wat wij willen'.
„... het werd gevoeld als een leemte , dat het
mooie aantal vooraanstaande letterkundigen
'die hun naam aan den Pelgrim gaven, het
beste .dat zij in en over kunst meenen te
kunnen zeggen nog niet samenbrachten in een
orgaan waarvan schering en inslag zou zijn :
ide katholieke levensvisie en de daaruit
geboren katholieke levensdrang, tot schoon-

heidsvisioen en schoonheidsrythme , geheven,
en in klank en kleur, woord en muziek, beeld
en ruimteschepping vastgelegd.
...beluistert de Pelgrim alle rechte verzuchting
in schoonheid der anima naturaliter Christiana
...Naast oorspronkelijke, autochtone
bijdragen hoopt dan het seizoenenboek, in
bespreking, kroniek of overzicht, soms in
vertaling, of in reproductie van andere teksten
waar het de moedertaal geldt, het katholieke
schoonheidsleven zoo veelzijdig mogelijk te
openbaren, en het benaderen ervan of de
ramp der afwijking, waar ze opvallend worden,
te signaleeren...".
Zeer uitgesproken katholiek dus, maar toch
komt in ide loop van de twee jaargangen nooit
de geestelijke overheid aan het woord. De
enige geestelijke herder, die, het vertrouwen
van De Pelgrim schijnt te hebben, is kardinaal
von Faulhaber, van wie in nr. 1/1931 een
artikel uit Schonere Zukunft wordt overgenomen en wiens ideeen over kunst en kerk in
verschillende kronieken aangehaald worden.
In het eerste nummer (kanttekeningen) meent
D.V. trouwens een verduidelijking te moeten
maken. Velen idenken ,dat De Pelgrim, een
orgaan en een vereniging van katholieke

kunstenaars, zijn plaats zou moeten krijgen
of innemen in het grote leger van ide Katholieke Actie, die toenmaals sterk bloeide. Neon,
zegt D.V. want idan zou men principiele waarheden verkrachten :
— kunst leeft enkel in vrijheid;
- elke vooropgezette thesis is in een kunstwerk een onzuiver bestanddeel;
— de kunstenaar moot even objektief zijn als
de geleerde.
Er worden idus zware argumenten gebruikt om
zich buiten ide K.A. to houden. De Iaatste zin
is van Maritain, , die samen met Bloy de meest
geliefkoosde auteur van de Pelgrim-leden is.
Hun boeken worden besproken en in vele
afleveringen worden uitspraken van hen aangehaald.
Zonder een fameuze voetnota zoals ,onder het
artikel van Al. De Maeyer, wordt in nr. 3/1930
een artikel van Marie Delwaide gepubliceerd
over „Het Zedelijk verval op onze dagen,
waarin naast vele opgeschroefde zinnen ook
kritiek op de kerk on het katholiek onderwijs
wordt uitgebracht. ...De Belgische zieleherders , die zich aan hun kudde interesseren
voornamelijk in , de kiesperiode...
De rijken speciaal cultiveren omdat ze kunnen
bijdragen voor de huizen in de missies... Men
mag laij hen wat door , de wingers zien iomdat
hun geld kan gebruikt worden voor de uitbreiding van de schoolgebouwen..." (Over
doze scholen dan volgende uitspraak : „Le
maintien, het geschrift waaraan men later zal
zien dat ze werkelijk in een chieke kostschool
geweest is — .de resultaten der wedstrijden,
het fraai uniform maken de reputatie d'une
maison , d'education chretienne"). „Weldra zal
men een huis in Rome kunnen bouwen. Een
kardinaal-beschermer is een niet te versmaden
macht..."
Deze contestatie wordt niet door de redactie
afgewezen on ook met kennelijke instemming
publiceert ze in nr. 4/1931 de volledige tekst
van een manifest tegen de dienstplicht, , dat
teen door een aantal vooraanstaanden uit de
hole wereld wend ondertekend en ,gepubliceerd. Zonder ,dat in vlammende artikels
positie wordt , gekozen, verneemt men clan toch
iets over de geesteshouding van , de redactie.
Over de Pelgrim-Beweging zelf verschijnt
weinig. In een enkele zin wordt aangekondigd
dat Pelgrimleden exposeerden to Londen op
uitnodiging van 'de Society of British Catholic
Artists (1929), de tentoonstelling Religieuze
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De Pelgrims

e precieze en volledige Iijst aanleggen van
al de kunstenaars, die ooit lid geweest zijn
van tde Pelgrim-Beweging is een netelige
opdracht.
Wij hadden uit het Pelgrim-archief de beschikking over de authentieke 'Naam Lijst der
Pelgrim's', 'die bijgehouden werd door de
secretaris Herman Deckers. Deze lijst telt
vier beschreven bladzijden.
Op 'de eerste pagina werd het onderste
gedeelte , gekleefd van de uitnodiging tot ide
eerste Pelgrim-tentoonstelling in 1927,
dat , de namen bevat van de kunstenaars, die
vermeld waren als iondertekenaars. Veertig
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namen in alfabetische volgorde (hoewel
L. Paret , dan niet op zijn plaats staat). Wij
drukken .de eerste bladzijde van de Iijst hierbij
af, zodat het citeren van , de veertig namen
overbodig wordt. Op te merken valt, dat
Karel van den Oever overleden was (bij zijn
naam staat 'zaliger' afgedrukt). Nadien werd
ook , de naam Marnix Gysen met potlood geschrapt (niet te merken op ons cliché hiernaast) en word tussen haakjes bijgevoegd
'Goris'. In inkt en potlood voegde men
naderhand aan do gedrukte lijst toe :
Ere-Pelgrims : Juliaan De Vriendt (kunstschilder-Erebestuurder K. VI. Ak.), Johannes
Jorgensen (letterkundige), Frederic Van Eeden
(letterkundige), Dr. Moller (letterkundige Nymeghen), Sigrid Undset (Lillehammer,
Norge).
Gewone leden : Z.E.H. Jos. De Vooght (letterkundige - pastoor to Rethy), Tony Van Os
(kunstschilder), Jan Van Puyenbroeck (kunstschilder), E.H. Frans Crols (letterkundige),
Alfons Moortgat (toondichter), Jan Boon
(letterkundige), E.H. Alols De Mayer (letterkundige), Jef Cricq (letterkundige), E.H. Joris
Caeymaex (letterkundige), Rik Sauter (beeldhouwer), Dom. Aug. Verhaegen (toondichter),

Johan Coomans (beeldhouwer), A. Van Nuffel
(toondichter), Thomas Groenendael (kunstschilder), Oscar Sinia (beeldhouwer), E.H.
Hubert Buyle (Gory Helderenberg - letterkundige) en Flor Peeters. (Wij hebben de namen
en andere vermeldingen genoteerd zoals ze
op de lijst vermeld zijn).
Op de eerste bladzijde van de lijst komen dus
globaal 62 namen voor.
Op de pagina's 2, 3 en 4 worden doze namen
herhaald met do respectieve adressen erbij.
Op doze adressenlijst komt Marnix Gysen
tweemaal voor : nl. eenmaal als Marnix Gysen
en dan nog eons als 'Wel Edele Heer Professor Dr. Goris, Hoogeschool Leuven', wat
nadien word 'privaat sekretaris van den Heer
Burgemeester van Antwerpen, stadhuis to
Antwerpen'.
Doze adressenlijst telt, eigenaardig igenoeg,
67 namen, hoewel er op pagina 1 slechts 62
vermeld werden. Het verschil van 5 spruit
voort uit :
— Marnix Gysen tweemaal vermeld (zie hierboven);
— Sigrid Undset en Jos. 'De Vooght zijn niet
in de adressenlijst opgenomen;
— op ide adressenlijst werden zes namen

geschrapt, nl. Wies Moons, Z.E. Pater
Joseph Crops, Jules Persijn, Lode de Vooght,
Speybroeck, M. Kerveyn. Doze laatste zes
waren dus blijkbaar ten onrechte ingeschreven
(werden alien tegelijkertijd met blauw potlood
doorstreept). Met , de naam 'Lode de Vooght'
wordt Lodewijk De Vocht bedoold.
Op onze navraag bij de nog levende Pelgrims
kregen wij als antwoord, idat Wies Moons,
Speybroeck en M. Kervijn inderdaad Pelgrim
waren en de andere drie , geschrapten niet.
Uit nr. 4/1931 van het tijdschrift 'De Pelgrim'
blijkt evenwel dat Wies Moons beslist goon
lid was. Uit datzelfde nummer wordt eveneens
duidelijk dat ook Prosper de Troyer (kunstschilder) nooit Pelgrim is geweest, hoewel
Flor van Reeth en Frans Mertens het tegenovergestelde beweerden. Filip de Pillecijn
behoorde evenmin tot de Pelgrim.
In 'Ten huize van...' (Davidsfondsboek nr.
108/1968, pag. 84) zegt Dirk Vansina : „Enkele
jongeren hebben hun sporen in De Pelgrim
verdiend : ik denk aan Albe, aan Andre Demedts, aan glazenier Jan Huet'. Welnu, noch
Albe, noch Huet staan op de naamlijst, noch
op de adressenlijst.
Paul Hardy herinnerde zich, dat P.G. Buckinx
ooit to Antwerpen sprak op eon Pelgrimvergadering, maar ook doze dichter wordt
nergens in de archieven vermeld.
Als architecten van do Pelgrim citeerde
Flor van Reeth vijf namen : Huib Hoste,
Jef Huygh, Stan Leurs, A. van Nuffel en
Flor van Reeth. Maar noch Hoste, noch Leurs
worden op de naam- of adressenlijst vermeld.
Het is duidelijk , dat wij met een aantal randgevallen to doen hebben : kunstenaars, 'die
bevriend geweest zijn met Pelgrims en die
dan ook als Pelgrim werden beschouwd,
hoewel zij het in feite nooit waren. Verder
komt het ons voor, dat de lijsten met niet al
te veel zorg werden bijgehouden on wij
moeten ook rekening houden met het feit, idat
het bijzonder moeilijk wordt om zich, na
veertig on moor jaar, sommige feiten zeer
precies to herinneren.
Indien wij ons nauwkeurig aan het archief
houden, dan kunnen wij besluiten met te
zeggen, dat er ooit 62 mensen lid zijn geweest
van de Pelgrim-Beweging : 35 letterkundigen,
14 kunstschilders (waaronder Flor van Reeth),
8 componisten, 3 beeldhouwers en 2 architecten.
Julien Van Remoortere
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Willem Aerts,
Maria E. Belpaire,
M. Coomans,
Louis Crespin,
Herman Deckers,
Manaus De Jong,
Jos. de Klerk,
Frans Delbeke,
Andre Demets,
Samuel de Vriendt,
Gregorius de Wit,
Marnix Gysen rc
Jan Hallez,
Jan Hammenecker,
J. Huygh,
M. Jozefa,
Modest Lauwereys,
Arthur Meulemans,
L. Reypens
Albert Servaes,

Kunstschilder.
Letterkundige.
Letterkundige.
Kunstschilder.
Kunstschilder.
Toondichter.
Toondichter.
Letterkundige.
Letterkundige.
Kunstschilder.
Kunstschilder.
Letterkundige.
Letterkundige.
Letterkundige.
Bouwmeester.
Letterkundige.
Letterkundige.
Toondichter.
Letterkundige.
Kunstschilder.

Hilarion Thans,
Felix Timmermans,
L. Paret,
E. Valvekens,
A. van Cauwelaert,
K. van den Oever (zaliger)
E. van der Hallen,
A. van de Velde,
L. van Eyck,
M. van Hoeck,
A. van Duffel,
Flor. van Reeth,
Dirk van Sina,
Theo van Tichelen,
P. Verbruggen.
R. Veremans,
Cyriel V erschaeve,
C. S. Wallaert,
Gerard Walschap.
Euieen Yoors,

Letterkundige.
Letterkundige.
Kunstschilder.
Letterkundige.
Letterkundige.
Letterkundige.
Letterkundige.
Letterkundige.
Letterkundige.
Letterkundige.
Bouwmeester.
Kunstschilder.
Letterkundige.
Letterkundige.
Letterkundige.
Toonkundige.
Letterkundige.
Kunstschilder.
Letterkundige.
Kunstichilder.
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De plastische kunst in de
Pelgrim-Beweging

an men thans, veertig jaar na de Pelgrim,
het plastisch werk van de Pelgrims als het
ware boven eon noemer brengen ? Wij igeloven
het niet, want de Beweging heeft als idusdanig igeen school gemaakt. Wel leverde ze
enkele namen op, idie van blijvende waarde
zijn en wij •denken hier in , de allereerste
plaats aan Albert Servaes, die aan de eerste
Pelgrim-tentoonstelling meewerkte met niet
minder ,dan elf werken : Kristus aan het Kruis;
Pieta; Kruisweg; eerste, tweede en , derde val
en graflegging; H. Familie; Ecce-Homo;
Boodschap des Engels; Christus aan het
kruis en Karmeliet. In , de expositie van 1930
hing er evenwel , geen enkel werk van hem.
Het moet hier ,niet nogmaals beklemtoond
worden, idat Servaes een baanbreker was op
het , gebied van , de religieuze kunst; de kerkelijke veroordeling van zijn Kruisweg is
voldoende bekend. Typerend voor de hooding
en de mentaliteit in de toenmalige
kerkelijke wereld is nog het volgende,
weinig bekende feit. In de kapel van Luythagen
(Mortsel) - nu afgebroken, maar indertijd
een prachtig ensemble, een soort synthese
van wat toen als , goede nieuwe religieuze

kunst ken igelclen - hing ook ieen schilderij
van Albert Servaes : 'De , dood van ide H.
Theresia'. Toen ide kapel werd afgebroken,
heeft men het schilderij doodeenvoudig buiten
gezet, in regen en wind en zon en thet gold
als een teken van .goede opvoeding, dat men
er even een kijkje ging nemen , om , dan met
het schilderij in het openbaar ide spot te
drijven. Gelukkig werd het uiteindelijk igered
en het berust nu — natuurlijk in het buitenland — in het Aartsbisschoppelijk Museum te
Utrecht.
Op de Pelgrim-Tentoonstelling van 1927
waren de twee revelaties Eugeen Yoors en
Thomas Groenendaal. Ze zijn beiden nog in
leven, maar niet meer actief , op creatief
gebied. Yocrs heeft vooral naam igemaakt
door zijn gedurfde en vaak zeer movie glasramen. Een goed voorbeeld van zijn kunnen
vinden wij in ode ikapel van de zusters
Annunciaden te Heverlee bij Leuven, waar niet
minder , dan 450 m 2 brandglas te bewonderen
valt. De kunstenaar verblijft nu meestal in
Engeland of in het zuiden. Toen wij dit
Pelgrim-nummer voorbereidden, kwamen wij te
weten, idat Thomas Groenendaal — Hollander
van oorsprong — ergens in een Vlaams
klooster zou !even en , dat zijn 'broer Bruno in
154

de Sint-Andriesabdij te Brugge zou verblijven. Wij schreven dus 'Bruno' aan, met
verzoek ons op het spoor van zijn broer te
zetten, en ontvingen prompt een antwoord,
waaruit wij het essentiele publiceren :
„'Vlaanderen' , gaat dus de Pelgrim nog eens
opdiepen. Helaas heb ik geen geschikte zwartwit foto's van de tekeningen die U jurist zoudt
wensen. Door zovele jaren heen heb ik alles
nagenoeg weggegeven.
lk zend u 'clan :
1. Een zeer , goede kleurfoto en een slechte
wit-(gele)-zwart foto van een , door mezelf
gemaakte kleine copie van een grote op hout
geschilderde maar thans sterk verkleurde
St.-Bernardus, die steeds moeilijk te fotograferen was. Dat grote paneel bevindt zich in
, de sacristie van .de abdij van Bornem, waar
mijn 83-jarige broer nog leeft.
2. Een foto van mijn 'Sint-Franciscus, Christusspiegel van Alverna', een op 't eerste ,gezicht
vreemd aandoende voorstelling, indertijd
in een .duits tijdschrift als puzzle verschenen;
de lezers vonden er de meest bizarre , dingen
in : Dante in de hel, enz.
3. Ste-Catherina van Sienna, vereerster van
Jezus' Bloed. 1k zal die ook wel op de
Pelgrimtentoonstelling hebben ,geexposeerd.
4. S.-Lidwina van Schiedam, heilige van mijn
geboortestad.
5. In de cataloog van ,genoemde tentoonstelling reproduceerde men mijn 'Teresia
van Avila, schrijvend haar Kasteel der Ziel'.
Felix Timmermans wilde die tekening toen
kopen, maar mijn broer had .die reeds gekocht.
Het is mijn meest monumentale en rustigste
werk. Alles een beetje hyper-spiritueel en
naar ,binnen geconcentreerd; uitdrukking
gevend aan mijn allicht te spirituele en
wereldvluchtende aspiraties, die mij uiteindelijk in het benedictijnenleven deden
aanlanden.
6. Een 'H. Drieeenheid'. Poging om iets van
Gods binnenleven van Licht en Liefde en
verbondenheid in de eenheid te doen aanvoelen. Het is een voorstudie van een wandschildering, maar het ontwerp werd door de
liturgische Commissie van het bisdom Haarlem
afgekeurd. Men mocht niet trachten God te
schilderen, tenzij in symbolen. Deze tekening
heeft velen geboeid, vooral contemplatieven
natuurlijk.
Al deze werken dateren van vOOr mijn intrede in de abdij in 1928. (...)
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Albert Servaes : Dood van de H. Theresia,1926.

Get. : Bruno (Thomas) Groenendaal O.S.B."
Tot de Pelgrim behoorden dan nog een reeks
kunstschilders en beeldhouwers, die met
bepaalde werken wel succes hebben ,geoogst,
zij het , dan tech op beperkter plan. Wij vermelden ze, vclledigheidshalve, allemaal :
Willem Aerts, Louis Crespin, Herman Deckers,
Sam. De Vrien'dt, Juliaan De Vriendt, Dom.
Gregorius De Wit, L. Paret, Gaston Wallaert,
Jan Van Puyenbroeck, Tony Van Os, kunstschilders; Rik Sauter, Johan Coomans en
Oscar Sinia, beeldhouwers. Men zal merken,
dat een aantal namen voorgoed in de vergetelheid zijn verdwenen, wat dan weer geen
abnormaal verschijnsel mag genoemd worden.
Verder treffen wij nog enkele kunstenaars
aan, die in verscheidene kunstgenres bedrijvig waren.

Foto Hans Sibbelee, Maartensdijk.

En in eerste instantie , dienen wij hier Felix
Timmermans to vermelden : groot literator,
maar o.i. ook zeer belangrijk schilder en
tekenaar. In , de beide, Pelgrim-tentoonstellingen
exposeerde hij trouwens een belangrijk
aantal werken (11 in 1927 en 8 in 1930). Als
anecdote kunnen wij ivermelden, dat wij een
catalogus van 1930 konden raadplegen,
waarin, in potlood, ide•prijzen van de Timmermansschilderijen werden bijgeschreven :
500 fr. voor 'De bekoring van den H. Antonius', 'Driekoningen', 'Aanb idding der Herders',
'O.-L.-Vrouw', 'O.-L.-Vrouw der zeven Weeen'
en 'De Bekoring';
Bespotting' , ging 750 fr.
en 'Franciscus predikt voor de Vogelen' was
'verkocht'. Vergeleken met de prijzen van
ide andere schilders, was Timmermans veruit
de goectkoopste, want een Karel Doudelet
:

Aartsbisschoppelijk Museum, Utrecht.

geen Pelgrim; momenteel bij ons weten
helemaal niet bekend —ging zelfs tot
50.000 fr. voor zijn 'De Zaligmaker aan het
Kruis'. Ook Flor van Reeth schilderde —
staat trouwens als kunstschilder vermeld op
'de lijst van de Pelgrims. Hij maakte vooral
stemmingspastellen van het Lierse begijnhof.
Bleef de tentoonstelling van 1927 in hoofdzaak beperkt — wat de Vlaamse inbreng
betrof — tot werk van de werkelijke Pelgrims,
dan zag , men in 1930 veel ruimer, met Idien
verstande dan dat de selektie helemaal niet
doorgedreven werd : zogauw het schilderij
of het beeldhouwwerk een of andere heilige of
godsdienstig tafereel voorstelde, werd het
beschouwd als religieus werk, wat vanzelfsprekend onhoudbaar werd.
De uiteindelijke oogst ? Uit de voorgaande
,

155

•

4111:

• iAkt-0,

,••

-001400:VolvriFokliui:101111111110itipellet

Thomas Groenendaal :
(hiernaast) Theresia van Avilla, schrijvend
haar Kasteel der Ziel.
(hieronder) Sint-Franciscus, Christusspiegel
van Alverna.

Eugeen Yoors : F. van Eeden als Pelgrim.

Felix Timmermans : Sint Franciscus
-

in gebed (1927).

notities kan het eindresultaat dadelijk opgemaakt worden. Een paar namen, , die blijvend
werk hebben opgeleverd; een aantal epigonen,
die meenden dat zij geroepen waren en zij
verdwenen onder het stof van veertig jaar.
Van een Servaes is een vernieuwende stuw
uitgegaan, maar zijn baanbrekend werk
bestond reeds vOOr er spraak was van de
Pelgrim-Beweging. Timmermans' schilderkunstig werk moet geherwaardeerd worden,
want het is belangrijker ndan men weleens
vermoedt. Als beweging bracht de Pe[grim
een aantal plastische kunstenaars ndichter bij
elkaar; zij was een stimulans voior velen en
populariseerde het in die tijd vreemd aan(kende werk van vooruitstrevenden. Een verdienste, jawel, maar het is onmogelijk deze
precies of to wegen. Julien Van Remoortere
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De Pelgrim-literatuur

de katholieke burgerij en een zelfvoldane
klerus ervan door hun geestelijk formalisme
het idoordringen van de evangelische 'boodschap te verhinderen. Hoewel hij zelf niet
praktiserend was heeft Charles POguy door
zijn poezie, zijn essay's en Les Cahiers de
la Quinzaine die aanklacht versterkt door
het tekort aan sociale , geengageerdheid
eraan toe te voegen. Van 1920 of bloeide te
Parijs een imoderne katholieke literatuur, die
op zeker ogenblik een mcdeverschijnsel
werd. De beroemdste vertegenwoordigers
waren Paul Claude!, Francois Mauriac,
Henri Bremond, die betoogde idat gebed en
poezie in idezelfde zielsgrond hun oorsprong
hebben en Henri Massis, die met even grote
belezenheid al s vinnige overtuiging opkwam
voor de verdediging van het Westen.
Bij 'die katholieke renaissance in Frankrijk
hebben bekeerlingen een voorname rol
gespeeld. Wij zien ze ook elders op de
voorgrond treden. Johannes Jorgensen reeds
voor de eerste wereldoorlog in Denemarken.
Hij was in ons land een welkome gast, , die
in 1913 te Leuven de aesthetica , gedoceerd
heeft. VOOr de stichting van de PelgrimBeweging ontmoetten wij hem een enkele
keer te Antwerpen ten huize van mejuffrouw
M.E. Belpaire. In Engeland bekeerde Gilbert
Keith Chesterton zich in 1922, Sigrid Undset
in Noorwegen, deed het in 1924. De katholiek
gedoopte Giovanni Papini, die in zijn jeugd
zijn geloof verloren en er tijdens de eerste
wereldoorlog naar teruggekeerd was, had in
1920 zijn Storia di Cristo gepubliceerd, op
het ogenblik dat het expressionisme voor , de
jongeren van West-Europa de waarde kreeg
van een profetische opdracht, die niet alleen
de cultuur, maar daaraan voorafgaande haar
grondslagen, met de sociale en politieke
structuren van de maatschappij, zou hernieuwen.
Achteraf beschouwd wordt het tduidelijk dat
het expressionisme een veelzijdig verschijnsel is igeweest. Het religieuze element kan
er niet uit weggedacht worden. Wel is waar
dat het geen dogmatisch karakter bezat en
vooral ip het begin eerder een nalef primitivistisch of dweperig romantisch uitzicht
bood. Met die eerste eigenschap ging een
wondere verering van Sint Franciscus van
Assisi gepaard. Marnix Gijsen dichtte reeds
in 1919 zijn Lof-Litanie van den H. Franciscus
van Assisi, Wies Moens publiceende in 1924
'

aten wij vooraf zeggen, dat wij het altijd zo
gezien hebben, , dat de literatuur van ide
Pelgrim-Beweging een ruimer omvang had
en ook een breder betekenis dan het geheel
van de , geschriften 'die wij aan de leden van
de groep te danken hebben. Volgens onze
mening , mogen wij het werk van laatstgenoemden niet afzonderen uit een algemeen Europese produktie. Eigenlijk was reeds bij de
aanvang van deze eeuw een opleving van de
katholieke letterkunde ingezet, die van
Frankrijk uit een vrij snelle verspreiding over
de Romaanse en Germaanse kultuurgebieden
van ons werelddeel zou kennen.
De wijsgeer en theoloog Jacques Maritain
heeft op die ontwikkeling een beslissende
invloed uitgeoefend door zijn boeken en de
uitgavenreeks Les 1/es. Er bestond in Frankrijk,
zoals in de andere katholieke landen, een
traditie die ongetwijfeld eerbiedwaardig was,
maar te weinig openheid vertoonde op de
grondvragen over geloof en vrij onderzoek,
wereldvreemdheid en sekularisatie, zoals ze
door ide moderne denkrichtingen werden gesteld. Met Paul Bourget en Leon Bloy zou
daarin verandering komen. De eerste die een
schitterend voorganger van Francois Mauriac
is geweest verdedigde in zijn romans de
katholieke levensvisie en moraal als een enig
houvast, in een wereld die meer en meer
naar een onbeperkt individualisme en uitgesproken atheisme afgleed.
In onze ogen is hij als kunstenaar belangrijker geweest dan Bloy. Maar ode schrijver van
Le Sang des Pauvres en Le Mendiant ingrat
ging tot ide aanval over en beschuldigde

zijn vertaling van Chesterton's St. Francis
en Felix Timmermans wijdde aan hem in
1932 De Harp van Sint-Franciscus. Dat zijn
slechts voorbeelden van een belangstelling
die door veel anderen werd gedeeld. Wie
een biografie van Ernest Van der Hallen leest.
zal getroffen worden door de Franciscaanse
spiritualiteit die hem bezield heeft, ook in
een deel van zijn literair werk als De Wind
waait en Vertelsels in Juni, waar hij een
terugkeer naar de natuur en een eenvoudig,
naar onze overtuiging irreeel bestaan heeft
aangepreekt.
De onvertogenheid van de expressionistische
romantiek treffen wij aan bij de godsdienstig
bewogenen. In de lyriek nagegaan is dat
vooral bij Karel Van den Oever. Er is geen
enkele reden om aan de oprechtheid van
zijn gevoelens te twijfelen en toch doen een
deel van zijn gedichten, herlezen na meer
dan veertig jaar, bijna bevreemdend aan.
„De zilvermond , des Vaders : hij lacht lustig
achter de nacht-ruit." - „Zie, de Vader blaast
met zijn bolle mond de , gele wolken rond." „O, goede God, hoe idanst Gij aan ides
!evens poortje en schudt de rammelaar."
Natuurlijk is ide religieuze beeldspraak nog
erger en vooral ergerlijker bij de inalopers
uit die tijd, want die zijn er, al spreekt er
nu niemand meer over, vanzelfsprekend in
niet gering aantal geweest.
Er bestaat ook zo'n expressionistische
romanletterkunde. Zij is niet minder merkwaardig dan de poezie en als cultuurdocument verdient zij eens ernstig bestudeerd te worden. Spijtig genoeg heeft
Wies Moens zijn roman over De Verrukkingen
van Karel Johan Godevier, waarvan de
eerste hoofdstukken in Pogen verschenen
niet voltooid. Karel Van den Oever heeft dat
wel gedaan met Het inwendig Leven van
Paul : de , geloofsverzaking van de ene
verdiept de geloofsbeleving van de andere.
Als een late vrucht van die tendens mag
Alma met de vlassen Haren (1931) van Stijn
Streuvels genoemd. Onbetwistbaar is hij zijn
!even lang een christelijk auteur geweest in
rdezelfde zin als de personages uit zijn
boeken , dat waren, al , heeft hij van De
Pelgrimgroep geen deel uitgemaakt.
Tot zo ver het werk met een zuiver godsdienstige problematiek. In een paar andere
verhalen is die inhoud met een sociale
bekommernis verenigd. Zij hebben het ver159

keerd voor degenen die geloven dat de
katholieke Iiteratuur in bet verleden niet voor
een betere imaatschappij-ordening is opgekomen. Bij de Pelgrims zijn het Ernest
Van der Hallen en Gerard Walschap geweest,
die beiden in 1928, een roman uitgaven
waarvan de hoofdfiguur tegen de gevestigde
macht in opstand komt en strijdend voor
een rechtvaardiger wereld ten onder gaat.
Het is mogelijk idat Sankt Sebastian von
Wedding, een werk van de Duitser Franz
Herwig (1880-1931), dat in die tijd opgang
maakte onze Vlaamse auteurs bij het kiezen
van hun stof beInvloed heeft. Een jaar later
verschenen is Het Grauwvuur van Marcel
Matthijs, waarin de schrijver getracht heeft
een realistisch relaas van feiten en toestanden te sdoordringen met een godsdienstige
en tegelijk uiterst linkse wereldbeschouwing.
Opvallend is dat het expressionisme in
Vlaanderen de opbloei van het toneel heeft
bevorderd. In de eerste plaats moeten wij
daarvoor het Vlaams Volkstoneel idankbaar
zijn. Verschillende leden van de PelgrimBeweging hebben in de jaren 20 voor het
theater geschreven en er een onbetwistbaar
succes mee behaald. Het is ,de enige periode
in de geschiedenis van onze toneelspeelkunst idat er zoveel katholiek werk opgevoerd
werd. Frans Delbeke en Gerard Walschap
schreven samen een reeks didactische
stukken, moderne moraliteiten, waarin .de
tragiek van beladen gewetens werd uitgebeeld. Niet minder in trek was het werk van
Anton Van de Velde met De zonderlinge Gast,
als hoogtepunt. Dirk Vansina, die ook
dichter was, poogde in zijn quadrologie De
Deemstering der Zielen een synthese te
geven van de menselijke existentie in een
wereld die door tegenstrijdige strevingen
wordt verscheurd. Het mooiste toneel evenwel was van Felix Timmermans gekomen :
En waar de Ster bleef stifle staan,idat door
zijn mengeling van volkse godsdienstigheid
en humor tienduizenden heeft geboeid en
ontroerd.
Niet alle godsdienstige auteurs uit die jaren
hebben een nawijsbare invloed van het
expressionisme ondergaan. Reeds hebben
wij naar Streuvels verwezen. Alvast mogen
wij de naam van Ernest Claes naast , de zijne
schrijven, 'hoe verschillend van aanleg en
aard zij ook waren. Voor Claes is het liefste
werk dat hij voor 1930 deed verschijnen
160

Het Leven van Herman Coene geweest, een
roman waaraan dikwijls te weinig aandacht
geschonken wordt. Het is de geschiedenis
van een wrack, die op het beslissend ogenblik door de liefde wordt ondervangen. Naar
de trant van Bourget en Mauriac, was het
psychologisch verhaal Komen en Gaan van
Maurice Roelants, waarin de overwinning
van de genade op de verlokking van de
zinnelijkheid beschreven wordt.
Wij kunnen niet alle verdienstelijke figuren
belichten, omdat de beschikbare plaats tot
een schifting verplicht. Toch zijn er nog die
onze aandacht vergen omdat zij na 50 jaar
niet naar de achtergrond zijn verdrongen.
Het zijn Gery Helderenberg, die alleen
dichter geweest is en August Van Cauwelaert
die bovendien ook verhalen, kritiek en beschouwing heeft nagelaten. De derde is
de grootste, hoe aangevochten hij ook moge
zijn : Cyriel Verschaeve. Niet om zijn poezie,
zelfs niet om zijn drama's maar om zijn
essayistisch werk. Hij heeft in de jaren
waarover wij handelen o.a. Het Mysterie,
Het eeuwig Leven van Augustinus en Rubens
te Antwerpen geschonken en dat zijn essay's
waarin zijn gaven zijn tekorten ver overtreffen.
Ten slotte blijft nog te vermelden ,dat de
Pelgrim-Beweging haar eigen tijdschrift heeft
gehad. De Pelgrim werd opgericht door
Dirk Vansina en verscheen van december
1929 tot december 1931. ledere jaargang
telde vier afleveringen van ruim 100 bladzijden en was veelal overvloedig geIllustreerd. De meeste katholieke auteurs uit
die tijd, jongeren en ouderen, hebben eraan
meegewerkt en zeker is het de moeite waard
te lezen wat er toen van waarde scheen en,
het is een verheugende vaststelling, nog vaak
zijn waarde heeft behouden.
Andre Demedts

e Pelgrim-Beweging was acht componisten
rijk, die voor een belangrijk deel het muzikaal
leven in Vlaanderen hebben bepaald in de
periode tussen de beide oorlogen en zelfs
vandaag ide dag zijn enkelen onder hen nog
zeer bedrijvig als scheppend kunstenaar en
als uitvoerder.
Hieronder geven wij enkele karakteristieken
van deze toondichters, als Pelgrim dan.
Dat ook Renaat Veremans (°1894) aansloot bij
ide Pelgrim, zal niemand verbazen : hij was
zeer good bevriend met Felix Timmermans en
Flor van Reeth — beiden stichter van de
Pelgrim-Beweging — en hij vertelde graag
over zijn mysticisme, dat misschien niet van
het beste allooi was, hoewel hij later, samen
met Timmermans, toch tot een dieper inzicht
is gekomen. Op het ogenblik van zijn toetreden
tot de Pelgrim was hij organist en kapelmeester van St.-Paulus te Antwerpen en had
toen verscheidene missen en motetten gecomponeerd. Zijn Stijl karakteriseert zich door
een zekere dualiteit, nI. levensvreugde en
mysticisme (in de goede zin van het woord).
Deze dualiteit treedt uit zijn werk tevoorschijn,
enerzijds een opborrelende, jeugdfrisse zindering in ,de melodie en anderzijds een
ingetogen, contemplatieve hoofdtoon in het
klankencomplex, samen met een rustige
opbouw. Doze dualiteit behoedde hem voor
stroefheid, dorheid en muzikale bloedarmoede.
Zijn gezond Vlaams temperament liet zich
nooit verdringen. Hij is nooit •impressionistisch
geweest; dat lag niet in zijn karakter.

De Pelgrim-componisten

Als oudste Pelgrim-componist figure ert
Alfons Moortgat (°1881). Wij kunnen hem
gerust bestempelen als eein specialist van het
geestelijk lied. In 1902 begon hij aan het
componeren van een verzameling liederen, die
in ide kerk, maar dan buiten de eigenlijke
diensten, konden gezongen worden. Hij wenste
daarmee in te gaan tegen de zoeterige kitsch
van '0 Maagd zo rein zo schoon', '0 God de
zee' e.d.m. In 1924 waren reeds vier van deze
liederenbundels uitgegeven. Bovendien componeerde ihij ook nog missen en motetten,
maar maakte vooral naam met het mysteriespel 'Maria's leven' (op tekst van Alois Walgrave) dat op 25 februari 1910 voor het eerst
werd opgevoerd te Halle. Na 1914-18 werd
het om de vijf jaar hernomen. Het feit dat
ook Herman Teirlinck een opvoering 'bijwoonde, mag gelden als een bewijs dat de
muziek en het toneel in het genoemd mysteriespel op avantgardistische wijze werden
beoefend.
'

Mgr. Jules van Nuffel (0 1883) 1 maakte in 1916
naam met zijn grootse psalm 'Super flumina
Babylonis', voor 4- tot 6-stemmig koor met
orgel (later ook met orkest). Dit werk werd
tijdens de eerste wereldoorlog uitgevoerd met
groot succes. Het publiek zag er een psalm in,
gericht tegen de Duitse bezetters, , gezien de
passage : 'Et allidet parvulos tuos ad petram'.
Dit succes leidde tot het componeren van
een 'Te Deum' voor de verbondenen, voor
4 mannenstemmen (Mgr. van Nuffel was
toen professor aan het Mechels Klein Seminarie en had idaar uiteraard slechts de beschikking over mannenstemmen).
Vermelden wij ook nog zijn vierstemmige
'Missa in honorem Sanctissimae Trinitatis', die
hij componeerde in 1914. Toen de Duitsers
in dit jaar Mechelen bombardeerden en
Mgr. van Nuffel de vlucht nem naar Hemiksem, zag hij, bij het verlaten van zijn woning,
het manuscript liggen op zijn schrijftafel, hij
griste het nog vlug mee en , gaf het nadien uit
te Brussel.
Ook zijn drie geestelijke Meiliederen en zijn
motetten (uitg. Dessain, iLuik) boekten veel
succes.
Dit alles illustreert duidelijk, dat de componist
al op betrekkelijk jonge leeftijd waardevol
religieus werk op zijn actief had staan.
Arthur Meulemans (°1884) was een jaar jonger
dan , Mgr. van Nuffel en toen hij tot de Pelgrim

toetrad, ,bevond hij zich in zijn eerste stijlperiode : een periode van worsteling om zich
vrij te maken van het academisme. Hij wou
voor alles een eigen, moiderne stijl bezitten
en leunde daarbij aan bij de impressionisten.
Zijn eerste liederen getuigen daarvan (Gezelleliederen).
Hij componeerde ook nog een 'Loflitanie van
St.-Franciscus', op tekst van Marnix Gijsen,
Zeven Weeen' (tekst Hilarion Thans) en
een 'Missa in honorem Sancti Servatii'
(5-stemmig).
De zwager van Anton van de Velde,
Jos de Klerk, werd te Merksem geboren in
1885. Hij week in 1914 uit naar Nederland,
maar werd steeds bij die Pelgrim in ere
gehouden.
Reeds vOOr 1914 componeerde hij liederen
in volkse trent, zoals 'De vink' en 'Wie kan
u ooit vergeten', maar 'buiten dat ook een
mysteriespel 'De goddelijke Verlosser', dat
in het voorjaar van 1914 te Antwerpen gecreeerd werd.
Bij het uitbreken van de ,00rlog had hij twee
acten klaar van zijn opera 'Baas Ganzendonck'; in Haarlem maakte hij idit werk af,
en in 1923 werd het voor het eerst opgevoerd
in , de K.V.O. te Antwerpen.
Zijn mis ter ere van St.-Franciscus van
Assisie — in 1923 gecreeerd door het
St.-Romboutsknapenkoor te Mechelen o.l.v.
Mgr. van Nuffel — werd ibeschouwd als
waarachtig nieuw en baanbrekend werk.

wedstrijd Prijs De Vleeschouwer werd uitgeschreven, kaapte de Jong hem weg met een
preludium en fuga voor orgel.
Hij componeerde ook liturgisch werk, b.v. zijn
'Missa Ave Maria'. Hij leefde toen al in de
oude (Gregoriaanse) modi, wat nog te merken
is in zijn later werk.
Tenslotte de jongste Pelgrim-componist :
Flor Peeters. Hij werd geboren in 1903 en trad
tot de Pelgrim toe in 1927. Hij was toen reeds
een man van aanzien op toonkunstig igebied
en als organist. Op de Pelgrim-tentoonstelling
van 1930 waren ide handschriften van zijn 'Lof
van vier gezangen voor twee gelijke stemmen
en orgel' en zijn 'Alice Nahon-liederen'
geexposeerd.
(Gegevens meegeideeld tijdens een interview
met Mgr. Jules Vyverman).

Dom Augustinus Verhaegen (0 1886) was igeboortig van Kapellen-op-den-Bos, wear hij
trouwens , nu een monument heeft en een lean,
naar hem genoemd. Hij werd Benediktijn in de
abdij van Affligem en deed te Mechelen
orgelstudies met Oscar Depuydt, idaarna ging
,hij zich verder ,bekwamen in de compositie
bij Auig. De Boeck (harmonie) en Paul Gilson
(orchestratie).
In 1924 componeerde hij een Mariacantate.
Telkens als hem gevraagd werd waarom hij
geen missen of motetten schreef voor liturgisch gebruik, antwoordde hij, dat het
Gregoriaans de eeuwig jonge zang is voor
de kerk, onvervangbaar door gelijk welke
andere muziek.
Marinus de Jong (°1891) studeerde tijdens de
oorlog 1914-18 aan het Koninklijk Conservatorium te Antwerpen. Toen dear in 1917 de

1 In dit artikel is telkens spraak van Mgr. van Nuffel.
Wij doen opmerken, dat hij pas veel later
monseigneur is geworden. In de periode, hier
besproken, was hij zelfs nog geen diTecteur van
het Lemmensinstituut; hij was gewoon professor.
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Klein land - groot schouwtoneel
Overzicht van het toneel in Vlaanderen,
in het licht van de Pelgrim-Beweging

adelijk na W.O. I schreef Paul De Mont
(1895-1950), verminkt frontsoldaat, twee
benen afgezet - een technisch sterk antimilitaristisch toneelstuk met zedelijke bekommernis. 'Nuances' stak vinnig de' draak met het
huichelend patriotisme. Het verscheen in Idruk
1925 en werd in toneelseizoen 1926-1927 door
het Vlaamse Volkstoneel herhaaldelijk opgevoerd, toen het toneelrenouveau, naar
inhoud, vorm en stijl, reeds voorgoed was
losgebroken, vooral onder liefhebbers.
Tegen de naturalistische school, waarvan
N. De' Tière en L. Scheltjens de voornaamste
verte'genwoo~digers waren, reageerden in
katholieke zin Fr. Delbeke en G. Walschap
met 'Flirt', 'Dies Irae', 'Lente', 'De voorproef'.
Hoewel de klassieke opvatting van het toneel
nog werd gewaardeerd (met 'Judas' en
'Maria Magdalena' van C. Verschaeve werd het
landjuweel gewonnen, respektievelijk in 1928
te Gent door de Kat. Gilde van St.-Niklaas en
in 1930 te Oostende door de kring van
Kortemark) kwamen H. Te'irlinck en A. Van de
Velde meer aan bod.
Het renouveau kristaliseerde zich (tussen
1920-1930) in 'Tijl' (A. Van 'de Velde) en
'Reinaert de Vos' en 'Het Geding van Onzen
Heer' (P. De Mont). Inde eerste twee stukken
werd uiting gegeven aan het nationale, in het
I'aatste aan het religie'uze 'gevoelen van ons
volk. De St-Augustinuskring van Antwerpen
werd verzocht 'Het Geding' in een officiële
schouwburg van Antwerpen op te voeren als
slot vaneen Rerum-Novarumviering. A. Ost
tekende hiervoor een suggestieve affiche.
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Met 'De vertraag'de film' (1922), 'Ik Idien' (1924)
en 'De man zonder lijf' (1925) leverde
H. Teirlinck, die in augustus 1924 in een
patronaatszaal het hernieuwde Mariaspel van
Halle ging bijwonen, expressionistisch en
experimenteel toneel, dat enige' beroering
bracht. Met hun simbolische betekenis
schenen 'De zonderlinge gast' (roods in 1920
bekroond) en 'Christoffel' (beide uitg. 1924)
van A. Van de Velde bij het volk meer aan
te slaan.
Onder de auteurs met 'genietbare, moderne
toneeltaal en -aktie, moeten vernoemd
G. Martens, W. Putman en J. Vervaecke' met
zijn 'Van Ide dood die bijna stierf'. Putman
deed zich bovendien gelden als een graag
gelezen toneelkritikus. De meeste van zijn
vlot ge'schreven artikelen bundelde hij in
'Toneelgroei 1921-1926', met ondertitel:
'Indrukken over het na-oorlogse toneel in ons
land' (486 blz.) en 'Toneeldagboek 1928-1938'
(254 blz.). In de tweede bundel is er minder
sprake van toneelherleven. Vanaf 1930
stagneerde en verziekelijkte het renouveau,
dat andere' landen Vlaanderen benijdden,
want op internationale toneelfestivals verwierven wij de hoogste onderscheidingen. Wij
denken aan de opvoering van 'Tijl' te Parijs.

Het katoliek toneelrenouveau was uitgegaan
van de liefhebberskringen onder impuls van
bewuste Vlamingen, zoals notaris Prosper
Thuysbaert van Lokeren. Vroeger re'eds had
hij, samen met L. Dosfel en priester J. Bernaerts, een algemene toneelcentrale opgericht
en de werking en de neerslag gekoncentreerd
in 'Toneelgi'ds'. Dit tijdschrift, waarvan
A. Van de Veilde en W. Moens eens de
redaktie waarnamen, si'gnaleerde sp,eelbare
en genietbare stukken en refereerde praktisch
over vernieuwd toneel en dekorbouw. Men
drukte er op dat stijl meer dan vorm is en dal
naast toneelwerk er ook toneelspel hoeft
ÇJetoond.
Meer dan een detail in deze aangelegenhe+d
van toneelrenouveau is ,het feit dat architekt
Huib Hoste (1881-1957), die een pionier was
van de zakeHjke inrichting van het 'gebouw
en in samenwerking met L. Corbusier een
stedebouwkundig plan voor AntwerpenLinkeroever ontwierp, in 1924 de opdracht
kreeg een moderne teaterzaal te bouwen te
Knokke. Het renouveau steunde' op twee

elementen: de i,deële waarde en de artistieke.
De artistieke waarde hing grotendeels af van
de regie, die enigermate wasgeïnspire'erd
Idoor de Russen en de Duitsers en die de
expressionistische kant uitging. De ideële
waarde wilde men uitbouwen in tijdsgebonden
of -we'erspiegelende vormen. Toch werd de
nadruk gelegd op het feit dat de relgie van een
stuk niet als proef van bepaalde regieopvattingen mocht aangewend, maar rekening
moest houden met de inhoud van het stuk en
dat er moest beoefend 'Ia soumission à
I'objet'.
Een promotor van het tone'elrenouveau zoals
Thuysbaert voelde' zich sterk in wat wij
noemende Ghéon-beweging. De Franse,
geneesheer Ghéon (1875-1944), eerst vol'geling
van A. Gide, was als bekee'rling (L'homme né
'de laguerrej van het front weergekeerd. Hij
meende de opvoeding van het volk ten zeerste
te dienen door het toneel. Hij schreef voor
het beroepstoneel. Zijn 'Genesius' werd door
officiële schouwburgen te Parijsen in
Nederland (Verkade) gespeeld. Het Vlaamse
Volkstoneel had op zijn repertorium 'De'
Duvelsbrug' en 'De baldadige spekslager'.
Van zijn toneel werd 'gezeg,d dat het dichte'r
bij het volk en het teater stond ,dan dat van
Claudel. Een 50-tal van zijn stukken werd
in het Nede'rlands vertaald met het oog op
een vertoning, zodat men spre,ken kon van
een Ghéon-beweging en er te Antwerpen een
Ghéon-kring onder de leiding van O. Daem
heel wat sukses oogstte. Voor deze kring en
menig ander jong toneelgezelschap ontwierp
Fr. Mertens meermalen dekor en kostumen.

Ghéon schreef voor het lie'fhebberstoneel om
het te heffen uit wat met re'cht een beetje
smalend 'patronaatstoneel' werd 'genoemd,
omdat het zo melodramatisch en grof-kluchtig
was en om het te verlossen uit de bombastische romantiek en de romantische bombast
en tranerigheid. De stukken van Ghéon de,den
denken aan middele'euwse misteriespelen en
volkskunst, maar in zeer ,gunstige zin, omdat
ze toneelvaardig en eigentijds waren.
Vanuit Lokeren luidde Thuysbaert he't ren ouveau in, mede' door het kindertonee'l: 'Duimpje'
en 'De schoone slaapster' (Ghéonstukken),
waarvan Thuysbaert zelf de re'gie voerde.
Voor he't kind er-en jeugdtoneel maakte
Van de Velde zich zeer verdienstelijk met

Voorpagina's van programmaboekje van
Het Vlaams Volkstoneel door Gerard Rutten
en Victor Servranckx.
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de akteurs St. Bruggen, R. Verheyen, M.
Haste, J. Plaat, A. Vander Plaetse, R. Grassin,
de aktrices E. Demoor, J. Van Gelder, T. Van
Speybroeck (men vergeve mij de onvolledigheld van de opsomming van de artisten) aan
de poorten van tde toneelzalen door het
gewone publiek werden opgewacht om toegejuicht te worden. De toeschouwers zouden
wel petjes gedragen hebben met de namen
van hun geliefde artisten en supporterspandoeken in de zalen hebben ontrold.
De geestelijken echter mochten de vertoningen van het V.V.T. (dat E.H.J. Bernaerts
had als geestelijke adviseur) enkel bijwonen
in zalen door katolieken beheerd of afgehuurd.
Wij hebben ons meermalen afgevraagd hoe
het publiek in Vlaanderen, dat een klankbord
was geworden van het Europese toneel, zo
ontvankelijk kon gemaakt, terwijI deze
toneelkreaties toch maar werden verwezenlijkt
met sobere middelen in vergelijking met de
toen hooggeroemde buitenlandse prestaties
van Stanislawski, Craig, Reinhardt. Paul De
Mont woonde regelmatig ide toneelprestaties te
Parijs bij; eens schreef hij bij de opvoering
van een stuk van H. Bernstein : „Naast het
aanwenden van wassen mannequins... in
plaats van levende figuranten... werd niets
vertoond wat ik niet reeds had gezien bij
Pitoeff, bij Baty of hier in Vlaanderen". 3
Dan is daar een kleinzielige partijpolitiek gaan
stoken, omdat niet alle spelers van V.V.T. bij
de kristelijke sindikaten waren aangesloten
en dergelijke misselijke knoeierijen... zodat
na de viering van het 10-jarig pelgrimsleven
van St. Bruggen en M. Hoste, het V.V.T. in
twee groepen uiteenviel. Het gebeurde als het
ontploffen van een tijdbom. Na het vertrek uit
Vlaanderen van J. De Meester werd de
spelleiding van V.V.T. meest waargenomen
door R. Verheyen en A. Van de Velde.
M. De Ghelderode had een stuk geschreven
'Een onnozel hart in de wereld', met als
hoofdrol Pantaglaize, speciaal opgevat voor
de akteur Verheyen. Bij ide opvoering to
Antwerpen wordt aan A. Van de Velde
opgedragen, voor het doek opgaat, in het
publiek to verklaren dat momenteel alle
akteurs van V.V.T. worden ontslagen. Het
april-contrakt 1930-1931 werd niet hernieuwd.
Verslagenheid bij het publiek , dat protesteert
en bij de akteurs, die verbolgen zweren dat
ze nu eens zullen tonen wat ze kunnen.
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Verheyen speelt zijn rol van Pantaglaize zo
glorieus, drat hij zich uitput en met de harde
onverklaarbare klap van ontslaging dodelijk
ziek wordt. Op 27 okt. 1930 werd hij begraven.
De geestelijke, die hem de rug had toegekeerd, wilde een lijkrede houden. Die komedie
hebben de trouwen van Verheyen niet
toegelaten !
De groep Staf Bruggen 'Nationaal Vlaams
Toneel' speelde niet meer zo experimenteel;
zijn repertorium kreeg een Vlaams-nationale
inslag en hij hield het glorious uit tot W.O. II.
De andere groep werd geregisseerd door
A. Van de Velde, die onwetende was misbruikt
en die bij het tweede lustrurn van V.V.T. een
kreatie bracht van eigen work 'Halewijn',
maar wiens 'Tijl II' bijlange niet de hoogte
haalde van 'Tijl I'. L. Geysen regisseerde er
o.a. 'De Zevenste Blidschap', 'Hiawadha' van
G. Gezelle en 'Jeremia' van St. Zweig. Ook
R. Grassin, die de rol van 'Boefje' igenre-Ketje
creeerde, kreeg regiewerk. In 1932 werd dit
V.V.T. , ontbonden; de nieuwe groep 'Van
onzen tijd' die hierop volgde stierf een roemloze dood.
Daar wriemelde ergens een mikroob van pietluttigheid en van een verzuurde kristelijke
mentaliteit, als men zich herinnert dat bij het
bisdom klachten werden ingediend omdat in
een katoliek beheerde zaal een stuk werd
opgevoerd waar een bed als rekwisiet op het
toneel was igeplaatst; als ik deze triestigheid
vertel : Het liep naar middernacht; vanuit de
Ploegstraat 'hadden R. Verheyen, H. Steens on
H. Verlinden, die van een herhaling kwamen,
licht op mijn kamer van Geloofsverdediging
gemerkt. Zij belden aan. R. Verheyen, die ik
regelmatig zag in onze kerk aan de Provinciestraat, kwam met twee getuigen zijn nood
klagen : zijn artistenleven werd hem zo kwalijk
, genomen idat de , geestelijke, die uit vriendschap zijn huwelijk had ingezegend en die
idroomde eons pelgrim to worden, maar nog
niets had gepresteerd tenzij wat flirt met
moderne kunst, hem ide rug toekeerde on hem
beklapte. Flor van Reeth kan getuigen , dat ik
hier de voile waarheid spreek, want R. Verheyen biechtte hem dezelfde misselijkheid.
Op de achtergrond van idit alles staat , de
aktie, die beweerde dat alles, ook de kunst
on het toneel, 'Religious-programmatische
opzettelijkheid' moest zijn 4 on .dat de eigen
waarde van de kunst bijzaak was.
Zoals 0. De Gruyter vOOr hem on L. Geysen

na hem, is R. Verheyen, die zich uitleefde
in , de rol van de duivel in Ramuz' en
Stravinsky's 'Geschiedenis van de soldaat'
on vooral in de rol van Pantaglaize, gestorven
24 okt. 1930 in de fleur van zijn carriere, maar
verteerd door do roeping van speleman Gods.
Het'Credo-spel' op de Heizel to Brussel (1936)
en het 'H. Bloedspel' to Brugge (1938), beide
op tekst van pater J. Boon, het eerste onder
regie van L. Geysen, het tweede onder regie
van A. Van ,de Velde, met de mooie muziek
van A. Meulemans, kunnen beschouwd als
verre, maar verwaterde uitlopers van het
renouveau van het katoliek toneel in Vlaanderen. Het zijn eindpunten, waar 'De Pelgrim'
aisdusdanig allang niet moor bestond. Voor
het massaspel 'Credo' werden ook Waalse
groepen ingezet, het moest een uiting zijn van
algemene katolieke aktie. De Vlaamse groepen
voor dit spel waren gerekruteerd in de
kringen van het A.K.V.T. De Deen J. Jorgensen, erepelgrim, die ik persoonlijk naar deze
vertoning to Brussel had vergezeld, bekende
zonder omwegen dat de Vlaamse figuranten
veruit de beste waren; die speelden ook de
kontesterende rol. De tekst van het H. Bloodspel leed aan het modieuze en de auteur had
het te zeer als belijdenis-literatuur opgezet,
maar het ontbrak aan elementen van vlees en
blood.
Voordien hadden wij nog gesmaakte voorstellingen van stukken met religieuze inslag
bijgewoond van o.m. St. Lindemans, C.
Eeckels, J. Crick en A. Van , de Velde met
zijn 'Lyries speelken van Sinte Lutgardis',
waar hij zelf de rol van de vader uitbeeldde
en aldus zijn speelsters meetroonde in een
vlotte en entousiasmerende vertolking. Daar
was de opvoering van 'Compostella' (Dietzenschmidt) door De Noordster van Mechelen
(febr. 1924); do vertoningen van 'Elkerlick' in
openlucht to St.-Niklaas (1925) onder de regie
van M. Van Vlaanderen, die in het toneelseizoen 1928-1929 zijn evangeliespel 'Maria
van Betanie' monteerde; een nieuwe bewerking van de middeleeuwse sproke 'Beatrijs'
door H. Van Overbeke (Gent, febr, 1925); bij de
aanvang van het toneelseizoen 1926-1927 to
Hasselt 'Passiebloemen' van H. Thans,
geensceneerd door R. Verheyen en waar we
meest bekoord werden door de muziek van
A. Meulemans.
Dit is een greep uit onze herinneringen uit
de glorieuze tijden, toen Vlaanderen een

Het Fronttoneel met Dr. O. de Gruyter.

eigen produkties, zoals 'Lotje' en 'Radeske'
en ,door regie in onderwijsgestichten.
Toneelgroepen, die tot dan toe een annexe
waren van bonden van allerlei pluimage om
door een optreden op de planken wat zaad
in 't bakske te brengen, organiseerden zich
zelfstandi·g. Het ontspanningselement was er
niet vreemd; maar met de opvoeringen van
dramatische en kluchtige stukken met literaire
waarde beoogden zij kultuurdragers te zijn.
Vele gro-epen waren bovendien gebaseerd op
een solidariteitsgevoelen; velen noemden zich
'compagnons'of 'gezellen'. Zij waren geïnspireerd door een humanistisch gevoelen 'de
mens mijn broeder' dat vlak na de oorlog
sterk was doorgebroken en met de gedichten
van W. Moens uit 'De Boodschap' benevens
zijn 'Cel brieven' een onweerstaanbare wekroep was:
"De oude gewaden
zijn a~gelegd
De jonge karavanen
zetten aan."
"Toneel is alsdusdanig een beeld van z'n tijd,
misschien wel het meest direkte, zo niet van
een eigen-tijdse beschaving, dan toch al vast
van hoog-tekenende eigen-tijdse opvattingen;
toneel is toch altijd de meest maatschappelijke van alle kunstuitingen, zal dus ook het
diepst de stempel van zijn tijd dragen".
(A. De Mayer ineen causerie 'Opvoedkundige
waarde van het modern katoliek toneel' voor
,de leerlingen van het Klein-Seminarie te
St.-Niklaas, 30 december 1925, verschenen in
'Dietsche Warande en Belfor!', me-i 1926. 1 )
De liefhebberskringen kregen leiding en
vonden steun inhei A.K.V.T., alg. kat. Vlaamse
toneelcentrale, die eerst onder voorzitterschap
van J. Bernaerts, nadien van Fr. Haepers,
tussen de twee oorlogen met hard werken en
ve-Ie moeilijkheden zegedagen kende en
leerrijke kongressen en provinciale en landelijke toneelprijskampen organiseerde. De
meeste toneeltornooien stonden qua speelkunsten inhoud op hoog peil. 'Het Vondeljuweel', geschonken door de Vlaamse
toneelpionie-r J. Bernaerts, had de allure van
een nationale prijskamp. In de benaming van
het juweel 'Vondel' zat het streven tot een
samenwerking tussen Noord en Zuid . AI geraakte men praktisch niet zover met het
'Vondeljuweel ', in dit interprovinciaal tornooi
traden -g erenommeerde toneelkringen aan van

uit de Maaskant tot aan de Noordzee.
In het verantwoordelijkheidsgevoel van hun
maatschappeHjke taak 'wat schoonheid en
vreugde 'brengen aan hun medemensen'
engageerden liefhebberskringen meermalen
beroepsregisseurs; en me-e rdere liefhebberstoneelspeiers toonden een grote ontvankelijk
heid om -de speelstijl van bepaalde beroepsakteurs zove·el mogelijk te benaderen. De
akteur Staf Bruggen b.v. stond mode'l voor
meerdere be-gaafde liefhebbers.
Anderzijds gebeurde het dat 'd irekteurs van
beroepsgezelschappen 'bij opvoeringen van
liefhebberskringen spelers kwamen ontdekkel1
en engageren. J. De Meester vond Vonnis
Selma (Juf. Dubois) in het 'St.-Bernardusspel
van Ghéon te Gent (1924) onder de bezielende
en kundige leiding van H. Van Overbeke,die
in 1930 het 'Lam Godsspel' vóór de
St.-Baafskathedraal zou creëren met een
apoteose-uitbeelding van het altaarstuk van
Van Eyck door levende figuren van mensen
en paarden . Onder de regie van De Meester
speelde Y. Selma bij het V.V.T.o.m. de
sublieme rol van de zoete en zachte Violaine
in Claudels 'Boodschap aan Maria'. Men
verzekerde mij destijds dat Y. Selma nadien
te Parijs is gaan spelen.
Schouwburgdirekteurs kwamen nieuwe stukken voor hun repertorium ontdekken ,in
voorstellingen van liefhebberskringen, zoals
'Flandria' te Antwerpen.
Liefhebberskringen hebben meermalen moeten
afrekenen met ouderwetse opvattingen bij de
geestelijkheid. Afgevaardigden van A.K.V.T.
bepleitten meermalen op het bisdom het
gemengd toneel. Zonder veel resultaten. Eens
kwam het regisseur L. Geysen ter are dat
men het gemengd toneel wantrouwig beoordeelde met kongregatiementaliteit : allemaal
goed en wel, maar wat er achter de schermer
gebeurt! ? Hierop reage-erde Geysen prompt
met een opvoering van 'Gaz' (G. Kaiser) te
Brasschaat: zonder schermen! Het werd een
geweldig progressief sukses, in weerwil van
de .gewekte ontsteltenis.
Oe officiële schouwburgen stonden weigerig
tegenover auteurs, wier stukken qua inhoud
kieskeuriger uitvielen, dan het boulevandrepertorium met uitgerafelde en vergoelijkte
huwelijks- en liefdes driehoekstornooien.
Pirandello deed het, terwijl de Spaanse
Jacinto Benavente y Martinez, nobelprijs 1922
met meer dan 90 toneelwerken, eenvoudig

werd voo~bijgezien; hij was katoliek, -hoewel
zijn stukken niet zo konfessioneel waren en
niet propagandistisch aan katolicisme deden
ten nadele van de artistieke waarde.
Toch was er in Vlaanderen een ,groep
beroepsakteurs die het toneelrenouveau naar
vorm en inhoud sterk stimuleerde. Dr. O. De
Gruyter (1885-1929), voor wie de tekst met
een onverbeterlijke spreektechniek moest verwerkt tot spel , omvormde in 1920 het Vlaamse
Frontloneel (gesticht in 1917) tot het Vlaamse
Volkstoneel'2. Voor hem was het toneel een
zaak van hogere kultuur van het volk. Hij,
virtuoos van het ,gesproken woord, bracht een
vernieuwing in het repertorium, voornamelijk
door de klassieken in eer te herstellen, én 'in
de speelstijl. Het V.V.T. spee,lde in alle gewesten van Vlaanderen, in het stadsteater en in
degildezalen , op openbare pleinen en in
openlucht tegen een boerenschuur. Het genoot
een kulturele faam o.m . omdat het nooit
werken 'bracht die de gods'dienstige of ze·delijke overtuiging van het volk schoffeerden.
Toen in 1924 De Gruyter bestuurder werd van
de K.N.S. te Antwerpen , -gaf hij zijn groep
V.V.T. in handen van beheerders,die katoliek
waren maar toen zo breeddenkend dat zij de
vrijzinnige Johan De Meester jr. als spelleider
engageerden en dat hun eerste sekretaris
W. Moens stukken aanbracht van Jerome K.
Jerome, Strindberg, A. Tchechof. Pro Thuysbaert was ,de eerste commissaris van de
Raad van Beheer en de tweede algemene
sekretaris J . .Boon ontdekte voor het V.V.T.
Michel de Ghel,derode met 'Beeldekens van
St.-Franciscus', 'Het avontuur van Faust'en
later 'Barabas' en 'Een onnozel hart in de
wereld'. Dit gezelschap bracht oorspronkelijke
Nederlandse stukken zoals 'Tij I' (Van de
Velde), 'Lucifer' (Vondel), 'Marieken van
Nijmegen' (XVe eeuws mysteriespel) op ,de
internationale toneelfestivals. Wat de Fransen
hier of daar bescheiden hadden geprobeerd,
bracht het V.V.T. met 'panache' naar het
Vlaamse publiek; de opvoering van Claudels
'Boodschap aan Maria' ontketende een
Claudel-kultus. 'De Paradijsvloek' van Laudy,
'Kaïn' van Wildgans, 'En waar de ster bleef
stille staan' van Timmermansen Veterman
waren onvergeteli}ke suksesstukken. De humanistische eenvcud ende pretentieloosheid
van de kunstenaars, die zich on-gedwongen
volksverbonden toonden in de gewone omgang , begeesterden zozeer het publiek, dat
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Alfred Ost : Luciferisten, 1929, geschilderd
naar aanleiding van de opvoering van Vondels
'Lucifer' door het Vlaamse Volkstoneel.

klankbord werd van het toneelgebeuren in
West-Europa.
Er werd' wel eens gediskuteerd over 'de stilte
op het toneel', die ontroering moest brengen.
Een andere keer was het weer anders.
L. Geysen werd als lid van het gezuiverde (?)
V.V.T. eens de zaal ingestuurd, toen een , deel
van het publiek luidruchtig aan 't protesteren
ging om het peperkoekachtige van de vertoning. Bij een opvoering in de Vrede St.Willebrord te Antwerpen werd R. Verheyen
verwittigd dat W. Putman die vrijmoedig zijn
oordeel had gegeven over een vorige opvoering, in de zaal aanwezig was.
Midden het spel ontdekte de akteur Verheyen
van op het podium de toneelkritikus en hield
een geimproviseerde repliek, zo fijn en
meesterlijk gespeeld, dat het publiek , dacht
dat het een integrerend deel was van het
vertoonde stuk. In dergelijke zaken was
Verheyen niet enkel de geniale nar van
Vlaanderen, maar de vindingrijke die het
publiek nillens willens engageerde. Bij de
decenniumviering van 'De Dageraad' te
Brasschaat, speelde hij Diogenes; met een
brandende lantaarn zocht hij in de zaal 'een

Toen de Peigrimbeweging gesticht werd, werd ook
Ost verzocht toe te treden. Hij ging op die uitnodiging
echter niet in. Weliswaar uitgesproken religieus
geengageerd artiest, stond hij toch afkerig tegenover
elke programmatische tendens, maar solidair met zijn
kunstbroeders van de PeIgrim is hij een leven lang
een peigrimmerend en dienend kunstenaar geweest,
voortdurend in het geweer voor verruimende religieuze
kunstvisies. Kunst en godsdienst moesten volgens
hem de pelgrimmerende mensheid begeleiden in de
opgang naar haar bovenzinnelijke bestemming. Getuigenis van zijn verbondenheid met aanverwante idealen,
zoals die van het kristelijk liefhebberstoneel, is de in
1926 door hem rechtstreeks op steen getekende plakbrief voor de opvoering van 'Het Geding van Onzen
Heer' van Paul De Mont. Het is opvallend hoe in het
hierbij geproduceerde document, de op zijn tijd
voorui'tzijnde, visionair geevolueerde kunstenaar,
figuratieve en afiguratieve elementen op elkaar last
inwerken.
(Frans Mertens)

mens' en plots bleef hij stil met zijn vooruitgestoken lantaarn vlak voor het gelaat van
een jurylid staan; hij zocht een mens, maar
vond die ook hier niet ! ?
Wij hebben bewogen toneeldagen meegemaakt : In de zaal Gruter te Antwerpen, waar
Verheyen een kontesterend kongres voorzat
met achter zich een zwarte vlag; te Roeselare,
waar in aanwezigheid van , de zich aanmatigend werende P. Boon, de bloedloosheid van
zijn stukken wend uiteengedaan; te Brasschaat
nogmaals, waar bij de slotvertoning van een
tornooi L. Geysen op de slag van de klok,
die voor alien opzettelijk zichtbaar was geplaatst op het podium, vOOr het doek ,verschijnt: „Dames en Heren, u zijt allen , getufgen,
het is de aangekondigde tijd om de vertoning
te beginnen; we kunnen niet wachten op de
intrede van de juryleden". En het , doek wend
opgehaald ! En zo verder en zo meer... Wij
beschikken helaas niet over filmopnamen om
het levendige van ide toneelbeweging van toen
als dokumenten voor te leggen.
In dit Pelgrimnummer van 'Vlaanderen' willen
wij nog noteren , dat ais laden van de Pelgrim
volgende toneelschrijvers waren aangesloten :

Alfred Ost : affiche voor de opvoering van
'Het geding van Onzen Heer' van
Paul De Mont (1926).

Delbeke, Walschap, Thans, Timmermans,
Van de Velde, Van Hoeck, Verschaeve, Crick,
en Frederik Van Eeden. A. De Mayer en Jan
Boon, ,00k pelgrims, waren felle en onderlegde
toneelpromotors. Regisseurs en toneelspelers
komen op de Pelgrimlijst niet voor, wellicht
omdat zij op letterkundig, plastisch of muzikaal gebied weinig of niets op hun aktief
hadden. Wel werd Staf Bruggen einde 1929
aangeschreven om in , de Pelgrim-radio-avond
fragmenten van 'Maria Magdalena' (C. Verschaeve) voor te lezen. Eenmaal kwam het
toneel ais manifestatie van de Pelarim aan
bod, wat de toonkunde niet te beurt viel.
A. Van de Velde had op een Pelgrimvergadering voorgesteld ais slotnummer van het
Pelgrimkongres, september 1927 de opvoering
van 'Maskaroen', een spel van Verlossing door
G. Walschap, te brengen. De regie werd
gevoerd door R. Verheyen, die ook de rol
van Maskaroen vertolkte. Walschap had dit
spel geschreven op een oud motief in een
geest van renouveau naar inhoud en toneelmatigheid. Hij deed , dat op zijn 'manier en met
zijn talent, , die anders waren dan ideze van
'zijn mede-pelgrim', zoals Walschap Van de
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Velde had ,genoemd in O.W. en B. 1926,
blz. 397. De ruwheid van de taal op sommige
momenten was wellicht oorzaak dat er niet
zo geestdriftig werd geapplaudisseerd. Naar
aanleIding van dit stuk hield dr. C. Godelaine
een causerie op de toneeldag van ,ditzelfde
kongres, 25 sept. De te'kst 'De Duivel op de
planken' verscheen in O.W. en B. nov.-dec.
1927; terwijl de tekst van Maskaroen ,in hetzelfde tijdschrift werd gedrukt twe'e jaar later.
Bij de toneelakteurs-pel,grims was er 'verscheidenheid, maar ook eenheid', zoals
J. Halle'z ,dat schreef over de Pel'grimtentoonstelling (O.w. en B., dec. 1927, blz. 881).
H.J. Elias noteert in '25 jaar Vlaamse Beweging
1914-1939' (2e d., blz. 159) ter gelegenheid van
De Pelgrim ,;de poging tot katoliek renouveau ... was reeds in 1929 over zijn hoogtepunt
heen".
Want, en H. Deckers, secretaris van de Pelgrim,
schrijft in het Pel'g rimnummer van 'Lenteweelde' 30 aug. 1931 :
" .. . er wa~en 'e r die zich afvroegen of het
katoliek beginsel voor een toneelkring wel
klaar en dui'd elijk moet uitgesproken worden;
.. . er waren er ,die politieke kampen in de
Pelgrim wilden inwerken;
... finaal bleek het dat het een utopie is".
Die utopie: op hoogtetoppen met weelderige schepp'ingsdrang uitstralen, terwijl burgerlijke en profijtzoekendeepigonen zich als
Pelgrims willen uitventen met religieuze
fabrikaties.
P.J.A. Nuyens
In verband met 'De Pelgrim'-beweging wordt in
dit artikel meermalen naar 'Dietsche Warande en
Belfort' verwezen. Wij menen met reden, In 1926
vierde 'O.W. en B.' een zi'lveren jubelfeest: de
versmelting van 'Dietsche Warande' (tijdschrift van
J. A. Thijm) en 'Het Belfort' (in 1886 te Gent gesticht).
Alle nummers van dit jubeljaar werden uitgegeven
met een speciale kaft. In zijn glas raamstijl tekende
E. Voors een strevende , profetische figuur, die een
boek, versierd met een kruis, als een offer aanbiedt.
Op de schouder draagt deze figuur de pelgrimsschelp .
In de rubriek 'Varia' (jan. nr., blz. 144) wordt het
pelgrimmanifest afgedrukt, ondertekend door de
eerste 12 pelgrims.
2 In dit artikel wordt dikwijls gesproken over het
Vlaamse Volkstoneel en zijn peripetiën. Zijn geschiedenis vindt men uitgebreid in 'Het Vlaamsche
Volkstoneel ' door Or, C. Godelaine, uitg, Davidsfonds ,
1939, 105 blz, en 10 illustraties. Van dezelfde auteur :
'Mijn persoonlijke ervaringen omtrent toneelbeweging'
(Verhandelingen K.V.H,V . nr. 332, 1935, met 10 foto's) ;
ook in 'Herinneringen aan het Vlaamse Volkstoneel '
door Antoon vander Plaetse, uitg , Davidsfonds,
1960, 158 blz , en 23 i'ilustraties.
1
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'Vandaag ', Vlaams halfmaandelijkse kroniek 1929,
blz. 106, In dit tijdschrift, dat slechts twee jaren
bestond en waarvan H, Teirli nck hoofdredakteu r en
leider van de toneel rubriek was en M. Roelants
redaktiesekretaris, kan men zeer interessante
gegevens en illustraties vinden over de prestaties
van het toneel in Vlaanderen . Naast 'Vandaag'
verwijzen wij naar het kunsttijdschrift 'Wendingen',
dat in 1928 een gans nummer (albumformaat) wijdde
aan 'Het Vlaamsche Volkstooneel' met bijdragen van
M, de Ghelderode en J . de Meester. Van dit V.V.T.-nr.
'Wendingen ' verscheen een Franse uitgave met
bijdrage van Jacques Copeau .
4 G. Walschap in 'D,W. en 8 .' (1931, blz. 43), die hier
zijn antwoo rd geeft over een enquete 'kritiek in
Vlaanderen', die de ebbe van het renouveau in de
literatuur en in het toneel behandelt.
3

raag willen wij ook de archtitecten van de
Pelg~im-Beweging even belichten. De stof voor
deze bijdrage hebben wij geput uit een lang,
op band opgenomen ,g esprek tussen Flor
van Reeth, Pater Nuyens en Frans Mertens,
die zioh daarin bijzonder verdienstelijk hebben
gemaakt om een interessant beeld op te
hangen van de bouwkunst van de Pelgrims .
De namen van de door hen geciteerde architecten hebben ons evenwel voor een dilemma
geplaatst. Zij waren er zich wél van bewust,
dat op de naamlijst van de Pelgrims slechts
d~ie bouwmeesters voorkomen: Jef Huygh,
Albert Van Nuffel en Flor van Reeth, maar
argumenteerden dat nog andere architecten
aanges,loten waren. Zo verwees Pater Nuyens
naar het speciaal Pelgrimnummer van
'Lenteweellde' (1930), in het bijzonder dan naar
het artikel van Jef Huygh : 'Moderne kerkenbouw in Vlaanderen', waarin te lezen staat:
'En onze Pelgrims bouwen: Huib Hoste, Albert
Van Nuffel, Stan Leurs, Gustaaf Desmet,
Flor van Reeth'.
Verder is het ook waar, dat 'de architecten
Huib Hoste en Jos Viérin deelnamen aan ,de
tentoonstelling van 1927. Wij moeten echter
een duidelijke lijn trekken. In de bijdrage
'De Pelgrims' ,hebben wij reeds gewezen op
verscheidene tegenspraken en vergissingen.
Ook Jef Huygh kan zich - net zoal's Dirk
Vansina - verg'ist hebben; ofwel bedoelde hij
in 'Lenteleven' de architecten, die in de geest
van de Pelgrim werkten. Er dient ook op
gewezen, dat de deelnemers aan de expositie
van 1927 niet noodzakelijk Pelgrims waren,
want zowel leden als 'genodigden' stelden

Flor van Reeth : moderne Pinksterkerk,
buitenzicht.

Jef Huygh : Sint-Laurentiuskerk,
binnenzicht (bekroond onderwerp).

tentoon, dus ook kunstenaars die dicht bij de
Pelgrim stonden, die er wellichtveel sympathie
voor voelden, die bevriend waren met de
Pelgrims, maar die om onnaspeurbare redenen
nooit echt lid zijn geweest.
Kortom : de ervaring heeft bewezen, idat
inzake het Pelgrim-lidmaatschap van sommige
kunstenaars niet kan voortgegaan worden
op getuigenissen. Dit is hoegenaamd ,geen
verwijt, alleen (maar een nuchtere vaststelling.
En precies om die reden houden wij ons, ook
wat de Pelgrim-architecten betreft, stipt aan
de conclusies van het artikel 'De Pelgrims'.
Het trio Jef Huygh-Albert Van Nuffel-Flor van
Reeth kan trouwens gelden als representatief
voor de tijd, waarin de Pelgrim-bouwmeesters
bedrijvig waren.
Prof. Jef Huygh kan beschouwd worden als
een echte idealist, een zeer gedegen technicus
en een 'broederlijke confrater', zoals van
Reeth hem noemde. Het was hem evenwel
onmogelijk dezelfde combattieve weg te volgen, 'die van Reeth nooit verliet. De zorg om
zijn groat (gezin noodzaakte hem ertoe vaak
compromissen te sluiten en volgzaam te
gehoorzamen aan de directieven van 'de
diocesane kerkbouwcommissies en ide koninkHike commissie voor monumenten, in die tijd
verzuilde, uiterst conservatieve instellingen,
die grote macht bezaten en waartegen elk
gevecht bij voorbaat verloren werd door (de
progressieve artist. Buiten veel huizen, klinieken en het instituut voor zwakzinnigen te
Sint-Antonius-Brecht, bouwde Huygh ook de
Sint-Laurentiuskerk te Antwerpen, een gebouw
in neo-byzantijnse stijl.
Deze kerk was oorspronkelijk aan van Reeth
toegezegd. Voor de vorm zou men een wedstrijd uitschrijven en daartoe een vijftal
architecten uitnodigen, odder wie ook Jef
Huygh. Van Reeth weigerde dat (spelletje mee
te spelen en riep de tussenkomst in van de
toenmalige Antwerpse burgemeester Frans
van Cauwelaert, ten einde te verkrijgen, dat
hij samen met Huygh de kerk zou mogen
bouwen. Hier kon niet op worden ingegaan.
Dus kwam (de wedstrijd er en wel volgens de
directieven van het bisdom Mechelen, waar
de liturgist kanunnik Croegaert het voor het
zeggen had. Huygh diende een ontwerp in, dat
aan alle gestelde voorwaarden voldeed. Toch
slaagde hij erin zijn bouwwerk een zekere
religieuze atmosfeer mee te geven; revelerend

was het centrale altaar (fel bekritiseerd door
de katholieken van , die tijd !); verder kan het
altaar van het H. Sacrament beschouwd worden als een van de mooiste werken van Huygh,
hoewel — volgens van Reeth — zijn meesterwerk ide vergroting van de Sint-Bartholomeuskerk te Merksem is (een neogothiek bouwstuk
met een barokke toren). Huygh getuigde hier
van een bijzonder aanpassingsvermogen, maar
ook hier , diende hij te buigen voor (de hogere
instanties. Zo werd zijn ontwerp door de
commissie voor monumenten ge(doodverfd met
de woorden 'C'est comme la gare de
Schaerbeek
Albert Van Nuffel wordt door van Reeth 'het

meest tragische geval van de gekortwiekte
kunstenaar' genoemd.
Ten tilde van Leopold II begon architect
Langerock met de bouw van de basiliek van
Koekelberg, dit om een waardige tegenhanger
te hebben van het justitiepaleis te Brussel (de
architect van idit paleis was Poulaert, 'die aan
zijn opdracht bezweken is en zich gezelfmoord
heeft in een aalput).
De oorlog 1914-18 legde de basiliekbouw
— (die nog 'maar beperkt was tot ide grondvesten — lam. Na de oorlogsjaren hernam
men het project. Er werd een wedstrijd uitgeschreven en , het reglement bepaalde o.m.
dat de laureaat 'de basiliek verder moest
bouwen op de reeds bestaande grondvesten
en dat hij van de kerk een grote makette
moest makes.
Van Nuffel heeft toen dag en nacht gewerkt
en kwam uit de bus als winnaar. Zijn makette
(ca. vijf meter lang !) werd ,geexposeerd in
de kathedralen van verscheidene steden, o.m.
ook te Antwerpen en 'dankzij dit werk werd
Van Nuffel opgenomen in ‘de Pelgrim. Dadelijk
bleek evenwel, dat de opdracht bijna onmogelijk uit te voeren was : idelen van de 'bestaande
fondatie rustten niet op waste grond, Van
Nuffel zag zich verplicht in te grijpen, kreeg
moeilijkheden met de kerkfabriek en de ,diocesane commissie (de basiliek imoest een
monumentaal werk worden, maar mocht anderzijds niet veel kosten !),idiende klaar te zijn
tegen een reeds vastbepaalde datum, raakte
oververmoeid en ging er eenvoudig aan ten
coder. Evenzeer tragisch is beslist dat zijn
zoon, die hem opvolgde en trachtte het werk
te voltooien, er eveneens aan bezweken is.
Als anecdote mag nog vermeld dat, toen

Flor van Reeth de villa van Prof. Jozef Muls
('De Marentak') bouwde, Albert Van Nuffel
als opdracht kreeg er een klein kapelletje bij
te zetten (waarin nadien een werk van Servaes
werd opgehangen). Op die wijze was Van
Nuffel de bouwmeester en van wellicht het
grootste en van het kleinste religieus bouwwerk in ons land.
Flor van Reeth, als kunstschilder vermeld in

de naamlijst van de Pelgrims, is voor alles
toch wel bedrijvig geweest als bouwmeester.
Zijn opmerkelijkste werk is de kapel van (do
zusters Annonciaden te Heverlee, waaraan
een afzonderlijke bijdrage wordt gewijd.
Wij kunnen besluiten met te beamen, 'dat de
Pelgrim-architecten gekortwiekt werden in
hun artistieke concepties. Hun gebouwen
— wij bedoelen in eerste instantie hun kerken — zijn geen zuivere kristallisatie van
Pelgrim-droom, die Georges Chabot 'renover
l'art de Dieu' heeft genoemd. Een bouwwerk
maakt hier een uitzondering op : de kapel van
Heverlee, dat het (meest representatieve werk
van de Pelgrim is.
Julien Van Remoortere
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Buitenzicht van de kapel en hal.

maar had de betekenisvolle vraag gesteld :
'Et Malines ?'
Het was onmogelijk zich te onttrekken aan
de verplichting de plannen voor te leggen
aan het hoger gezag. Teen dit gebeurde
kwam het verdikt van de aartsbisschoppelijke
commissie zeer viug; het was kort en bondig :
'Geweigerd'.
Het antwoord sloeg in als een born, maar men
besloot het tdaarbij niet te laten. Een gesprek
van de architect met de commissie werd
betegcl. De voorzitter Mgr. De Wachter liet in
akkoord met van Reeth +de zaak over aan
Kan. Laenen, die als archeoloog een zekere
faam genoot en wiens adviezen beslissend
waren. Hij erkende ionomwonden : „Ik heb
schrik van U. Ik heb dat moeten weigeren.
Het valt buiten ide kaders : die balk... en
alles horizontaal. Ik kon ,niet anders , dan
weigeren !" Waarop van Reeth : „Ik heb ook
schrik van U. En ik begrijp dat ge , dat
weigert". „Vanuit zijn archeologisch standpunt
had hij igelijk, verklaart ide architect nu nog,
het viel inderdaad buiten zijn kaders". Maar
in ide loop van het gesprek deed de architect
een diplomatische zet : „Ik heb een paardegedacht, een bevlieging : Maak gij die kapel;
dicteer me Uw ideeen, ik wil de plannen
tekenen volgens Uw ideeen. Wat verlangt ge?"
Kan. Laenen ontwikkelde +dan zijn tdroom van

een machtige Byzantijnse kapel, iets , groots,
met marmeren kolommen, een Byzantijns
altaar met een igouden koepel erachter, zoals
in St.-Michiels te Antwerpen... Geen ivoddewerk... lets indrukwekkends. Het zal , duurder
zijn, •maar dat kunnen ze goed betalen. We
verlieten elkaar als beste vrienden", besluit
van Reeth zijn verhaal.
Zo , gezegid, zo gedaan. De nieuwe tekeningen
kwamen er. Kan. Laenen zou zijn Byzantijnse
kapel krijgen. ledereen buitengewoon tevreden. Maar intussen had de architect een
kostenberekening ,gemaakt. Daaruit ibleek dat
de kapel van Kan. Laenen 800.000 fr. (thans
ongeveer 4 miljoen) duurder zou uitvallen dan
het plan van Reeth. 'Te , duur oordeelden de
zusters. Op voorstel van , Directeur Bossaerts
brengt Moeder Bestuurster zelf de boodschap
aan Kan. Laenen : +de rand heeft besloten in
te stemmen met Uw plan, maar het verschil
in prijs is te groot, zodat we verplicht zijn
het bisdom te vragen het verschil , op zich te
willen nemen. Consternatie.
De knoop moest tenslotte doorgehakt werden.
In een laatste gesprek met Kan. Laenen krijgt
Directeur Bossaerts de verzekering : „Wel als
het niet anders kan... Ik ga mijn verslag
maken dat ik akkoord ben".
En Coen is het bouwen begonnen, een spannende tijd, vol enthousiasme, verwachting,
onzekerheid ook en vrees. De , dag waarop , de
betoninkasseringen en de stellingen weggeno-

men werden was het , grote moment; het
effekt was verbluffend. En ,dan kwam Yoors
met zijn brandvensters; het grote waagstuk
— de hangbalk met brandvenster en lichtkoepel — bleek , echt geslaagd : 'We
triomfeerden !'
Als ook de verdere stoffering of was, met
o.m. het altaar van Rie Haan, krijgt de kapel
het bezoek van Vikaris-Generaal Mgr. Van
Eynde, vertrouwensman van Kardinaal Van
Roey. Hij spreekt geen enkel spondee! uit,
begeestering noch kritiek.
Bij de plechtige inwijding, die door de Kardinaal zelf gebeurde, beleefden alien die
bijgedragen hadden tot de bouw een waarlijk
glorieuze dag; maar de Kardinaal had slechts
een woord ,gesproken over het gebouw nl.
bij het uittreden uit de kapel samen met de
directeur : 'Lelijk'. Dit zou de architect slechts
later vernemen van Dr. Allaeys, ,de geneesheer
van Directeur Bossaerts, aan wie hij zijn
ontgoocheling vertelde; de Kardinaal had hem
bovendien belet aan het banket het woord
te nemen in verband met de kapel. Toen
Directeur Bossaerts pastoor benoemd werd
op een kleine gemeente, heeft hij zwaar
geleden om wat hij beschouwde als een
miskenning en wend een gebroken man. Zijn
laatste jaren te Antwerpen vooral waren
tragisch. Als van Reeth en Yoors hem kwamen
bezoeken herhaalde hij steeds, als hij hoorde
169
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van Flor. van Reeth. Uit binnen- en buitenland
kwam men weldra om de kapel te bezoeken,
die atom beschouwd wordt als een voorname
schakel in de , geschiedenis van de gewijde
Kunst en tevens ongetwijfeld als de belangrijkste realisatie op plastisch gebied van de
Pelgrimbeweging.
Zakelijke beschouwingen van Prof. Dr. J. Muls
('Kunst', nr. 8/1932; uitg. Vyncke, Gent.)
Over het work van architect van Reeth

it

van het sukses van Timmermans en Veremans:
„Het zijn mannen van de kleine straatjes; de
mannen van de kleine straatjes zullen het
halen, niet de 'grate bonzen". Hij stierf in
prachtige gelatenheid. Ook van Reeth en
Yoors ondervonden in verscheidene omstandigheden, als het erop aankwam voor kerken
en kloosters te werken, allerlei tegenstanden,
die in ide igeschiedenis van Heverlee hun
oorsprong hadden. „Maar we mogen tniet
verbitterd zijn, verklaart tde nude man. , De
verbittering moeten wij de kop indrukken door
het geloof en het aanvaarden. Wij hebben het
170

aanvaard en vergeven; mijn vriend Yoors ook."
De kunstkritiek was over het algemeen zeer
lovend. Pater Reypens schreef prachtig over
Heverlee, Hubert Colleye gaf er een bladzijde
over in 'La Metropole'. Prof. J. Muls wifdde
een heel nummer van 'het tijdschrift 'Kunst'
aan de , kapel. Het tijdschrift voor Gewijde
Kunst van Loppem 'L'artisan liturgique' deed
hetzelfde (overigens met 'Imprimatur' van het
Aartsbisdom), met een ui tvoering en uiterst
lovend artikel van N. Noe idat, rijk igeIllustreerd, reeds in jan. 1933 verscheen en
internationale 'bekendheid igaf aan de kapel
'

Wat Flor van Reeth !clan in Heverlee verwezenlijkt heeft is eigenlijk een halle-kerk met een
grate ruimte afgebakend door machtige steunberen die de horizontale zoldering schragen.
Doze ruimte wordt in haar perspektief
begrensd door een reusachtig geschilderd
raam, dat eigenlijk , de bovenkerk maskeert en
waaronder men doorzicht krijgt op het verder
liggende presbyterium met zijn verticaal
opstrevende wanden, badend in ihet licht uit
een onzichtbare lichtbron. Voortschrijdend
door de hoofdruimte bemerkt men pas de
ramen links en rechts. Daar de kapel een
totale hoogte heeft van 11,50 m. word het
mogelijk doze ramen een hoogte to geven
van 8 m. Zij mogen eigenlijk dubbele ramen
genoemd warden, want zij staan, vier in getal,
schuins tegenover elkaar om het beuken der
windstoten to 'broken en de verluchting to
vergemakkelijken.
De kapel heeft vijf trappen als ,degagement,
en twee zijgangen van 2,20 m breed on 2,50 m
hoog, die het verkeer vergemakkelijken en
toegang geven tot de biechtstoelen. In deze
verkeersgangen werden ook horizontale ramen
voorzien zodat over heel de hoogte ider kerk
het licht binnenstroomt en een maximum van
zonnige klaarheid word bereikt.
De moeilijkheid der opdracht heeft ide architect op een schitterende oplossing gebracht
nl. ide hangende brug , die het middenschip
overspant en tegelijk de horizontaal zich
uitstrekkende hoofdruimte scheidt van het
verticaal opgaande Koor.
Over Eugeen Yoors' glasramen :
Buiten de wonderbare Sainte-Chapelle to
Parijs word er nergens zoveel plaats aan het
glasraam besteed als hier. Om dit to durven
zoals van Reeth het deed moest op voorhand
het visioen aanwezig zijn van wat de kapel
,

Centraal motief en raam van de Boodschap
Kerstraam met engelen (detail)

zou worden, van het resultaat (dat van de
glasramen werd verwacht. Het is wellicht
nodig hier enkele cijfers aan te halen cm de
toeschouwer een juist denkbeeld te geven
van de omvang van (dit werk. In het geheel
werden hier 450 m 2 aan glas in lood geleverd.
Het raam der Aanbidding van Engelen,
Koningen en Herders dat achter het Altaar
de hele wand van het koor inneemt is 7 m
lang; het raam van de Boodschap dat heel de
breedte van het middenschip afsluit is 15 m
lang en 5 m hoog. In de ramen links en rechts
van het middenschip staan er 128 Engelen,
16 in elk der acht ramen.
De proporties der figuren komen pas aan het
licht wanneer men bedenkt dat de Engelen
uit de Boodschap en de Boom van Jesse,
deze die vliegen naar het Altaar, deze idie
het graan idragen, en deze (die achter de
Madonna staan, meer dan levensgroot zijn,
dat is over de 2 m lang. De figuur van Jesse
alleen is 5 m hoog.
Dit reuzenwerk werd aan Eugeen Yoors
besteld op 1 , december 1930, en moest bij
overeenkomst igeleverd worden op 1 idecember
1931. Op , dre , gestelde datum was alles
geplaatst.
Om te begrijpen hoe de kunstenaar vermocht
een kleur te ,doen domineren (client men te
weten (dat er voor weer , dan 300 m 2 aan
cranje kleurig , glas werd gebruikt. Dit oranje
wisselt van het geed tot het schitterendste
rood met eindeloze variaties van warme tonen.
Zo heeft hij , de indruk weten te wekken van
een kapel , die (gedurig in zonlicht baadt. lk
heb ze , gezien op een igrijze dag en ze was
heel en al , gourd.
Het gezamenlijk werk, zuiver expressionnistisch opgevat, is in drie taferelen verdeeld.
Boven (de ingang verrijst ide Boom van Jesse,
met links en rechts , de naar de centrale
figuur horizontaal toezwevende engelengestalten. Op het groote , dwarsraam boven de
ingang van het Koor is ide Boodschap afgebeeld. De H. Maagd staat in het centrum
met opengespreide armen, in de hounding van
het aanvaarden. Zij is los van alles, zwevend
in het licht voorgesteld. Zij die 'door , de
H. Geest ontving straalt van de innerlijke
klaarheid die zij draagt. Zij is (de Vrouw met
zon omkleed waarvan (de profeten Elias en
Enoch in hun vizioenen spraken. Aan , het
ene uiteind van het raam staan zij ,dan , oak als
indrukwekkende getuigen. Aan het andere

uiteinde verschijnen Adam en Eva, de twee
grote boetelingen, igebroken door pijn en
berouw met achter hen de slang , der zonde
en de Aartsengel met het vlammend zwaard.
Achter het Altaar is het raam der Aanbidding.
De compositie is er weer een van zeldzame
aard. Het is niet een igewone maar wel een
drievoudige aanbidding, deze , der Herders,
der Koningen en der Engelen samen.
Van uit de ramen der zijbeuken schijnen de
horizontale engelengestalten met wijdopen
cgen, de handen samengevouwen in hartstochtelijk (gebed, als afgeschoten pijlen, links

en rechts naar het licht van het altaar te
vliegen.
In sde zijkapellen naast het altaar staat rechts
een grote figuur, , de Novice verbeeldend die
een licht verheft als symbool van het offer der
ziel aan God, en links een andere figuur de
kloosterlinge voorstellend die het goddelijk
Kind (draagt in haar opgeheven handen.
In ide acht grote ramen van het middenschip
staan de honderd achtentwintig engelen in
wit gewaad met , gouden vleugelen. De kerkruimte wordt aldus afgesloten door wanden
van licht en torens van gebeden.
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Getuigenissen

Dit hoofdstuk omvat een reeks getuigenissen, geschreven door nog levende Peigrims of
mensen, die de beweging van zeer nabij hebben gevolgd. De aandachtige lezer zal opmerken,
dat ook hier verscheidene onjuistheden en, overigens zeer begrijpelijke, vergissingen
werden begaan met betrekking tot namen en feiten. Wij hebben er de voorkeur aan gegeven
de teksten niet te wijzigen of te voorzien van rechtzettingen, daar een getuigenis niet een
exact historische studie is, maar veeleer een subjectieve herinnering, die ingebed Iigt
tussen en relaties heeft met een kaleidoscoop van andere herinneringen uit eenzelfde tijd.
„Maar de vereiste is, dat men ondanks alles gelove in de mens,
en zijn yolk ondanks alles liefhebbe.
Dit is mijn wens voor u : geloof in de Vlaamse mens en in
de gedachte dat deze inzet de strijd waard is, ook al schijnt
hij hopeloos te zijn.
Vaarwel kameraad !" (Ernest van der Hallen)
PELGRIM-STICHTER
ERNEST VAN DER HALLEN,
BEZIELER VAN DE JEUGD

Het Ievensverhaal van ieder mens vertoont
de karaktertrekken van de ruimte en van de
tijd, waarin idit !even zich heeft afgespeeld.
Maar men kan , de karakteristieken van ruimte
en tijd op een passieve wijze , ondergaan of
men kan ook richtinggevend optreden en
bepalend zijn voor de ruimte en de tijd waarin
men leeft. Dit laatste heeft Ernest Van , der
Hallen gedaan en daarom leeft hij in onze
herinnering voort als zinnebeeld van de jonge,
Vlaamse elite uit , de jaren tussen ids twee
wereldoorlogen.
Reeds als leerling van de derde latijnse
voelde hij het verlangen om richtinggevend op
te treden, om iets te doen, wanneer hij — naar
Duinkerke en later naar Le Touquet igevlucht
met zijn familie — vernam hoe de Vlaamse
jongens aan het front met France bevelen de
dood werden ingejaagid of als houthakkers
naar de strafkampen van Auvours en Cezembre
werden gezonden omdat zij het aandurfden
Vlaamse reflexen te vertonen. Ernest schreef
over dit alles aan Dr. Laporta, , die toen in
Engeland verbleef. 'Bidden en offeren', antwoordde deze wijze man, want Vlaanderen
was toen zo onmachtig dat alleen ,dit middel
overbleef. En toch moest Ernest lets , doen,
richtinggevend optreden. Daarom stiehtte hij,
zodra hij te Lier was weergekeerd, zijn
Communiebond 'Vlaanderen aan Kristus'. Wie
toetrad beloofde iedere week een H. Communie op te (dragen voor Vlaanderen. Per briefje
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werden telkens speciale intenties medegedeeld. Eerst in Lier, later in Antwerpen, in
Turnhout en op veel andere plaatsen ontstonden biddende kernen. Maar de leiders van die
kernen 'gingen Ernest te Lier opzoeken, om te
praten over de moeilijkheden en tegenkantingen, die zij in hun colleges ondervonden,
en zo groeide de invloed van Ernest op de
besten uit de jeugd van , die tijd.
Toen in 1919 Dr. Aug. Laporta, een van de
stichters van het Algemeen Katholiek Vlaams
Studentenverbond, en ziel van de studententijdschriften 'De Student' , en 'Storm', te Lier
overleed, was bet haast vanzelfsprekend ,dat
Ernest Van der Hallen zijn plaats innam als
redacteur en als raadgever.
En dit .gebeurde juist op een ogenblik waarop
de studentenbeweging in Vlaanderen een
nieuwe faze begon. Want na , de eerste periode
vanaf Rodenbach tot , na ide eerste wereldoorlog, waarin het er op aankwam vooral te
bewijzen dat wij historisch een yolk zijn en
dat wij over een eigen taal besehikken, iging
men nu van die romantische gevoelsperiode
over naar de daad. Het activisme en ids
frontbeweging 'hadden het Vlaams ibewustzijn
aangewakkerd en .gestimuleerd tot concrete
verwezenlijkingen. Anderzijds was er ook een
religious 'activisme' ontstaan in ide norm van
de Katholieke Actie. Het kwam er nu voor
de jeugd op aan, dit nationale activisme to
doen harmonieren met het religious activisme.
Ernest Van der Hallen heeft op , dit moment
en gedurende al de volgende jaren blijk
gegeven van een haast profetisch inzicht in
de verhoudingen. Hij heeft toen standpunten

ingenomen, die pas in doze postconciliaire tijd
schoorvoetend erkend worden.
Vanzelfsprekend achtte hij het niet noodzakelijk iets van zijn Vlaams-nationale overtuiging
prijs te igeven. Hij achtte zich tgewoon
'Vlaming, die God Vlaming schiep'. Maar op
kerkelijk-religieus gebied heeft hij de plaats
en de verantwoordelijkheid van de leek in , die
dagen beter begrepen dan heel wat ,kerkelijke
hoogwaardigheidsbekleders op onze , dagen.
En wanneer hij ten gerieve van de studenten
in 1933 zijn 'Liturgisch Gebedenboek voor
Studenten' schreef, was hij met het gebruik
van de volkstaal in de liturgie en met de
gemeenschappelijke liturgieviering enkele
decennia vooruit op de conciliaire richtlijnen
van onze .dagen.
Begrippen zoals medemenselijkheid en
dialoog, die het op onze dagen idoen, waren
hem reeds zeer vertrouwd.
Hij wist geestelijk activisme en nationaal
activisme harmonisch to verenigen, zonder
deze begrippen met elkaar to vermengen of
met elkaar to verwarren.
In een periode, die nog stork ,gekenmerkt was
door klerikalisme, waren zulke opvattingen
al te modern on moesten zij onvermij'delijk
tot conflicten leiden, wat , dan ook , gebeurde.
Te meer daar hij alle politieke en andere
groeperingen on pane gebeurtenissen onverbiddelijk beoordeelde naargelang zij beantwoordden aan zijn levensideaal : de kristelijke
en nationale wedergeboorte van Vlaanderen.
Ernest Van der Hallen is voor de studentenbeweging uit die jaren ook stork richtinggevend opgetreden.

Ernest van der Halien

De studentenvergaderingen verliepen in de
twintiger jaren no veelal volgens de oude
formule, een seminarist sprak over een
geestelijk onderwerp, een hoogstudent riep
een tafereel op uit het nationaal verleden,
humaniorastudenten droegen verzen van
Rodenbach, Verriest of Gezelle voor, er
werden strijdliederen )gezongen en aangeleerd en er werden besprekingen en
debatten gehouden. Er waren gouw- en landdagen met luidruchtige stoeten en wapperende
vaandels, met bomvolle zalen en geestdriftige
sprekers. En er waren nadien wel eens de
uitwassen van het bierflamingantisme.
En toch voelde men stilaan een drang naar
vernieuwing bij de jeugd. Niet alleen bij ons,
maar zowat overal in Europa zocht , de jeugd
naar nieuwe vormen en een nieuwe, eigen
levensstijl.
Het is dan ook een verdienste van Ernest idat
hij niet provincialistisch-conservatief ihet
hekken aan de oude stip liet, maar de nieuwe
stromingen leerde kennen en aan eigen
volkskarakter toetste en aanpaste.
Die .drang naar vernieuwing was in , Duitsland
het sterkste tot uiting gekomen , omdat
Duitsland in 1918 het sterkst bedreigd en
aangevreten was , door een niets ontziend
materialistisch kommunisme.
Reeds voor , de oorlog hadden de Wandervogel
een proef van vernieuwing gewaagd en hierop
hebben de latere jeugdbewegingen zich
geInspireerd. Het groeide uit tot een streving
naar vernieuwing van de levensvormen bij
de jeugd, die het vooral ,gemunt had op de
grootstadscultuur. Zij wilden nieuwe ontspanningsvormen vinden door zich te inspireren op het eigen volkskarakter en op oude
zeden en gebruiken. Zij deden aan lekentoneel
en diepten daarvoor de Fastnachtspiele van
Hans Sachs weer op, zij speelden ook weer
poppentheater, het volkslied werd in eer
hersteld, zij zongen het weer en begeleidden
het met , gitaar en blokfluit; het trekken in de
vrije natuur zou hen van de stadscultuur
genezen en zij zochten naar eigen vormen van
feestvieren, zonder tabak of alkohol en zonder
opdringerige muziek.
Parallel met ideze beweging was in RheinlandWestfalen , de Quickborn ontstaan, die naast
bepaalde elementen uit de Wandervogelbeweging weldra ieen eigen jeugdspiritualiteit
ging ontwikkelen. De .geestelijke !eider en
bezieler van , de Quickborn was Romano

Guardini. In zijn work 'Neue Jugend and
katholischer Geist', dat door Ernest Van der
HaIlen werd vertaald, bepaalt hij ide , gezonde
basis voor een normale verhouding tussen
autonome jeugdbeweging en het hierarchisch
gezag. Een probleem dat in Vlaanderen tot
een dramatisch conflict zou uitgroeien. Hij
was ook een verdediger van een vuriger
liturgisch fgeloofsbeleven.
Niet alleen het work van deze theoloog en
jeugleider oefende invloed uit op Ernest,
maar hij , onderging ook zijn persoonlijke
invloed, nadat hij met hem had kennis
.gemaakt en met hem in correspondentie bleef.
Vanzelfsprekend ronderging Ernest ook de
invloed van Dr. Laporta, en ook van Lodewijk
Dosfel, een van de stichters van AKVS en
hun wijze raadsman. Maar al stierf ideze
laatste op 44-jarige leeftijd, toch was hij voor
de jeugd vooral ide 'oude', wijze vader; hij
kon niet to midden van hen staan. Dit kon de
jongere Ernest Van der Hallen wel.
Zo wierp Ernest de ramen open van ,de
ietwat muf igeworden vergaderlokalen, waar
het voor deze , dynamische tijd to stork naar
pijpenrook en verschaald bier rook. Voor ide
jeugd was de tijd aangebroken, waarin moor
belang werd gehecht aan zelfvorming en
training, aan verdieping en bezinning, dan aan
het romantisch gebaar.
De jeugdbeweging word door hem niet !anger
gezien als een voorportaal tot het werkelijke, actieve !even van 'de voiwassene. Hij zag
haar niet in functie van een partij-ideaal. Hij
bevocht voor de jeugd het recht haar , eigen

opgave to hebben en zelfstandig haar !even op
to bouwen; terwiji hijzelf nochtans vol eerbied
aan wijze mannen raad vroeg en ging putten
uit de verworvenheden on de ervaring van de
volwassenen.
Hij verbaasde er zich niet over dat de jeugd
kon opstandig zijn en .dat zij graag haar verwachtingen en idealen uitdrukt in bewoordingen , die voor de volwassenen overmoedig
en arrogant klinken. Evenmin als hij er zich
over verwonderde idat er berusting kon
komen over , de oude generatie. Maar hij wist
dat, om een gesprek te voeren met de jeugd,
het nodig is hun taal to spreken en ze ook to
verstaan.
Jammer is het, dat doze opvattingen, die
Ernest door woord en igeschrift verspreidde en
verdedigde, niet werden gewaardeerd , door
de zeer klerikaal-paternalistischej stichters on
promotoren van het Jeugdverbond voor
Katholieke Aktie, dat in de jaren 1928-'29
gesticht werd, en waarvan men meende to
moeten gebruik maken om de strijd in to
zetten tegen het AKVS. Hierdoor werd er
verwarring igezaaid in de rangen en in die
gewetens van ide jeugd.
„Het zal verwondering wekken en onbehagen,"
schreef Scrutator in De Standaard enkele
jaren geleden, „dat het streven van de jeugdbeweging uit die dagen zoveel tegenstand en
onbegrip heeft moeten ervaren juist vanwege hen die ihet meest aangewezen waren
om het to begrijpen en to waarderen. Voor de
latere historicus zal het wel onbegrijpelijk
voorkomen dat men doze idealistische jeugd
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LETTEREN EN KUNST.

rta

sp 'We .dienen tevens te waarschuwen tegen de
de gemakkelijke fabriaatie van religieuse vocrlif werpen en literatuur.
vc Ook dit is een gevaar dat vooral jonA
.e kunv< stenaars zonder •wingenda begaafdiiejd mdsti leidt. Een wezenlijk bezield kunstenaar wordt
0( door zijn voorstelling aangegrepen, maar een
DE TENTOONSTELLING TE g= kunstenaar zonder ruggraat voelt zich even.2:Ged, en. op elk moment, in .staat eon viers te
ANTWERPEN.
vz schrijven over de H. Thercada als over ki 211 maneh schijn. Werkelijk groote kunstenaars durven
e deze hoogere dingen slechts aan in oogenblikstellen
ons
hier
te
gauw
tevreden
„Wij
h ken van bijzondere begenadiging. Heel bet
s werk van Gezelle is , dooradenad van priesterlijke
net goeden wil en vrome
v vroomhedd, maar zijn .specifiek religieuze
probeersels
dichten zijn niet zoo talrijk en het is bovendien
I.
2 opmerkelijk idat bun aantal afneemt naarmate
s zijn kunstenaarssehap zich stijgend lontercie.
I, 1k heb deze regelen laten voorafgaan, omdat
(Van wizen bijzonderen correspondent.)
de tweede Pelgrimtentoonstelling bij alle wer'Kelijke en verheugende schoonheid die ze
)rengt, te veel ruimte heeft gelaten aan onnacht en religieuze fabricatie. De Peigrim
Ant werpe n, 23 Februari 1930.
eeft fiats te winnen bij kameraadsAlappedijke
Over de wensohelijkheid of noodzakelijkheid
aschikkelijkheid en toegeeflijkheid. Een zwak
van e'en Nederlandsche Pelgrim-vertakking, moaatuurgedieht of een onmachtig geborsteld
gen de Nederlandsche kunstenaars zelf oorndschap kan men .onverschillig voorbijgaan,
deelen. 1k laat in het midden of de laatste onaar misbraik van religieuse dingen ergeren
dorhandelingen desbetreffende, van Vlaamsche
zijde, met de vereischie kenni.s der HollandIk ben e.r trouwens van overtuigd dat in het
sche toestanden werden aangeknoopt eu geleid,
31 grimbestuur een .duidelijker afbakening der
het is in elk geval niet waar•chijnlijk dat in
1. ehtliinen zal geschieden vOO'• de derde alga1e eerstvolgende (maanden een nieuwe poging
n.teene tentoonstelling van religieuse kunst zal
daartoe'van Vlaanderen zal uitgaan. Hebben de
warden ingericlit. En het is geruststellend te
Vlaamsche onderhandelaars een trouw relaas
weten dat de leiding van het driemaandelijkgegeven van de „Tilburgsche bijeenkomst, dan
sche tijdschrift werd toevertrouwd - aan Dirk
zijn zij daar niet alleen op vrij algemeen verzet
Van Sina, die in zijn „Kantteekeningen", in de
ontvangen geweest, maar zelfs vanwege een
eerate aflevering versehenen, de grondslagen
pear jonge kunstenaars gestuit op eel), hoogheeft aangeduid op clewelke de Peigrim-actie
hartigheid die aan grofheid grenade.
steunen moeten, wil haar arbeid heilzaam zijn
Hoe dit zij, van dwingender noodzakelijkheid
voor de vernieuwing der religieuse kunst in
dan expansie buiten deze landsgrenzen, is de
Vlaanderen.
herziening en uitzuivering van het standpunt
Over deze tweede tentoonstelling 'client nog .
der Vlaanische kerng-roep zelt.
en'opmrkigvaftn.ZjwerdgEen vereeniging als de PelgTim kan bevruchkondigd als een Europeesche tentoonstelling
tend werken, indien ze goed gericht is, indien
van religieuse kunst, maar l-':uropeesch is ze
do kunst niet worelt ontkracht en dienstbaar
slechts in zooverre, dat hier buiten het werk
gemaakt voor een tank die islet de hare is. Ze van Vlaming
- en en een paar Wales, ook een g
wordt enter voortdurend bedreigd door het gewerk te zien is van een vijf-en-twintigtal buivaar der zelfoverschatting en zelfgenoegzame
tenlandsche kunstenaars. Maar een beeld, of
onmacht.
een algemeene karakteristiek van de relig,ieus, 3
Sommige jonge kunstenaars zonder sterke kunst in Europa, is hieruit allerminst op te
persoonlijkheid zijn. geneigd te denken dat het,
ma ken. Sommige buitenlanders zijn niet re•
gehalte van hun werk sheens
treden hoogei
pr esentatief voor de religieuse kun.st in hun
is geategen, den dag dat ze werden opgsnomen land en de andelen zonde,n, wellicht uit vrees
in e'en specifiek Katholieke kunstenaarsvervoor de geweddige onkosten, doorgaans te weieeniging als de Pelgrim, en tegalijk hiermeda
nig of, voor hun kunnen, te weinig karakterisgaat de zoo verkeerde als onrechtvaardige mee
tiek werk dn. Dooh ook voor Vlaanderen hadring dat de laden banner vereeniging de Ka
den we eels vollediger beeld verwa.oht.
tholieke kunst in paelit hebben.
Over list geexposeerde work can velgende
Den 'dag 'dot een kunstenaar toetreedt tot dd maul
Pelgrim is zijn kunst geen graad beter geworden, maar wel is de taak die op zijn schouders
rust een zwaardere geworden. Door= zal hij
er met alle bewuste kracht naar streven moeten
om zijn scheppingsdrang tot zijn voile nitspreekbaarbeid op te voeren. Nog te veel misIPiden katholieke kunstenaars, i . n Vlaanderen,
ziehzelt en anderen door een zelfgenoegzame
onhandigheid. Wij stellen ons hier te gauw tevrcrden met goeden wil en vrome probeersels.
En wij zijn zelfs verder gegaan. We hdbbsn
deze gebreken en daze onmacht als argumenten
aangewend voor de zielslieftigheid van den onmaehtigen maker.
Het ergste is dat er in Vlaanderen waar —
we geen leidende kritiek hebben, en al to lichtzinnig de verhoudingen forceeren en te vaak
den zin van de eenvoudigst gangbare wool- den
misvatten, d'inckt een ala.lf dozijn scribenten
gereed stoat cam ditdilctitantisme aan den man
te brengen.
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niet eerder aangemoedigd en geleid heeft,
liever dan haar te veroordelen en te verketteren. Hier werden tragische vergissingen
begaan, die eindeloos veel schade hebben
aangericht. Over deze periode heeft men zich
enkele jaren geleden wel eens zeer misprijzend en smadelijk uitgelaten. Van uit de
hoogte werd verkondigd idat het een sombere
periode was geweest, gekenmerkt idoor
negativisme op alle gebied, en waarin geen
opbouwend werk werd verricht. Op alle
mogelijke manieren heeft men getracht haar
te idiscrediteren en in donkere kleuren of
te schilderen. — Wij geloven niet dat idit
oordeel zal bijgetreden warden door de latere
historie-schrijvers die met meer objectiviteit
en in een ruimer historisch perspectief over
deze periode uit onze herwordingsgeschiedenis zullen uitspraak doen. Onder alle opzichten schijnt zij een zeer belangrijke periode
te zijn geweest waarin de ware igrondslagen
werden gelegd van onze herleving en idie
ender cultureel, sociaal en politiek opzicht
een belangrijke kentering ten goede heeft
verwezenlijkt.
Voor vele jongeren, die deze periode niet
meer hebben meegemaakt, zal het een
revelatie zijn te zien met welke ernst, met
welke openheid van geese en met welke toewijding deze studentengeneratie zich toegeIegd heeft op alle grote problemen van het
religieuze, het culturele en het politieke !even,
en met welke moed en karaktervastheid zij
gestreden heeft voor een ware kristelijke en
nationale wedergeboorte."
Wanneer men Ernest Van ider Hallen igaat
voorstellen als een gevoelsmens, doet men
hem onrecht aan door de eenzijidigheid van
deze voorstelling; want juist in hem hebben al
wie hem benaderden bewondering voelen
groeien voor de toewilding, de moed en de
karaktervastheid van deze gevoelsmens. En
die karaktertrekken 'blijken juist de trekken te
zijn igeweest van de studentengeneratie, die
hem haar vertrouwen schonk.
lk zou u nog moeten spreken over zijn werk,
over zijn boeken. Maar die staan voor de
meesten onder ons nog binnen handbereik
in ionze boekenkast en voor de jongeren
bestaat ide mogelijkheid om ze in bibliotheken
te ontlenen en bij de lectuur ervan vast te
stellen dat zij, behalve het tijdskarakter idat
aan elke schriftuur eigen is, een schat van
ideeen, aforismen en Ievensinzichten bevatten,

die Ievend-actueel blijven .omdat zij zo intens
menselijk zijn.
Op twee facetten van zijn werk wil ik even
wijzen.
Ten eerste, dat hij de kunst beschouwde als
een gave, die de kunstenaar moet gebruiken
in idienst van de volksgemeenschap.
En ten tweede, wanneer men de bibliografische lijst van zijn werken overloopt, dat men
moet vaststellen dat de eerste tien werken,
die van zijn hand verschenen ofwel voor de
jeugd geschreven werden, ofwel zich richten
tot de jeugd of een atmosfeer oproepen die
rechtstreeks de jeugd aanspreekt.
Hij was dus niet vooral de letterkundige, hij
was in eerste linie de kunstenaar die een
boodschap brengt, die een levenstaak en
een leiderstaak vervult, 'die zich verantwoordelijk gevoelt. Ook hier trad hij richtinggevend op.
Zo heeft hij zich tweemaal in zijn !even met
een reeks brieven tot de jeugd gericht. Eerst
in zijn 'Brieven aan 'n jonge Vriend' in 1932,
waar hij jeugdproblemen behandelt, die nog
veel van hun actualiteit behouden hebben,
en later in zijn 'Brieven aan Elckerlyc', waar
hij zich tot dezelfde mensen richt, die inmiddels , geen jonge studenten meer waren,
en die reeds kiappen van het !even hadden
gekregen, soms juist terwille van het idealisme
dat hun jeugd had gekenmerkt. Het !even
heeft inmiddels ook hem geslagen, maar niet
murw gemaakt. En ondanks alles drukt hij
zijn hoop uit, dat een nieuwe, jonge igeneratie
de boodschap die hij bracht zal overnemen.
Uit dit !even in de ruimte en in de -HO, uit
dit heerlijk en rijk-gevuld leaven van Ernest
Van der Hallen komen voor ode jonge mensen
uit ,deze tijd enkele constanten naar voor,
die ook nu nog richtinggevend kunnen zijn.
Hij was ,gelovig en vroom, niet kwezelachtig
of kruiperig, maar konsekwent godsdienstig.
Hij was even konsekwent volks-Vlaams met
een onbuigzame vanzelfsprekendheid.
Hij was radikaal met een radikalisme .dat
bestaat uit innerlijke edelmoedigheid en
volledige , overgave aan een edel doel.
Hij beleefde hartstochtelijk zijn eigen tijd, niet
om erdoor te worden meegesleept maar om
te helpen richten en bepalen.
Karel Vertommen

DIRK VANSINA : TOT HET EINDE TOE
TROUW AAN HET PELGRIMIDEAAL
Dirk Vansina (1894-1967) leverde als pelgrimdramaturg het omvangrijkste werk, idat ide
Pelgrim-idee vertolkt. Aanvankelijk was hij
naar de plastische kunsten igeorienteerd en
hij heeft ook , doeken met een fundamentele
kristelijke inhoud , geschilderd. Al was hij een
dichter met visionaire visie, .die hij als
van familie, Kerk en Volk beleed en beleefde,
zijn essayistisch oeuvre weegt wellicht het
zwaarst en zal het belangrijkste blijven.
Geschokt en gekwetst in hart en ziel door
de gruwelen van de oorlog, schreef hij in de
loopgrachten voor Diksmuide (1917) een
imystiek sinnespel 'De Kroon van Doornen' op
een tekst uit 'De Navo!ging van Christus'.
De eerste versie van 'De Deemstering der
zielen' (een cyclus van vier leesdrama's :
'De Dood der Chimera's', 'Leonore', 'De Daad'
en 'De Eeuwige Verlossing') schreef Vansina
tussen 1918-1924, in , de jaren .dat Vlaanderen
bekend stond in de grote hernieuwing van het
(katoliek) toneel en hij een promotor was van
het Vlaamse Volkstoneel. Hijzelf was er zich
van bewust , dat zijn drama's geen dagelijkse
toneelkost waren en dat de gewone teatermens niet zonder inspanning kon geboeid
warden door 'Le combat de l'Etre et idu
Neant' en 'door de tegenspeler van Christus'
Verlossing : , de zonde, het eeuwige drama.
„Ik stond met mijn hunkering naar geluk, met
mijn drift naar waarheid voor het !evensmysterie. Met ide gestalten uit de heilige
boeken 'heb ik , geschreven in geloof, hoop
en liefde". Tot op een zekere hoogte is hier
een vergelijk te maken met de liturgische en
bijbelse dramadichter Claude!, idie ten tijde
van zijn ambassadeursschap in dit land
(1933-1935) met bewondering op keek naar
dergelijke Pelgrim-figuren.
De eerste versie van de tweede cyclus drama's
'De Tragedie van God en Mens' ('Adam',
'De Messias' en 'De Antichrist') schreef
Vansina in de bloeiperiode van 'De Pe!grim'
(1927-1931). 'Adam' werd in 1931 opgevoerd
door de paters Augustijnen to Gent, terwijI
fragmenten uit tdeze trilogie werden voorgedragen door het kunstgezelschap 'Pogen' op zijn
rondreizen, onder leiding van Jan Stalmans
(1933-1935). De idramatische kunst van
Dirk Vansina schonk toondichter Theo de
Joncker inspiratie voor twee partituren voor
,

groot ,orkest (fragmenten uit 'De Messias' en
'Adam'), die door het orkest van het N.I.R.
werden uitgezonden in 1938, 1939, 1940, 1944.
Bij het eerste jaar van W.O. II schreef Vansina
weer dramatisch werk, ide groots opgezette
Bijbelse 'Sage van Kai-Roi', bevattende een
'Voorspel', 'KaIn's dood', 'Schilo, het zwaard'
en 'De Ark'.
Dirk Vansina is gebleven de pelgrim, die soms
franciskaanse lofliederen zong en dan weer
zich verblijden kon met de uitspraak van
E. Psicharo : „Mais quoi Seigneur, est-ce , donc
si simple do vous aimer".
Na het 'moeren van en rond , de tweede
Pelgrimtentoonstelling was Vansina enigszins
gebelgd (op een 'vergadering van 'De Pelgrim'
heeft hij dat onomwonden verklaard wanneer
hij aan het adres van een en ander eigengereidheid en , gekonkelfoes met onbetrouwbare Pelgrimindringers verweet) en trachtte
hij van ide Pelgrim-idee en -aktie to redden
wat nog to redden viel. Op eigen kracht
heeft hij gedurende twee jaar royaal het
driemaandelijks tijdschrift 'De Pelgrim' uitgegeven en geleid. Toen werd het hem
materieel onmogelijk omdat 'De Pelgrim'Beweging nooit enige burgerlijke of geestelijke steun mocht ondervinden.
Ten slotte moest hij met zijn Pelgrim-gezellen,
P. Reypens en Flor van Reeth op een vergadering to Tilburg de gebruikelijk-hooghartige
houding van ide Noord-Nederlanders iondervinden. In 1930 verscheen de brochure 'De
Pelgrim' (Triborg-Tilburg) met teksten van
Paul Kuypers, Herman Bresser en Karel
Martiens; , die word door Noord-Nederlanders
afgewezen omdat zij zich beriepen op hun
St.-Bernulphusgilde of het R.-K. Kunstenaars
Genootschap, en niet begrepen dat de
Pelgrim-Beweging, in Vlaanderen spontaan
gegroeid uit idealisme, een internationale
uitstraling ibeoogde; de Vlaamse Pelgrims
hadden reeds kontakten igelegd met de Deen
J. Jorgensen en , de Italiaan Papini en leden
van de Parijse kunstenaarsgroep 'L'Arche'
met werken o.a. van architekt Dom Bellot on
beeldhouwer Charlier op hun tentoonstellingen
to , exposeren, welke hoge waardering en
sukses hadden gekend.
Tot het eincle van zijn !even is D. Vansina
het Pelgrim-ideaal in work en aktiviteiten trouw
igebleven. Hij streefde voor zichzelf en voor
de andere kunstenaars naar de kristelijke
waardigheid van de religieuze kunst. Zijn
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Decor van Rene Moulaert voor 'TijI 1'.
Toneel Lilt 'Tijl' van Ant. van de Velde.
Regie : Johan de Meester, 1926.

bijdrage 'Problemen der Katholieke kunst' in
het Pelgrimnummer van 'Lenteweelde' (30 aug.
1931) blijft niet enkel Iezenswaardig, maar van
een eigentijds belang. Eon zinnetje stemt
reeds tot nadenken : „Kunst en apostolaat,
bewust gewild, sluiten elkaar totaal uit". (I.c.,
blz. 547).
Later ,drukte hij dat nog even anders uit :
„De Pelgrims wilden door en in hun kunst
hun katholieke overtuiging zuiver en expressief
belijden; hun verzet gold het opdringen als
godsdienstige kunst van werken, die als
dusdanig aan de essentiele vereisten niet
voldeden". (Trefpunt, 2e jrg., nr. 1, blz. 32).
P. Van der Heyde

ill . .
•f-A1111: 4(1
■

III

TYL I INCARNATIE VAN
HET EXPRESSIONISME
De naam van Anton van de Velde, als
toneelvernieuwer, blijft verbonden aan Tyl I;
hij is een van de merkwaardigste figuren
van het avant-garde-theater in Vlaanderen
na 1918.
Romantisch gevoed maar kind van zijn tijd,
streefde hij naar een specifiek-Vlaamse
gemeenschapskunst op christelijke basis.
Dit was reeds merkbaar in zijn eerste werken : De zonderlinge Gast (1924) en Christoffel (1924); ook later in talrijke verfijnde
voorstellingen in onderwijsinstituten, waarvoor hij de tekst schreef of als regisseur
fungeerde. Als algemeen !eider en regisseur
van Het Vlaamse Volkstoneel formuleerde
hij zijn stan'dpunt a.v. : „Wij willen niet alleen
onze mensen Vlaams maar ook Europees
ontwikkelen; — houden bij de samenstelling
van 't repertoire niet alleen 't oog op de
culturele waarde, op de gebeurlijke tendens,
maar (evens ook op de technische kwaliteit
van het toneelwerk. Uw idienaar zal zijns
weegs gaan zoals hij dat voelt, vertrouwt,
liefheeft, los van alle begrensde tradities,
slechts vast aan Vlaanderen en zijn Geloof
en zijn kunst en zijn toekomst." (1931).
In 1925 had het Vlaamse Volkstoneel reeds
enkele experimenten gewaagd of bekende
werken (Mariken van Nieumeghen) aan de
nieuwe stip geadapteerd.
Slechts een werk, Tyl I, bevestigde de
definitieve doorbraak van het modernisme.
176
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Felix Timmermans : 'Processie 1922',
Foto Paule Pia, Berchem-Antwerpen,
Eigendom familie Veremans.
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Lierse begijnhofartiest zo'n beetje de opruier
was van de jeugd tegen de gevestigde
hiërarchie van Mechelen. Vanzelfsprekend
werkte dat stimulerend voor mij. en ik schreef
de inleid'ing, in 'De Belleman', toen bij het
Davidsfonds 'De wind waait' ter perse ging.
Van de Nest heb ik ve'el in 'Pro Arte'
gepublice'erd. Zijn 'Charles ,de Foucauld'
kende een waar succes, beleefde verschillende herdrukken en werd ook door mij in de
uitstekende Franse vertaling van Louis van
den Bossche uitgegeven.
De innemende zwerver bij Gods genade kwam
af en toe naar de Demerstede. Ik bezocht
hem in Lier. Er ,ging e'en onweerstaanbare
aantrekkingskracht van hem uit, vooral door
zijn eenvoud, oprechtheid en goedheid.
Zo maakte ik dan ook kennis met zijn trouwe
reisgezel, de apocalyptische Frans Mertens,
die
voor ons de werken van de' Nest iIIusI
treerde. Later zou hij Diest door en door leren
kennen, wanneer hij er ,de 'bewogen'
historische calvacade ontwierp ... en ook in het zweet zijns aanschijns - wist te
realiseren.
Over Diest = 'Niets', weet de Sus alles, hij,
'daan typ'e 'daan in stoeten doet', zoals hij
zich in ons sappig dialect hoorde noemen.
Een regelmaNgegast bij vrienden van me
was Jozef Muis.
Les amis ,de, mes amis sont mes amis!
Diest was toen nog niet geschonden door
cultuurvandalen. De gezellige sfeer van het
oude stadje, dat te dromen lag aan de
Demer - thans opgeofferd voor veel efficiënter parkings - bekoorde hem.
Zo kwam hij dan ook vaak op de Botermarkt
e'en glaasje heffen en vertellen over zijn vele
reizen en nog veelvuldiger uitstappen in de
re'Q'ionen van onze oude en moderne meesters.
Hij was een graag beluiste'rd causeur die als
niemand ,de' kunst verstond om,genuanceerd
en virtuoos, de harp van onze rijke taal te
betokkelen.
De allereerste telg van de zeer, zeer kroostrijke 'Pro Arte'-familie was zijn 'Memling,
de laat-gothischedroom'. En hij is me altijd
diep erkente'lijk geweest voor de grote
bloemlezing uit zijn 'Werk', die ik bij zijn
zestigste verjaardag liet samenstellen.
Uren van schoonheid heb ik beleefd bij het
lezen en herlezen van de ,dichtbundels van
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André Deme'dts. 'Klein broertje heeft gebeden
om deze Kerstnacht wit te zien .. .' Was het
zo niet geschreven ? Ik zal dat vers nooit
vergeten.
André Demedts was he't die de studie schreef
en ook de bloemlezing samenstelde:
'De Vlaamse' Poëzie sinds 1918', waarvan
ik het ,geluk had twee e'dities te mogen
brengen.
We hebben mekaar nooit ontmoet. En toch
hebben we mekaar nooit vergeten. Dat
ondervond ik onlangs nog, toen hij me enkele
minzame woorden schreef bij het verschijnen
van mijn werk over 'De oude Vlaamse
bedevaartvaantjes' .
En Anton van de Velde! Had ik de stapels
correspondentie bewaard die we met mekaar
'gewissel,d hebben, 'ik durf te verwedden dat
het een kostbare' ,documentatie zou zijn voor
wie een gedegen thesis zou willen wijden
aan het katholieke, Vlaamse cultuurleven ,in de
veertiger jaren.
Zijn 'Peter zoekt het geluk' was e'en
be'st-selleren bereikte' een benijdenswaardige
totaaloplage, zoals misschien maar weinig
Vlaamse romans er ooit een gekend hebben.
De eerste editie was verlucht met tekeningen
van mijn ,goeie vriend, Br. Max die, evenals
onze' lector, Kare'l Vertommen, misschien wel
ie'ts van het Pelgrim-ideaal he'eft ,geërM.
Anton, jongen! Waar is de tijd van 'Pukkie
Pech' en van het grote' boek ,dat ik uitgaf
over uw leven en uw werk.
Eugeen Voors tekende ,de' omslag voor de
e'erste editie van mijn Berchmansbiografie.
Als secretaris van de plaatselijke Davidsfondsafdeling spe'el'de ik het klaar ,dat ,deze
vereniging een glasraam zou schenken aan
de nieuwe kapel van het college' te Diest.
En het was er natuurlijk een van Voors.
Kwatongen beweerden dat ik geposeerd had
voor de Kristus-Koning figuur. Pater Reypens
kwam het inwijden met een fijnbesnaarde
rede' over 'Het mysterie van het Licht'.
Voors kwam vrij veel langs Diest. Hij moest
een hele reeks glasramen plaatsen in de
parochie'kerk van het nabije' Tessenderlo.
Ongelukkig werden ze haast allemaal verniel'd
door de zware ontploffing in de chemische
fabriek aldaar. Vooraleer 'De Geen' terug
opdook na de bange oorlogsjaren, waren die
ramen - zonder zijn advies en bepaald niet

gelukkig - gerestaureerd geworden.
Gewoonlijk was Voors vergezeld van zijn
spitsbroeder, Flor van Reeth. En dan maar
vertellen en vertellen, uren lang bomen. Het
is moeilijk de elastischegre\ls te ontwaren
tussen 'Dichtung und Wahrheit'.
Maar dat beide kunstenaars ook ,grootmeesters in het fantaseren waren, was een
genot waaraan ik me dikwijls me!t volle' teugen
heb kunnen laven.
Het waren charmante broeders.
Hun terugreis geschiedde - in die tijd nog per trein, via Aarschot-Lier. Ik vergezelde
hen dan naar het station en het was 'gewoonlijk op het laatste nippertje 'dat beiden de
coupé inwipten.
Op een mooie dag vraagt een stadsgenoot me :
- "Wie waren die twee aardige venten die
u naar de trein bracht ?"
- "Artie'sten uit Antwerpen."
- "Dacht ik wel. De tre'in was nog maar
amper aan 't rijden, of ze haalden een
blocnote te voorschijn en begonnen onze
portretten te tekenen. We kregen ze tegen
3 frank."
Toen ik later op de man af informeerde naar
de authenticiteit van dit verhaal, werd het ten
volle beaamd: ,.Dat doen we nog al 'eens,
dan is ons spoorkaartje betaald".
Ik dank de redactie van 'Vlaanderen', omdat ze
me degelegenhei,d bood dat alles nog eens
te overdenken. En ik ben gelukkig omdat
,de vriendschapsbanden me,t ,de enkele
Pelgrims die ik het voorrecht had tot mijn
intimi te mogen rekenen, nooit 'gefaald hebben.
Het was een glorieuze tijd! Moest ik
kunnen herbeginnen, ik zou net handelen als
toen.
, Jos Philippen
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Herinneringen aan De Pelgrim'

Toen ik voor het eerst het woord Pelgrim
hoonde in verband met ide kunst, dacht ik
aan het journaal 1910-1912 'Le Pelerin de
l'Absolu' van Leon Bloy. Deze titel zou
Dr. K. Elebaers later als motto gebruiken
voor zijn studie 'Cyriel Verschaeve' (K.V.H.U.
1935). lk was nooit effektief lid van de
Pelgrim-sodaliteit. Een paar malen werd ik
hiertoe wel uitgenodigd o.a. door P. Em.
Valvekens. Gedurende mijn soldatendienst
(1923-1924) en mijn studies aan ons Dominikaans teologicum te Leuven (1924-1927) wierf
hi j mij, eerder klandestien, als medewerker
voor het gerevaloriseerde 'Averbode's
Weekblad', waaruit in 1927 'Hoger Leven',
algemeen weekblad, zou ontstaan.
Mijn belangstelling voor , de Pelgrim-beweging
was zo , groot : 1. dat ik in 'Onze Jeugd' (1928,
1e afl.) — tijdschrift voor jonge ontwikkelde
Vlamingen onder leiding van een ,groep
Vlaamse Dominikanen — een artikel schreef
'De Jeugd en ide Pelgrim', dat later wend
overgenomen in het Pelgrimnr. van 'Lenteweelde' (30 aug. 1931), onder redactie van
J. Philippen; 2. dat mij opgedragen wend
op .de afdeling-letterkunde van het tweede
Pelgrimkongres (febr. 1930) een Iezing te
houden over 'Kunst en Gemeenschap'. Deze
lezing verscheen in 'Thomistisch Tijdschrift
voor katholiek kultuurleven' (juli 1932) en
lichtjes , gewijzigd in 'Volk en Kultuur'
(nov. 1941).
Daags vOOr de opening van de tweede
Pelgrimtentoonstelling (Harmonie-Antwerpen)
wend ik door mijn vriend E. Van der Hallen
in , de zaal binnengeleid. lk ergerde ,mij aan
het felt , dat work van de Franse beeldhouwer
Henri Charlier, die door de joodse bekeerling R. Schwob werd voorgesteld :
„L'Art de Charlier, realiste et mystique, ne
peut se justifier que par Ia foi en une religion
qui tient compte de Ia realite sensible pour
Ia depasser" (Rev. .des Jeunes, 1928, tom. I,
p. 389) niet enkel zorgeloos werd behandeld,
maar achter de schermen werd igehouden.
Het leek een praktijk van sommige officiele
rnusea, die waardevolle werken naar de kelders verwijzen. In 'Thomistisch Tijdschrift'
schreef P.J. (Janssens, 0.P.) over de tweede
Pelgrim-tentoonstelling (le jrg., nr. 2/1930).
Hieruit een paar slotzinnetjes : „Veel werd er
geklaagd over ide gebrekkige zalen, waarin , de
tentoonstelling was ,ondergebracht. En te
recht. Dat is niet waardig van de grootste
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vlaamse stad. Wanneer steken ide financiers
nu eens de hoofden 'bij mekaar om aan
Antwerpen een kunsttempel to schenken zoals
te Brussel het Paleis voor Schone Kunsten".
(blz. 365).
Ik ergerde mij aan het felt dat schilderwerken,
gelijkend op een hoop bananen of op het
uitschudden van een zak aardappelen in een
donkere kelder, als een uiting van mistieke
gevoelens wenden voorgesteld en een ereplaats innamen, terwijl volwaardige werken
van Pr. De Troyer en frisse schilderwerken
van R. Lens naar een onooglijk bijgebouwtje
wenden verwezen. In een voordracht te
Borgerhout (okt. 1930) handelde ik over de
ware geest van 'De Pelgrim', maar vertelde
onomwonden , de euvelen van doze tentoonstelling. Daarop iontving ik een schrijven van
de sekretaris van 'De Pelgrim'. Mijn voordracht
was hem overgebriefd. Hij verzocht mij de
kritiek op deze tentoonstelling publiek te
herroepen, zoniet zou gerechterlijk worden
geprocedeerd. Ons antwoord luidde : wij
hebben niets te herroepen; een rechterlijke
dagvaardiging zal wellicht nog meer onverkwikkelijkheden en blameringen van ide echte
religieuze kunst ten berde brengen. De discussie hierover is dan stilgevallen. 1
In , die jaren mochten we niet openhartig
spreken over de nefaste ontbindende krachten
van , de sodaliteit 'De Pelgrim'. Nu kunnen we
de gebeurtenissen zo samenvatten. Een eerste
, grote doorbraak van de herleving van de
religieuze kunst in ons land was het werk
van Servaes. Servaes stond 1de geestelijke
overheid niet aan. Zij achtte zich igebonden
het genre Jozef Janssens (1854-1930) 2 te
patroneren en tot in de Vatikaanse kringen
verwierf zij hiervoor steun. Mgr. Laurent
Janssens O.S.B. hielp Servaes' kruisweg
veroordelen. Wie niet werkte naar de zoetsappige trant van lieftallige apostelen,
gedrapeerd als jeunes premiers of van
Madonna's als bevallige dames of van
, gestereotipeerde heiligenbeelden, moest iniet
rekenen op opdrachten vanwege de officiele
geestelijkheid. De prive-initiatieven voor een
hernieuwing van de religieuze kunsten (kerk
en kapel, beeld en glasraam) stuitten op
archalstische ,opvattingen van kommissies, idie
zich de 'hand van , de bisdommen boven ihet
hoofd wisten en tdie zich verschansten achter
kerkelijk kanonische wetgeving. De vernieuwing van de Liturgie steeg toen niet ver

boven het rubricisme uit !
Die hooghartige weigerige houding heeft zich
jaren nadien , gewroken, tcen ,onder de kromstaf en ,de wapenschilden van het Belgisch
episkopaat als een stuk kristelijke kunst werd
bekroond een Kristus met zijn apostelen,
(geschilderd door iemand die een paar maanden te voren in een socialistisch blad had
, geschreven dat hij niet geloofde in een
kristelijke of religieuze kunst. Het scheen , dat
men de kristelijke kunst wilde hernieuwen
door zogezegde religieuze onderwerpen voor
te stellen in vcrmen, die door 'Art Vivant'
(waaronder dadalsme, surrealisme, orfisme,
abstrakte en dergelijke worden vervat)
werden gehuldi : gd !
Om terug te keren tot de , eigenlijke 'Pelgrim'
...In de jaren van zijn uitstraling (1925-1930)
ging over igans het land ide roep van de
Katolieke Aktie. Jaren nadien , heeft men
toegegeven dat deze verkeerd was aangepakt.
Zij wend van bovenuit igedikteerd en de
geestelijke ioverheid meende op alle idomeinen
het laatste woord te mogen spreken. Zo wend
een jarenlange zelfstandige jeugdbeweging,
A.K.V.S., die bewezen had tot op de graat
evangelisch katoliek to zijn en volksverbonden, zonider dat het woord toen werd igebruikt,

door de richtlijnen van de bisschoppen
ondergraven. Het tijdschrift 'Onze Jeugd',
nochtans geen orgaan van A.K.V.S., moest
onder bisschoppelijke oekaze ophouden te
verschijnen. Achteraf is , 00k gebleken , dat de
K.A.-organisaties Jeen jacht- en wervingsterrein
was van ide politieke katolieke partij, iomdat
men in , de waan verkeende dat ideze partij in
dit land alleen bij machte was het leven en
de belangen van ide kerk te behartigen.
Op de K.A.-achtergrond moet men ook de
'Pelgrim'-Beweging durven zien. 'De Pelgrim'
wilde haar kristelijke overtuiging en yolksverbondenheid op personalistische en zelfstandige wijze .beleven en uitdragen. Zij
duldde niet dat artistiek onkundigen of
-onwetenden zouden ,dikteren hoe een religieuze igedachte of gevoel moesten vertolkt
worden. Hier en idaar was er een bij de
'Pelgrim' aangesloten, 'die een soort mistieke
Pbevlieging had en ideze dan kinderachtig
of met onvolwassen vakmanschap weergaf.
Hiermede wend , een archi-slechte idienst
bewezen aan 'De Pelgrim'.
Het is niet omdat een volwaandig lid van
'De Pelgrim' eens een vlagontwerp of een
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feestprogramma tekende voor een K.A.-groep,
dat hij de K.A.Igoedkeurde en in het vaarwater kwam van een politieke katolieke partij.
Had 'De Pelgrim' idat wel gedaan, dan zou
ze in die ogenblikken wel de belangstelling
hebben ,genoten van , de overheid, maar de
religieuze kunst zou erdoor geprostitueerd
zijn. Door , dit gemis aan belangstelling en
steun, door , de onbezonnen ijver van pelgrimepigonen, en door het feit idat de tweede
pelgrim-tentoonstelling werd ,geforceerd door
persoonlijke ambitie en niet tot het hoge peil
van de eerste tentoonstelling kon worden
opgevoerd, ging 'De Pel , grim' haar deemstering tegemoet.
Aan een zonde van verzuim heb ik op zaterdag
4 maart 1967 nog eens strabant in het publiek
herinnerd. Eug. Yoors, steeds een groot
pelgrim, wend .door de vriendenkring van de
St.-Lutgardisschool te Antwerpen gehuldigd
ter gelegenheid van zijn ridderschap in de
Orde van St.-Silvester. Hoe men .dat heeft
geflikt, weet ik momenteel nog niet juist !
Het was een waardige viering, waar aanwezig
waren : Mgr. Van Waeyenbergh in de H. Mis
met sermoen van P. Reypens over Pelgrim-

1 Na het beeindigen van dit artikel, vertelde men mij
dat er van dit incident nog sporen zijn te vinden
in het kleine oorspronkelijke 'Pelgrim'-dossier.
2 De naam van deze kerkelijk gepatroneerde
schilder vinden wij zelden terug in naslagwerken
of schildersiexicons; een keer toch, waar van hem
gezegd wordt : „hij overleefde zijn faam". In een
artikel 'Onze Lieve Vrouw van Vlaanderen' ('De Tijd',
Amsterdam, 20 aug. 1924) noemt L. Dosfel deze
Janssens „een beslist tegenstander van Servaes'
kunst"; maar schrijver van dit artikel vergist zich
wanneer hij aan deze Janssens een voordracht toeschrijft op het eerste Vlaamse Maria-kongres (sept.
1921 te Brussel). Zijn broer Mgr. Janssens gaf een
lezing op het Eerste Nederlands Maria-congres
(aug. 1910 te Averbode); maar niet over kunst. Op dit
congres vernoemde A. Nobels vernoemde schilder
Janssens met zijn Zeven Weeen (KathedraalAntwerpen) even in zijn lezing 'Maria in de Vlaamse
Schilderkunst'.
Achteraf bekeken schijnt de kerkelijke anti-Servaesaktie deels een Janssens-familleaangelegenheid
te zijn geweest !

idealen en -verwezenlijkingen, en Mgr. Daem
bij de receptie om het ereteken aan de

feesteling te overhandigen. Voor deze receptie
had men mij een overzicht opgedragen van
het oeuvre van 'deze warme Vlaamse in
't Frans iopgebrachte Spanjaard' (F. Timmermans in 'Eugeen Yoors', uitg. 1930). lk nam
de eervolle, maar moeilijke taak waar aan
de hand van een reeks prachtige kleurdia's,
genomen door Mw. Lauwers. De 16e dia 'De
Bloedgever' noemde ik .een nieuwe uitbeelding
van het H. Hart, gegrondvest op de mistiek
van de Heide. Het kommentaar 'bij .deze voorstelling eindigde ik , met de woorden :
„Servaes' Gekruisigde Kristus mocht niet in
de kerken; ook Yoors' Kristussen komen er
niet in !"
Na mijn voordracht werd ik vertrouwelijk
gekapitteld , door een vriend, idie in zijn
hoedanigheid van kanunnik naast ide , heer
bisschop had moeten plaats nemen : „U had
die dingen niet moeten zeggen; zeker niet zo
stout". Mijn antwoord : „Indien het hier niet
mag, moet ik het 'clan gaan vertellen aan
brave kongregatie-juffrouwen ?"
P.J.A. Nuyens
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Wij denken met warmte terug aan onze kennismaking met de weduwe van Leon Bloy. Dit
gebeurde door een tussenpersoon, maar
mevrouw Bloy is voile veertien , dagen bij ons
gebleven ! Ze vertelde ons rustig, vroom en
gelaten haar wedervaren. En zij kon vertellen :
van het geweldige van Jean Rictus met zijn
beroemd 'Solliloques du pauvre', van het
meesterlijk schilderij 'Parce Domini' van
De Villiers, van ide grote, spiritualistische
beeldhouwer Carriere met zijn 'La porte du
Graal', van de visionaire kunstschilder
Gustave Moreau, van Francis James, Paul
Verlaine, Villiers de ('Isle Adam, J.K. Huysmans, Adolf Rette, de fantastische Arthur
Rimbaud, Paul Fort met ,de opkomende contestanten van 'Le chat noir'. En wij beleefden
alles met haar mee.
„C'est extraordinaire une telle comprehension
vraiment merveilleuse", heeft zij toen meermaals gezegd.
Het merkwaardig boek 'L'ame de Leon Bloy',
door Hubert Colleye, is in feite bij ons thuis
ontstaan, dankzij het samenzijn met mevrouw
Bloy. Het waren igouden dagen met briljante
uren. Toen zij de werken zag, die op de
,

,

eerste Pelgrimtentoonstellinig geexposeerd
zouden worden, in ide maand, volgend op haar
bezoek, riep zij , begeestend uit : „Comment
est-il possible une telle union mystique par

Herinnering aan
Mevrouw Leon Bloy
Wij hebben voor het werk van Leon Bloy
steeds , de grootste bewondering gekoesterd,
omdat het , de weg opwaarts toonde naar het
mysterievolle Absolute. Het 'Hallali' uit zijn
meesterlijk, geweldig boek 'Le sang du pauvre'
betekende voor ons een ware wekroep, en is
dat gebleven, nu meer dan ooit zelfs.

vous, flamands?" Hoe hadden wij dat kunnen
verwezenlijken, waarvoor haar man in zijn tijd
op de barricaden stond ? „Mon mari ne me
quitte jamais. Aurait-il ete encore parmi nous,
vivant, it serait un des votres !"
Op ons verzoek om hem op te nemen in de
tentoonstelling als ere-Pelgrim, antwoordde zij
ontroerd : „Tout cela est merveilleux !" en
schreef zij in ons gulden boek : „Les routes
sont grandes et les chernins pleurent, parce
qu'ils ne menent pas ou ils devraient mener.
Jeanne Leon Bloy. 22 AoOt 1927".
Dit was haar afscheid. Zij bezocht nog
Albert Servaes en reisde idaarna of naar
Zwitserland, 'waar zij, na een kort verblijf bij
haar gehuwde idochter, is ,gaan hemelen.
In onze eerste Pelgrimtentoonstellingen was,
naar haar wens, het handschrift te zien van
Leon Bloy's 'Le salut par les Juifs', 'son livre
le plus mysterieux', zoals mevrouw Bloy het
noemde. Bij dit handschrift hadden onbekende
bewonderaars bloemen neergelegd, als een
pitteitsvolle hulde...
Flor van Reeth
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'galeries-pilotes' op touw gezet. De galeries-pilotes zijn 16 kunst186

galeries uit Duitsland, Frankrijk, Holland, Italie, Yoego-Slavie,
Kaneda, Polen, Zweden, Zwitserland en U.S.A., die de avant-gardes
galeries
uit Duitsland,
Frankrijk,
Holland, Italië,
van
de hedendaagse
kunst
vertegenwoordigen.
HalfYoego-Slavië,
juni begint
U.S.A., die detoavant-gardes
Kanada,
Polen, Zweden,
Zwitserland
doze
Internationale
manifestatie
in hetenKunstmuseum
Lausanne,
van dehet
hedendaagse
kunst
vertegenwoordigen.
waama
Muse.) de l'art
Moderns
in Parijs volgt. Half juni begint
deze internationale manifestatie in het Kunstmuseum te Lausanne,
waarna
het
Musée de I'art
in Parijs
Het
Frans
Halsmuseum
van Moderne
Haarlem bezit
een volgt.
modeme afdeling, die
gehuisvest is in De Hailen aan de Grote Markt en wear geregeld
moderne
afdeling,
die
Het Frans Halsmuseum
van Haarlem kunst
bezit een
tentoonstellingen
van hedendaagse
worden
ingericht.
Twee
In De
Hallen aan
Grote :Markt
en van
waarwie
geregeld
gehuisvest is
Vlamingen
stem
in Haarlem
in de
de gunst
Raveel,
vorig
tentoonstellingen
van hedendaagse
kunst
wordendie
ingericht.
jaar
een fetrospectieve
werd ingericht
en Elias,
dit jaar Twee
zijn
Vlamingen staan
in Haarlem
in de werd
gunst:
Raveel,
wie
retrospectieve
krijgt.
In maart-april
echter
een van
keuze
uitvorig
het
Ellas,gevolgd
die dit werd,
jaar zijn
jaar een
werd
ingericht
eigen
bezitretrospectieve
getoond en de
indeling,
die en
hierbij
is
In maart-april
werd
echter een keuzesymbouit het
retrospectieve
wel
interessant.krijgt.
De onderdelen
waren
: impressionisten,
en de indeling,
die hierbij Cobra,
gevolgdkunst
werd,nais
eigen en
bezit
getoond kubisme
lisme
luminisme,
en expressionisme,
De
onderdelen
waren.
impressionisten,
symbowel
interessant.
1945, zondagsschiiders, beeldhouwwerken en objecten.
lisme en luminisme, kubisme en expressionisme, Cobra, kunst na
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beeldhouwwerken
objecten.
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'De
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Wie de twee manifestaties met elkaar vergelijkt, begrijpt
welke
en deafgelegd.
oude verzameling
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was.
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enorme
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De kunst niet
van meer
de zestiger
jaren heeft
Wie de twee manifestaties met elkaar vergelijkt, begrijpt welke
een eigen gelaat. Dat blijkt duidelijk als men west dat de keuie
enorme weg werd afgelegd. De kunst van de zestiger jaren heeft
uit de verzameling (januari-februari 1970) gedragen word door
een eigen gelaat. Dat blijkt duidelijk als men weet dat de keuze
Amerikaanse kunstenaars. Er was work van Kienholz, Christo,
uit de verzameling (januari-februari 1970) gedragen werd door
Diebenhorn, Claes Oldenburg, Hassel Smith, Clyfford Still, enz.
Amerikaanse kunstenaars. Er was werk van Kienholz, Christo,
Diebenhorn, Claes Oldenburg, Hassel Smith, Clyfford Still, enz.
Het C.V.K.V. heeft zich ingespannen om de kunstenaars-ambtenaren
to laten genieten van een volwaardige wedde, vermits de wedgeHet C.V.K.V. heeft zich ingespannen om de kunstenaars-ambtenaren
verhogingen in opspraak kwamen. Voor hen, die het interesseert,
te laten genieten van een volwaardige wedde, vermits de weddekunnen we melden dat lerland zopas een belangrijk besluit heeft
verhogingen in opspraak kwamen . Voor hen, die het interesseert,
getroffen : kunstenaars betalen er voortaan geen inkomstenbelaskunnen we melden dat Ierland zopas een belangrijk besluit heeft
tingen meer. Dit geldt zowel voor schilders als voor schrijvers en
getroffen:
kunstenaars betalen er voortaan geen inkomstenbelascomponisten, zowel voor leron als voor buitenlanders, die er zich
tingen
meer.
Dit Mogelijk
geldt zowel
voorlerland
schilders
voor
schrijverseen
en
komen vestigen.
hoopt
metals
zulke
maatregel
componisten, zowel voor leren als voor buitenlanders, die er zich
pleTade grote kunstenaars aan to trekken, die er het Intellectuele en
komen vestigen. Mogelijk hoopt Ierland met zulke maatregel een
het kunstklimaat zullen opvoeren tot een internationaal kunstpleïade grote kunstenaars aan te trekken, die er het intellectuele en
centrum.
het kunstklimaat zullen opvoeren tot een internationaal kunstcentrum.
De stad Aken heeft een nieuwe kunstgalerie geopend In het oude
Kurhaus. In de luxueuze zalen van het vroegere Kurhaus was
De stad Aken heeft een nieuwe kunstgalerie geopend In het oude
hedendaagse kunst to zien, voornamelijk afkomstig uit de verKurhaus. In de luxueuze zalen van het vroegere Kurhaus was
zameling Ludwig, de grootste verzameling van kunst uit de zestiger
hedendaagse kunst te zien, voornamelijk afkomstig uit de verjaren. De tentoonstellingsruimte heat Neue Galerie en de bedoeling
zameling Ludwig, de grootste verzameling van kunst uit de zestiger
is 'Bildformen der Gegenwart' te brengen. Voor de eerste tentoonjaren. De tentoonstellingsruimte heet Neue Galerie en de bedoeling
stetting word een handige katalogus uitgegeven, die elders, in
is 'Bildformen der Gegenwart' te brengen. Voor de eerste tentoondit nummer ter sprake komt. In het kader van de tentoonstelling
stelling werd een handige katalogus uitgegeven, die elders in
werden filmen gedraald, een concert ingericht, evenals verschildit nummer ter sprake komt. In het kader van de tentoonstelling
lende conferenties.
werden filmen gedraaid, een concert ingericht, evenals verschillende conferenties,
In de galerie Gmurzynska to Keulen zagen we in maart een tentoonstelling van grafiek on gouachen van Russische kunstenaars,
In de galerie Gmurzynska te Keulen zagen we in maart een tendie zich als 'Russische Avant-garde in Moskou' voorstellen. (In
toonstelling van grafiek en gouachen van Russische kunstenaars,
Belgie, waar we gezegend zijn met Brussel, kruispunt van Europa,
die zich als 'Russische Avant-garde in Moskou' voorstellen. (In
blijven
natuurlijk
van veel
informatie
verstoken).
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Amerika (Dortmund), Rusland (Keulen), en Duitsland zelf (zie
,

bespreking over 'Jetzt' in het vorig nummer).

Reeds in 1967 had het maandblad 'Das Kunstwerk' inlichtingen gebracht over de kinetische groep 'Beweging' uit Moskou. In novemReeds
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A.D.
lages, Kabakow interpreteert Russische spreekwoorden, de beeldhouwer Neiwestnyi toont monumentale tekeningen.
A.D.
RICHARD HAMILTON TE EINDHOVEN
RICHARD
TE EINDHOVEN
Op 30 meiHAMIL
zondTON
de B.R.T.
een interview van een half uur met
Richard Hamilton uit, tot 28 juni is in het Van Abbe-museum te
Op 30 mei zond de B.R.T. een interview van een half uur met
Eindhoven een overziohtstentoonstelling to zien. Deze tentoonstelRichard Hamilton uit, tot 28 Juni is In het Van Abbe-museum te
ling bevat een keuze uit het werk tussen 1949 en 1955 en, op
Eindhoven een overzichtstentoonstelling te zien. Deze tentoonstelenkele studies na, elle werken sinds 1956. Nochtans maakt dit geen
ling bevat een keuze uit het werk tussen 1949 en 1955 en, op
uitgebreide tentoonstelling uit. Integendeel, Hamilton werkt langenkele studies na, alle werken sinds 1956. Nochtans maakt dit geen
zaam; we zouden bijna zeggen : een schilderij per jaar en dat
uitgebreide tentoonstelling uit. Integendeel, Hamilton werkt langschilderij herneemt hij dan in verschillende versies. Heel zijn oeuvre
zaam; we zouden bijna zeggen: één schilderij per jaar en dat
bestaat voor het grootste deel uit een reeks thematische onderschilderij herneemt hij dan in verschillende versies. Heel zijn ceuvre
werpen.
bestaat voor het grootste deel uit een reeks thematische onderDe organisatie van de tentoonstelling, die in Londen, Eindhoven en
werpen.
Bern pleats heeft, werd grootscheeps opgevat en heeft een klein
De organisatie van de tentoonstelling, die in Londen, Eindhoven en
fortuin gekost. Bruiklenen werden over het ganse grondgebied van
Bern plaats heeft, werd grootscheeps opgevat en heeft een klein
de U.S.A. evenals in Engeland, Duitsland en Italia gehaald. De
fortuin gekost. Bruiklenen werden over het ganse grondgebied van
Peter Stuyvesant Foundation liet 'My Marilyn' uit haar collectie
de U.S.A. evenals in Engeland, Duitsland en Italië gehaald. De
halen, die in Australia op tournee was. Een eentalige Engelse kataPeter Stuyvesant Foundation liet 'My Marllyn' uit haar collectie
loog met commentaar per schilderij, geschreven door Richard
halen, die in Australië op tournee was. Een eentalige Engelse kataMorphet, werd uitgegeven en deze kataloog is een merkwaardig
loog met commentaar per schilderij, geschreven door Rlchard
werkstuk.
Morphet, werd uitgegeven en deze kataloog is een merkwaardig
werkstuk.
Richard Hamilton genlet de naam de grondlegger van de Engelse
pop-art te zijn. De eerste symptonen van de pop-art kon men op
Richard Hamilton geniet de naam de grondlegger van de Engelse
de tentoonstelling 'This to tomorrow' waarnemen, die in 1956 door
pop-art te zijn. De eerste symptonen van de pop-art kon men op
Hamilton to Londen werd ingericht. Daar was ook zijn collage, die
de tentoonstelling 'This to tomorrow' waarnemen, die in 1956 door
nu beroemd is door de vele afbeeldingen in talrijke boeken over de
Hamilton te Londen werd ingericht. Daar was ook zijn collage, die
hedendaagse kunst, te zien onder de lange titel 'Just what is it
nu beroemd is door de vele afbeeldingen in talrijke boeken over de
that makes to-day's homes so different, so appealing'. ledere kunsthedendaagse kunst, te zien onder de lange titel 'Just what is it
liefhebber kent deze collage met een pin-up, een body-builder, een
that makes to-day's homes ~o different, so appealing'. Iedere kunstT.V., een taperecorder, een blik ham, een ingelijst stripverhaal, een
liefhebber kent deze collage met een pin-up, een body-buil der, een
deftig portret, het embleem van een Ford-wagen, een grote affiche,
T.V., een taperecorder. een blik ham, een ingelijst stripverhaal, een
kortom alle ingredienten van onze consumptiemaatschappij. Wandeftig portret. het embleem van een Ford-wagen, een grote affiche,
neer men de collage in werkelijkheid ziet, is men alleen verbaasd
kortom alle ingrediënten van onze consumptiemaatschappij. Wanover de afmetingen 26 x 25 cm, een nietig ding op grote witte
neer men de collage in werkelijkheid ziet. is men alleen verbaasd
museumwanden, waar we at sinds jaren indrukwekkende afmetingen
over de afmetingen 26 x 25 cm, een nietig ding op grote witte
gewoon zijn. Deze collage bevatte niet alleen alle ingredienten van
museumwanden, waar we al sinds jaren indrukwekkende afmetingen
de consumptiemaatschappij, mar ook van de pop-art, die zich na
gewoon zijn. Deze collage bevatte niet alleen alle ingrediënten van
1956 zou ontwikkelen, eerst to Londen, cm nadien de U.S.A. te
de consumptiemaatschappij. maar ook van de pop-art, die zich na
veroveren en in Parijs de nouveaux-realistes te inspireren.
1956 zou ontwikkelen. eerst te Londen, om nadien de U.S.A. te
veroveren en in Parijs de nouveaux-réalistes te inspireren.
Voor Richard Hamilton is de inhoud van het schilderij van weinig
of geen betekenis. Dat heeft hij van Marcel Duchamp overgenomen.
Voor Rlch'1rd Hl'lmil'nn is de inhoud van het schilderij van weinig
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- The
Solomon R. Guggenheim In reliëf opgebouwd uit fiberglas en cellu-

lose, in versohillende kleuren geschilderd of met metaalglans belegd - Swingeing London (persfoto van een gevangene, die zijn
lose, in verschillende kleuren geschilderd of met metaalglans begezicht verbergt op het ogenblik dat hij het gerechtshof verlaat) legd - Swingeing London (persfoto van een gevangene, die zijn
I'm dreaming of a, white Chistmas - Fashion-plate - enz.
gezicht verbergt op het ogenblik dat hij het gerechtshof verlaat) Hamilton neemt in het hedendaagse kunstgebeuren een belangrijke
I'm dreaming of a white Chistmas - Fashion-plate - enz.
pleats in. Het zal niet gauw meer gebeuren idat men eon tentoonHamilton neemt In het hedendaagse kunstgebeuren een belangrijke
stelling van zijn zeer verspreid werk te zien krijgt.
A.D.
plaats in, Het zal niet gauw meer gebeuren dat men een tentoonstelling van zijn zeer verspreid werk te zien krijgt.
A.D.

BUITENLANDSE TENTOONSTELLINGEN
BUITENLANDSE
TENTOONSTELLINGEN
Duitsland
Stedelijk Museum, Bonn : Kitaj (grafiek).
Duitsland
Kunsthalle, Bremen : Edv. Munch (tot 28/6) en, 'Kunst der GegenStedelijk Museum, Bonn: Kltaj (grafiek).
wart' (tot 5/7).
KunsthalIe, Bremen; Edv. Munch (tot 28/6) en 'Kunst der GegenErnst Barlach-Haus, Hamburg : Houtplastiek van E. Barlach (tot
wart' (tot 5/7).
31/7).
Ernst Barlach-Haus, Hamburg; Houtplastiek van E. Barlach (tot
VVallraf-Richartz Museum, Keulen : 'Romantik ? Landschaft von
3117).
dazumal bis Pop' (tot 11/10 - Catal. DM 5).
Wallraf-Richartz Museum, Keulen; 'Romantik ? Landschaft von
Kunstverein, Keulen : Verzamiling Eizold (tot 19/7 - natal. DM 10).
dazumal bis Pop' (tot 11/10 - Catal. DM 5).
Kunsthalle (en Kunstverein), Keulen : Laatgotiek in het Rijnland
Kunstverein, Keulen: Verzameling Etzold (tot 19/7 - catal. DM 10).
(tot 27/9).
KunsthalIe (en Kunstverein), Keulen: Laatgotiek in het Rijnland
Stedelijk Museum, Monchengladbach : Holbein (tot 5/7).
(tot 27/9).
Stedelijke Kunsthalle, Recklinghausen : 'Zeitgenossen - das Gesicht
Stedelijk Museum, Mönchengladbach : Hoibein (tot 5/7),
unser Gesellschaft im Spiegel der heutigen Kunst' (tot 18/7).
Stedelijke KunsthaiIe, Recklinghausen : 'Zeitgenossen - das Gesicht
Engeland
unser Geseilschaft im Spiegel der heutlgen Kunst' (tot 18/7).
Nat. Portrait Gallery, London : 'Drawn and Quarted' (The world of
Engeland
the British Newspaper Cartoon) (tot 31/7).
Nat. Portrait Gallery, Londen: 'Drawn and Quarted' (The world of
Queens Gallery, London : Gainsborough.
Ihe British Newspaper Cartoon) (tol 3117).
Frankrijk
Queens Gallery, Londen: Gainsborough.
Granger's, Parijs : Maurice Denis (eeuwfeest).
Frankrijk
Galerie
Visions
.Nouvelles,
Parijs (eeuwfeest).
: La belle époque - lithographies
Orangerie,
Parijs:
Maurice Denis
(tot 31/10).
Galerie Visions Nouvelles, Parijs: La belle époque - lilhographies
Centre National d'Art Contemp., Parijs : Cesar (tot 10/7).
(tot 31/10).
Salles
l'ancienne
Straatsburg
: Europe
Centrede
National
d'Artdouane,
Contemp"
Parijs: César
(tot 1925
10/7).(tot 15/9).
Nederland
Salles de I'ancienne douane, Straatsburg: Europe 1925 (tot 15/9).
Rijksmuseum, Amsterdam : Chabot 1940-45 (tot 6/7).
Nederland
Stedelijk
Museum,
Amsterdam
: Martial
Raysse
Rijksmuseum,
AmstEl'rdam
: Chabol
1940-45
(tot (tot
6/7).15/9).
van
Abbemuseum,
Eindhoven :Martial
R. Hamilton
Raysse (tot
(tot 28/6)
15/9). en Mario
Stedelijk
Museum, Amsterdam:
Negri
(tot
13/7).
van Abbemuseum, Eindhoven: R. Hamilton (tot 28/6) en Mario
Stadhuis,
: Jos. Beuys, 90 tekeningen (tot 4/7).
Negri (tot Middelburg
13/7).
De
Waag, Middelburg:
Nijmegem : 50
j. realist.
Ned.
kunst (tot(tot
12/7).
Stadhuis,
Jos.
Beuys, 90
tekeningen
4/7).
Boymans-van
Beuningen,
Rotterdam
:
Rotterdamse
12/7). (tot 7/7).
De Waag, NiJmegem : 50 J. realist. Ned. kunst (tot grafici
Aartsb.
museum,
Utrecht :Rotterdam:
Middeleeuwse
kunst in Zweden
Boymans-van
Beuningen,
Rotterdamse
grafici (tot
(tot 3/8).
717).
Oostenrijk
Aartsb. museum, Utrecht: Middeleeuwse kunst in Zwe'den (tot 3/8).
Dom
van Salzburg : Stabat Mater, Maria onder het kruis in de
Oostenrijk
kunst ca. 1400 (tot 15/9).
Dom van Salzburg: Stabaf Mater, Maria onder het kruis In de
kunst ca. 1400 (tot 15/9).
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Poëtisch bericht

Willem M. Roggeman

Willem M. Roggeman
Genesis

Genesis

Avontuur, het woord op reis.
De
gedachte
eenop
vaartuig,
Avontuur,
hetwerd
woord
reis.
ingescheept
vorm
inhoud.
De gedachtezijn
werd
eenenvaartuig,
Achter
de
tijd
blijkt
zand.
ingescheept zijn vorm en inhoud.
Een
theme
is geboren,
Achter
de tijd
blijkt zand.
een
tot woord
volgroeid,_
Eenpijn
thema
is geboren,
zorgvuldig
gedicht
gekweekt.
volgroeid,
een pijn toltotwoord
lk
word beweerd.
zorgvuldig
tot gedichl gekweekt.
lk
mezelf levenslang
Ik bewoon
word beweerd.
.

Ik bewoon mezelf l6'Venslang
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ik draag de gesohledenis in mij
Ik draag de geschiedenis in mij
met de tinnen beker van mijn huiver
met de linnen beker van mijn hUiver
en mijn haat als een rokende ruiner
en mijn haat als een rokende ruïne.
Dit verlichte denken. Alles ontstaat
Dit verlichte denken. Alles ontstaat
als een Italiaanse Renaissance
als een Italiaanse Renaissance
uit een hand, een voltooid gebaar.
uit een hand, een voltooid gebaar.
Want hand betekent beweging,
Want hand betekent beweging,
een schierelland, een versierde droogte,
een schiereiland, een versierde droogte,
een vriendschap vol keelklanken.
een vriendschap vol keelklanken.
Symbolen'glanzen. Maar de zon
Symbolen glanzen. Maar de zon
verschrompelt in haar licht.
verschrompelt in haar Jicht.
En de tijd begint.
En de tIjd begin!.

Walter
WalterCruyssaert
Cruyssaert

Vers
Vers1717
Lauw
hoon,
Lauwvoelde
voeldeikikdedekomst
komstvan
vanjeje
hoon,
een kristallen paard dat wankelde, dodend
een kristallen paard dat wankelde, dodend
als
haat
diedie
aanzwol
in in
geluidloostieid.
alsjeje
haat
aanzwol
geluidloosheid.
Koel
bevuild
Koeliheb
hebjejemijn
mijnwonden
wondengestheurd,
gescheurd,
bevuild
met
de
zweren
die
enkel
de
doden
kennen,
met de zweren die enkel de doden kennen,
met
enkel
dede
kosmos
vergruist.
metdedeziekte
ziektedie
die
enkel
kosmos
vergruist.
Weidra
schijn
van
je Je
nabijheid,
nabiJheid,
Weldraweet
weetikIkenkel
enkelnog
nogdede
schijn
van
zal
niet
meer
smaken
van
smelten.
zalikikdedeglans
glans
niet
meer
smaken
vanhet
het
smelten.
1kIkzal
schaduwvan
vanjejesnelle
snelleslaap.
slaap.
zal heengaan
heengaanininde
deschaduw

Piet
PietBrak
Brak
Glanzend
mijn
Glanzendals
als
mijnadem,
adem,
ikikdraag
draagkrachtig
krachtigde
dehevige
hevigewonde
wondeder
dergoedheid
goedheid
enenslaap
eeuwige
koning
slaapals
alseen
een
eeuwige
koning
inIneen
tempel
van
lioht
eengouden
gouden
tempel
van
licht
want
wantikikdrink
drinkgulzig
gulzig
het
hetbloed
bloedvan
vandedestervende
stervendezon
zon
enenleef
diepgezuiverd
leef diepgezuiverd
met
methet
hettedere
tederehart
hartvan
vandedeverte,
verte,
totdat
totdatikikvolledig
volledigzal
zalgeuren,
geuren
ininwarms
warmebloesems
bloesemsvan
vanvreugde,
vreugde,
want
wantnunuworden
wordenmijn
mijnhanden
handen
eenzaam
hoge
najaarshemel,
eenzaamals
alseen
een
hoge
najaarshemel,
waarmee
ik
de
morgen
breken,
waarmee ik de morgenwilwilbreken,
hevig,
hevig,als
alswit
witbrood.
brood.
Reeds
Reedsvoel
voelikikhet
hetgloeiend
gloeiendopenstrelen
openstrelen
van
vandedewind
windininvele
velevingers,
vingers,
enen!ulster,
trillend
luister,hoe
hoe
trillend'hij
hijspreekt
spreekt
inineen
wondermool
kasteel
een wondermooi kasteel
van
vanfijn
fijngeweven
gewevendauw,
dauw,
rand
zijn
zwarte
jurk
rondeen
eenboom
boomdiedie
zijn
zwarte
Jurk
van
schaduw
ultspreldt
van schaduw uitspreidt
enendie
langzaam
mijn
zomer
.behoort.
die
langzaamtottot
mijngave
gave
zomer
behoort.

Leopold
LeopoldM.
M.van
vanden
denBraude
Brande

Wie
Wieben
benikikniet
niet
wie
wieben
benikIkniet
niet
dat
datzelfs
zelfsmijn
mijnteal
taal
geen
geenvluchtige
vluchtigevalken
valken
mag
magachterhalen
achterhalen
dat
datikIkalleen
alleenhier
hier
aan
aaneen
eenwaarheid
waarheid
mag
magstaan
staan
zo
zodeze
dezewoorden
woorden
daggeen
geentaal
taalzijn
zijn
dag
wieben
benikik
wie
achteloos
achteloos
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nagelaten
nagelaten
in het schreien
in het schreien
van een kind
van een kind
wil ik verder
wil Ik verder
spreken.
spreken.

Veerle
VeerleAnna
Anna
liefde
liefde
is stiller
is stiller
clan
,danalle
allemensen
mensen
mijn hand rust
mijn hand rust
op
opjejekoude
koudelieve
lievehoofd
hoofd
samen onze droefheid
samen onze droefheid
begraven
begraven
vertel me sdan
vertel me dan
dat
dathet
hetniet
nietwaar
waarisis

Op
Op korte
korte golf
golf
—- 'De
Heivinken%
'Delustige
lustige
Heivinken',o.l.v.
o.l.v.Broeder
BroederArnold,
Arnold,voerden
voerden op
op66mei
mei
volkse
BRT
volkseliedjes
liedjesuituitvoor
voor
BRT1.1.
—- Va,n
Van 25
25 april
april tot
tot 23
23mei
meistelde
steldeMartin
MartinBaeyens
Baeyens tentoon
tentooniningalerie
galerie
Liebens
LiebensteteMortsel.
Mortsel. Guy
Guyvan
vanHoot
Hoofverzorgde
verzorgdededeinleiding.
inleiding.
galerij
—- Alfons
AllonsBlomme
Blomme stelde
steldetot
tot1010mei
meitentoon
tentoonin in
galerijV.A.N.
VAN.tete
Roeselare.
Roeselare.
Boerenkrijgschuur
—- Piet
PietBoelens
Boe/ensstelde
steldetot
tot1515juni
junitentoon
tentooninindede
Boerenkrijgschuur
teteTongerlo.
Tongerlo.
Davidsfonds-Loppem
- - Op
Op4 4juni
junirichtte
richttehet
het
Davidsfonds-Loppem een
eenvoordracht
voordrachtinin
l', met
'Ten
'Tenhuize
huizevan
van Roger
RogerBondue
Bondue/',
metdedenon-figuratieve,
non-figuratieve kunst
kunst als
als
onderwerp.
onderwerp.
—- Tot
Tot19
19april
aprilstelde
steldeLode
LodeBosmans
Bosmanstentoon
tentoonIningalerie
galerieLaterna
Laternatete
Herentals.
Herentals.
—- Van
Van 22
22mei
meitot
tot2424juni
junIstelt
steltWilly
WillyBosschem
Bosschem ininde
degalerij
galerij'Freie
'Freie
Kunstgemeinschafr
te
MOnster,
rookschilderijen
tentoon.
Van 1010
Kunstgemeinschaft' te Münster, rookschilderijen tentoon. Van
juni
junitot
tot16
16augustus
augustuszullen
zullenzestig
zestigwinkels
winkelsteteOostende
Oostenderookwerk
rookwerkvan
van
Willy
WillyBosschem
Bosschemininhet
hetuitstalraam
uitstalraamexposeren.
exposeren.
—- Frans
FransBourgeois
Bourgeois exposeert
exposeert van
van 15
15 mei
meitot
tot1010juni
juniIningalerij
galerij
Rembrandt
RembrandttoteLebbeke.
Lebbeke.
—- In
In opdracht
opdracht van
van het
hetministerie
ministerievan
vanKultuur
Kultuur werden
werden een
eenreeks
reeks
langspeelplaten
gemaakt,
die
de
'Cultura'-verzameling
vormen
langspeelplaten gemaakt, die de 'Cultura'-verzameling vormenenen
die
bijzonderbelangrijk
belangrijkoverzicht
overzicht brengen
brengen van
van het
hetwerk
werkvan
van
dieeen
eenbijzonder
onze
Peter
onzehedendaagse
hedendaagseBelgische
Belgischecomponisten.
componisten.Ook
Ookwork
werkvan
van Peter
Cabus
Cabuswerd
werdopgenomen.
opgenomen.
—- Van
17 april
april tot
tot 3 3mei
meiexposeerde
exposeerdePater
Pater Raymond
Raymond Carlo
Car/é inIn
Van 17
galerie
'Tolhuis
to
Scheile.
galerie Tolhuis te Schelle.
merkwaardige
—- Jet
JetClaerhout
C/aerhout stelt
steltvan
van6 6juni
junitottot3 juli
3 juli
merkwaardigekoperkopersculpturen
sculpturen tentoon
tentooniningalerij
galerijAtelier
AteliertoteOostende.
Oostende. Jan
JanD'Haese
D'Haese ververzorgde
zorgdededeinleiding.
Inleiding.
—- Van
Van66tot
tot25
25maart
maartjl.JI.stelde
steldekunstschilderes
kunstschilderes M.-R.
M.-R.Coenegrachts
Coenegrachts
tentoon
tentoon ininde
deVlaamse
VlaamseAcademische
AcademischeClub
Club teteLeuven;
Leuven;het
hetbetrof
betrof
hier
i.V.m. haar
haar reis
reis naar
naar Canada
Canada en
endedeU.S.A.,
U.S.A.,inin
hiervooral
vooral werken
werken i.v.m.
1969.
1969.Van
Van 55tot
tot 77juni
juni nam
nam zij
zij deel
deel aan
aan de
deexpositie
expositievan
vanhet
helBeatrijsBeatrijsgezelschap,
zaal
Remy
• van
fabrieken
Wijgmaal.
gezelschap,inindede
zaal
Remy
vandede
fabriekenRemy
Remyto te
Wijgmaal.
Ook
uitnodiging
Injuni
juni stelde
steldezijzijtentoon
tentoon—- opop
uitnodiging - teteClermontClermontOok in
Ferrarid
en in
in juli
juli as.
a.s.volgt
volgtdan
danVichy;
Vichy;dit
ditzijn
zijnrespectievelijk
respectievelijkdede
Ferrand en
29e
zijzij
deelneemt
aan
Internationale
en30e
30ekeel'
keerdat
dat
deelneemt
aan
internationaleexposities.
exposities.
2geon
- Miel
MielCools
Coo/sverleent
verleentzijn
zijn medewerking
medewerking aan
aanhet
hetZeezangfeest
Zeezangfeest1970
1970
11juli
Juliininhet
hetkursaal
kursaaltoteOostende.
Oostende. Gerard
GerardVermeersch
Vermeersch verzorgt
verzorgt
op11
op
de
depresentatie.
presentatie.
14tot
tot21
21 juni
juni exposeert
exposeert Willy
WillyCools
Cools in
in de
deBoudewijnzaal
Boudewijnzaal tete
Van 14
—- Van
Heist-op-den-Berg.
Heist-op-den-Berg.
- Felix
Felixde
deBoeck
Boeck exposeert
exposeertvan
van27
27juni
Junitot
tot27
27juli
juliininhet
hetkursaal
kursaal tete
—

Oostende. Inleider is Prof. Dr. Joos Florquin.
— Van 31 mei tot 21 juni stelde Paul De Bruyne keramiek tentoon
Oostende.
Inleider is Prof.
Dr. Joos Florquin.
In
het Huidevettershuis
te Brugge.
- Gilbert
Van 31 Decock
mei tot 21
juni steldevan
Paul
De 23
Bruyne
keramiek
tentoon
exposeerde
6 tot
juni in
de Standaard
—
In het te
Huidevettershuis
te Brugge.
galerij
Oostende.
- Composities
Gilbert Decock
van 6werden
tot 23 op
juni
in de
Standaard
van exposeerde
Lucien Delbarre
4 juni
door
BRT 2
—
galerij te Oostende.
Dirk Varendonck dirigeerde.
geprogrammeerd.
- Van
Composities
van
Lucien
Delbarre
op 4 juniindoor
BRT 2
Victor werden
Delhez tentoon
de galerie
—
17 mei tot
3 juni
stelde
geprogrammeerd
. Dirk Varendonck
Jan D'Haesedirigeerde.
Waumans
te St.-Niklaas.
verzorgde de inleiding.
- Van
Van Karel
17 meiM.
totbe
3 juni
Victor de
Delhez
tentoonvan
in de Westgalerie
Lillestelde
verscheen
'inventaris
—
Waumans
te St.-Niklaas.
Jan D'Haese
de inleiding.
vlaamse
heemkundige,
volkskundige
enverzorgde
geschiedkundige
tijdschrif- Van
Karel dit
M. als
De uitgave
Lll/e verscheen
de 'inventaris verbond
van de Westten
tot 1969',
van het Westvlaams
van
vlaamse voor
heemkundige,
volkskundige
en Lemanlaan,
geschiedkundige
tiJdschrifKringen
Heemkunde
(p.a. Generaal
83, Assebroek).
tendietot
1969', dit
als uitgave
van het Westvlaams
van
In
inventaris
worden
59 Westvlaamse
tildschriften verbond
behandeld.
voor
GeneraalteLemanlaan,
Assebroek),
Kringen
De
auteur
gaf Heemkunde
daarover een(p.a.
voordracht
leper, op 2583,
april,
tijdens
In kadercursus
die inventaris
worden
Westvlaamse
behandeld.
do
aldaar
voor59
kunstvorming
en tijdschriften
streekgeschiedenis.
De Van
auteur
gaf daarover
te Armand
leper, opDemeulemeester
25 april, tijdens
—
30 april
tot eindeeen
meivoordracht
exposeerde
deeigen
kadercursus
aldaar voorKapellestraat,
kunstvorming teenRonse.
streekgeschiedenis.
in
atelier 'Wittentak',
Van
30
april
tot
einde
mei
exposeerde
Armand
Demeu/emeester
werd
in juni
door BRT 1
'Willem
de
Meyer
70'
— Het huldeconcert
in eigen atelier 'Wittentak',
Kapellestraat.
tede
Ronse.
Meyer op te Stromgeprogrammeerd.
Op 17 april
trad Willem
- Het huldeconcert
'Wil/em deDavidsfondsafdeling.
Meyer 70' werd in juni door BRT 1
beek-Waver
voor de plaatselijke
Op
17
april
trad
Wil/em
de Meyervan
op het
te InterStromgeprogrammeerd.
waren
de promotors
Mevrouw
Denaux
— Maurits en
voor de plaatselijke
beek-Waver
einde van mei te Kortrijk plaatsnationaal
Koorfestival,
idat op heDavidsfondsafdeling.
- Maurits en Mevrouw Denaux waren de promotors van het Intervend.
Koorfestival,steide
dat op
einde
vanschilderijen
mei te Kortrijk
plaats--nationaal
Willem Deneckere
vanhet
9 tot
23 mei
en grafiek
vond. in galerij Anhyp te Kortrijk.
tentoon
- De
Wil/em
van 9 tot
schilderijen
en Volksgrafiek
jury,D€neckere
aangesteldstelde
in de schoot
van23demei
'Vereniging
voor
—
tentoon
in
galerij
Anhyp
te
Kortrijk.
kunde' voor de bekroning van een volkskundig werk op weten- De jury, aangesteld
in de
de voorkeur
schoot van
de 'Vereniging
schappelijke
basis, heeft
gegeven
aan een voor
werkVolksvan
kunde' Dendooven
voor de bekroning
van Hazegraspolder'.
een volkskundig Dit
werkwerk
op is
weteneen
Lucien
: 'De Nieuwe
de voorkeur
gegeven van
aan de
eenmarkante
werk van
schappelijke
basis, en
heeft
boeiende,
degelijke
vooral
nuttige bundeling
Lucien Dendooven:
'De NieUwe Hazegraspolder'.
Dit werkmet
is een
historische
en sociaal-economische
bronnen, in verband
de
boeiende,
degelijke en vooral nuttige bundeling van de markante
Nieuwe
Hazegraspolder.
historische
en 25
sociaal-economische
bronnen,
met te
de
het Kursaal
Deprez ininverband
Van 13 tot
juni exposeerde Mia
—
Nieuwe Hazegraspolder.
Oostende.
13 Ro
tot stelde
25 Juniop
exposeerde
Mia Deprez
het Kursaal te
te
- Luc
Van De
12 april tentoon
in het inParochiehuis
—
Oostende.
Balen-Wezel.
- Roland
Luc DeDevoldere
Ro steldeexposeert
op 12 april
tentoon
hetinParochiehuis
in de
maandinjuli
de Standaardte
—
Balen-Wezel.
galerij
te Oostende.
- Op
Roland
Devoldere
exposeert
de maandinjuli
de Standaard
hetinkader
van het
KamielinD'Hooghe
22 juni
concerteert
—
galerij teduOostende.
Festival
Marais te Parijs, nadat hij onlangs in Grenoble optrad.
concerteert
Kamiel D'Hooghe
in hetop
kader
van ter
het
- Ravenna
Op 22 juni
In
werd
hij uitgenodigd
te concerteren
27 juli,
Festival
du
Marais
te
Parijs,
nadat
hij
onlangs
in
Grenoble
optrad.
gelegenheid van het tienjarig bestaan van een internationaal
In Ravenna werd hij uitgenodigd te concerteren op 27 juli, ter
Orgelfestival.
gelegenheid
van 1970
hel verzorgt
tienjarig hijbestaan
vanin een
Internationaal
concertOp
19 september
een recital
de ,grote
Orgelfestival.
zaal van 'De Doelen' te Rotterdam.
Op 19 september
verzorgt
een recital in denog
grote
Intussen
staan, in 1970
de loop
van dehiJzomermaanden,
een concerttiental
zaal van 'De
Doelen'
te Rotterdam.
concerten
op zijn
agenda,
w.o. het openingsconcert van het Festival
Intussen
staan, te
in Brugge,
de loopmast
van centra
de zomermaanden,
een Gent,
tiental
van
Vlaanderen
als Maastricht,nog
Breda,
concerten
op zijn agenda,
Tilburg,
Hilvarenbeek,
Gentw.o.
e.a. het openingsconcert van het Festival
vanzal
Vlaanderen
naast centra
Maastricht,
Breda, Gent,
Hij
te BruggetedeBrugge,
Internationale
jury als
voorzitten
ter gelegenheid
Tilburg,
Hilvarenbeek,
Gent
e.a.
van de Internationale Orgelwedstrild.
Hij_Het
zal Agentschap
te Brugge de
internationale
Jury voorzitten
gelegenheid
, in samenwerking
met deter
heemkundige
IM.CO
—
van de'Ter
Internationale
Orgelwedstrijd.
Kring
Ceure' (Bredene),
hebben een rijk rgeTllustreerd , hulde- Hetgepubliceerd,
Agentschap IM.CO,
in samenwerking
heemkundige
Men kan
AntodeDiez.
'Wake
gewijd aan
kunstschilder met
rijk
geïllustreerd
huIdeKring
'Ter
Ceure'
(Bredene),
hebben
een
Meibloempjeslaan,
30,
Bredene.
Anto
Diez,
bestellen a 100 fr. bij
plaket gepubliceerd, gewijd aan kunstschilder Anto Diez. Men kan
— Op 11 maart trad componist-violist Jan Douliez op in het
bestellen à 100 fr, bij Anto Diez, Meibloempjeslaan, 30, Bredene.
Osterriethuis te Antwerpen, tijdens een groot zangfeest, ingericht
- Op 11 maart trad componist-violist Jan Douliez op in het
door de 'Vrienden van Zuid-Afrika', order de algemene leiding van
Osterriethuis te Antwerpen, tijdens een groot zangfeest ingericht
Willem de Meyer. Te ,dezer gelegenheid werden drie nieuwe Zuiddoor de 'Vrienden van Zuid-Afrika', onder de algemene leiding van
afrikaanse liederen van Jan Douliez gecreeerd.
Wil/em de Meyer. Te dezer gelegenheid werden drie nieuwe ZuidOp 21 maart ward te Mater bij Oudenaarde Jan Douliez' Materafrikaanse liederen van Jan Douliez gecreëerd.
Sonata' gecreeerd. 1Deze sonata is een drieluik in de vorm van
Op 21 maart werd te Mater bij Oudenaarde Jan Douliez' 'Matereen sonate voor bariton, op gedichten van Berten Engels. Het
Sonata' gecreëerd. Deze sonata is een drieluik in de vorm van
'Oudenaards Mannenkoor' creeerde er ook het Braziliaans 'Aurora',
een sonate voor bariton, op gedichten van Berten Engels. Het
een Afro-Braziliaanse Batuque. Tijdens •hetzelfde concert werd
'Oudenaards Mannenkoor' creëerde er ook het Braziliaans 'Aurora',
een Afro-Braziliaanse Batuque. Tijdens hetzelfde concert werd

eveneens voor het eerst Jan Douliez' fantasia voor viool en piano
'Goianescas' uitgevoerd, zijnde een compositie op een Braziliaans
eveneens voo)'
het eerst Jan Douliez' fantasia voor viool en piano
folkloristisch
tema.
eenLeroy,
compositie
een Braziliaans
'Goianescas'
uitgevoerd,
zijnde Pol
op 28op
februari
1970 te
Tijdens
de hulde
aan dichter
folkloristisch
Hingene,
werdtema,
een drieluik •gecreeerd, door Jan Douliez getoonzet
aanLeroy.
dichter Pol Leroy, op 28 februari 1970 te
Tijdens
de huldevan
op
drie gedichten
Hingene,
werd exposeert
een drieluik
gecreëerd,
doortot
Jan
getoonzet
van
12 augustus
21 Douliez
september
in de
—
Jos Dufour
op drie gedichten te
van
Leroy.
Boerenkrijgschuur
Tongerlo.
- Tot
Jos 29
Dufour
exposeert Etienne
van 12 Elias
augustus
tot 21De
september
In de
in galerij
Haile te Haar—
juni exposeert
te van
Tongerlo.
Boerenkrijgschuur
lem.
In de drie zalen
de oude Halle zijn een vijftigtal schilde- Tot
29 juni exposeert
Etiennesamen
EI/as in
galerij
De Hallegouaches
te Haarrijen
bijeengebracht
(1965-1970)
met
een dertigtal
lem.
In de drie zalen van de oude Halle zijn een vijftigtal schildeen
tekeningen.
rijen zorgt
bijeengebracht
(1965-1970)
samen
met eenin dertigtal
Elias
er bovendien
voor een
blikvanger
de vormgouaches
van een
en tekeningen.
ensemble
van zeven doeken in een apart kamertje. De schilder
Eliasbestempeit
zorgt er bovendien
voor een
blikvanger
in de vorm
van een
zelf
de zeven doeken
als 'een
reeks populaire
Belgische
ensemble vannaar
zeven
doeken
in Van
een 12
apart
kamertje.
schilder
onderwerpen
ieders
smaak'.
septomber
tot De
29 oktober
zelf bestempelt
de zeven doeken
alshet
'een
reeks populaire
Belgische
gaat
.deze Elias-tentoonstelling
naar
Dordrechts
Museum
en van
onderwerpen
ieders smaak'.
Van
12 het
september
tot 29
oktober
31
oktober totnaar
28 november
trekt ze
naar
Provinciaal
Museum
gaat
deze Elias-tentoonstelling naar het Dordrechts Museum en van
te
Hasselt.
31 Tot
oktober
tot stelde
28 november
trekt ze naar
het in
Provinciaal
Museum
—
Vic. Estercam
tentoon
C.A.W., Meir,
te
8 mei
te Hasselt.
Antwerpen.
- Jan
Tot Flameng
8 mei stelde
Vic. Estercam
in galerie
C.A.w., Laterna
Meir, te
—
exposeerde
van 4 tottentoon
21 juni in
Antwerpen.
te
Herentals.
- Van
Jan Flameng
exposeerde
van 4 tot 21
juni in schilderijen
galerie Laterna
A. Frank
en
—
29 mei tot
28 juni exposeert
te Herentals.
gouaches
in de Country Gallery te Heide-Kalmthout.
- 'De
Vanglorie
29 mei
28Vlaamse
juni exposeert
A. een
Frank
schilderijen
en
-van tot
onze
torens' is
reeks
tekeningen
gouaches
de Countrymet
Gallery
te van
Heide-Kalmthout.
Andre in
GaiMaerde
van
teksten
Jos Van Rooy, waarvan de
- 'De glorie
onze Vlaamse
torens'Deisintekenprijs
een reeks tekeningen
uitgave
in het van
vooruitzicht
pis gesteld.
bedraagt
van fr.
André
Gailliaerde
met teksten
Van Potgieterstraat,
Rooy, waarvan 15,
de
VanJos
Rooy,
595
en men
kan bestellen
bij Josvan
vooruitzicht
gesteld.
De intekenprijs
bedraagt
uitgave in het
Antwerpen,
door
storting opiszijn
postrekening
nr. 484875.
Van
595juni
fr. of
en bedraagt
men kan de
bestellen
bijfr.Jos Van Rooy, Potgieterstraat, 15,
15
prijs 675
Antwerpen
door Gastmans
storting open zijn
postrekening
nr. exposeerden
484875. Van
J.M. Legrand
schilder
—
Graficus, Andre
15
Juni
af
bedraagt
de
prijs
675
fr.
van 2 tot 14 mei in de Hendrik de Braekeleer-studio te Antwerpen.
Gastmans
en schilder J.M. Legrand exposeerden
- Graficus
Guy
van HoofAndré
verzorgde
de inleiding.
vanRobert
2 tot 14
mei in de
Hendrik
de april
Braekeleer-studlo
Antwerpen.
—
Geenens
stelde
tot 21
tentoon in deteStandaard
Guy vaneveneens
Hoof verzorgde
de inleiding.
galerij,
tot 21 april
in de Hendrik de Braekeleer-studio
- Antwerpen.
Robert Geenens
stelde tot 21exposeerde
april tentoon
In april,
de Standaard
te
Deze kunstenaar
tot 30
samen
april In de
de Braekeleer-studio
galerij,
tot 21 Roelants,
met
Janeveneens
Cox en Karel
in Hendrik
de Koninklijke
Akademie te
te Antwerpen. Deze kunstenaar exposeerde tot 30 april, samen
Antwerpen.
metLic.
JanRoger
Cox Geerts
en Karelleidde
Roelanfs,
in de inKoninklijke
te
—
op 3 april
de GalerijAkademie
Venetia te
Antwerpen. een tentoonstelling in van werken van kunstschilder
St.-Niklaas
- Lic.Hendrix
Roger en
Geerts
leidde op 3 april
in de Galerij
Venetia te
Pierre
van glazenierster
Ria Hendrix.
De kunstwerken
een
tentoonstelling
in
van
werken
van
kunstschilder
St.-Niklaas
waren er te bezichtigen tot 19 april.
Pierre
en van glazenierster
Ria
DeHandelsblad
kunstwerken
Hilaire Gellynck
schreef voor
hetHendr/x.
Kortrijks
—
Drs. Hendrix
waren
er te bezichtigen
april.van Lint.
een
inleiding
tot het werk tot
van19
Louis
Hilaire
schreef
voor Hilversum
het Kortrijks
Handelsblad
- Net
Drs. als
—
vorigGel/ynck
seizoen heeft
K.R.O.
opnieuw
Jos
een inleiding
tot he1 werk
vaneen
Louis
van Lint.
Ghysen
gekontrakteerd
voor
wekelijks
programma van luisterJos
- Net getiteld
als vorig
seizoen heeft
Hilversum opnieuw
liedjes,
'Troubadour',
datK.R.O.
op zaterdagavond
van 22 tot
Ghysen
gekontrakteerd
voor een
wekelijks programma van luister22.25
u. via
Hilversum 2 wordt
uitgezonden.
van recital
22 tot
liedjes,
getiteldMonique
'Troubadour',
datverzorgde
op zaterdagavond
De sopraan
Hanoulle
—
op 30 mei een
22.25
u.
via
Hilversum
2
wordt
uitgezonden.
voor BRT 1.
De 18
sopraan
Hanoul/e
verzorgde
30 meio.l.v.
een recital
- Op
—
april Monique
verzorgde
'Ons Dorado'
uitop
Brugge,
Paul
voorBRT1.
Hanoulle,
te Mortsel, een concert op uitnodiging van het Davids- Op 18 april verzorgde 'Ons Dorado' uit Brugge, o.l.v. Pa ui
fonds.
Hanoulle,
te Mortsel,
een
concert
uitnodiging
van Liebens
het Davids—
Axel Hauman
steide
van
14 meiop
tentoon
in galerie
te
fonds.
Mortsel.
- Renaat
Axel Hauman
stelde op
van10,1417mei
tentoon
in galerie
Liebens
te
, mei tentoon
Ivens stelde
en 24
in het
torenMortsel.
gebouw Hnita te Heist-op-den-Berg.
- Renaat Ivens stelde op 10, 17 en 24 mei tentoon in het toren— Ludo Laagland steide van 24 april tot 4 mei tentoon in de
gebouw Hnlta te Heist-op-den-Berg.
Boerenkrijgschuur te Tongerlo.
- Ludo Laag/and stelde van 24 april tot 4 mei tentoon in de
— Alex Laenen exposeert van 31 juli tot 10 augustus in de BoerenBoerenkrijgschuur te Tongerlo.
krijgschuur te Tongerlo.
- A/ex Laenen exposeert van 31 Juli tot 10 augustus in de Boeren— Leo Laerenbergh regisseerde voor Studio Atelier-Teater te
krijgschuur te Tongerlo.
Deurne de stukken 'In het teken van de windroos' van Paul Partner
- Leo Laerenbergh regissserde voor Studio Atelier-Teater te
en 'Een twin in Verona' van T. Morris.
Deurne de stukken 'In het teken van de windroos' van Paul PÖrlner
- Van 9 tot 24 mei stelde Gaby Landuyt tentoon in galerie De
en 'Een tuin in Verona' van T. Morrls.
- Van 9 tot 24 mei stelde Gaby Landuyt tenloon In galerie De
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de
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..,..-- In
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meiiningalerie
galerie
Antiquate
Gent.
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concert,
dat
door
BRT
werd.
een
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.
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ontHeti~
wellicht
één
van
de
mooiste
,kadegeziohten
met
staan.
staan.
mooiste
kadegeziohten
staan. Het
Hetisiswellicht
wellichteen
éénvan
vande
de
mooiste
k8'deflezichtenmet
met
vissersbootjes
enendrogevisstanden,
drogevisstanden,
die
ooit
door
een
groot
sohilder
door
een
grout
sohilder
drogevisstanden,die
diecolt
ooit
door
een
groot
schilder
vissersbootjesen
wel'den
werden
gemaakt.
Campendonck,
die
te
Oostende
verbleef
en
werdengemaakt.
gemaakt.Campendonck,
Campendonck,die
diete
te Oostende
Oostendeverbleef
verbleefener
enerer
werkte,
dedegedachte
gedachte
inIndaze
deze
badstad
willen
werkte,
opperde
zelfs
eens
in
badstad
tetete
willen
werkte,opperde
opperdezelfs
zelfseens
eensde
gedachte
deze
badstad
willen
sterven.
sterven.
Ludo
-—- Ludo
Ruysevelt
van
tot
2121juni
juni
tentoon
iningalerij
galerij
stelt
LudoVan
VanRuysevelt
Ruyseve/tstelt
steltvan
van6 6tot
tot21
junitentoon
tentoonin
galerij
Goedewil
tete
Turnhout.
Turnhout.
GoedewIlte
Turnhout.
- - Tijdens
academische
zitting
ter
gelegenheid
van
het
zi·lveTijdens
de
zilveTijdensde
deacademische
academischezitting
zittingter
tergelegenheid
gelegenhei'dvan
vanhet
het
zilveren
jubileum
van
het
Hasselts
a
capeHakoor,
op
24
mei
in
het
ren
jubileum
van
het
Hasselts
a
capellakoor,
op
24
mei
in
het
ren jubileum van het Hasselts a capellakoor, op 24 mei inhet
Provinciaal
Hasselt,
trad
pianist
Vanstree/s
Provinciaal
B.egijnhof
te
Rene
teHasselt,
Hasselt,trad
tradpianist
pianistRené
RenéVanstreels
Vanstreelsop
op
ProvinciaalBegijnhof
Begijnhofte
als
stadsbeiaardier
Hassel,t
hield
Vanstreels,
teteHasselt
hield
alsgastvedette.
gastvedette.Vanstree/s,
VanstreeIs,die
diestadsbeiaardier
stadsbeiaardierte
Hasseltis,is,hield
opop6 6juni
juni
Tongeren
beiaardconcert
n.aN.
BasilicaconcerjuniteteTongeren
Tongereneen
eenbeiaardconcert
beiaardconcertn.a.v.
n.aN.de
deBasilicaconcerBasilicaconcermaand
juli
beiaard
ten.
dede
meant!
hij
oak
nog
ooncerteren
op
hijook
ook'nog
nogconcerteren
concerterenop
opde
debeiaard
beiaard
ten.Tijdens
Tijdensde
maandjuli
julizal,
zalhij
van
vervanging
de
Sintvan
Genk
van
Jos
De
Greeve
en
op
vanGenk
Genk-—in
- 'ininvervanging
vervangingvan
vanJos
JosDe
DeGreeve
Greeve-—
- en
enop
opde
deSintSintRomboutstoren
te
Meohelen
(27
juli).
Romboutstoren
te
Mechelen
(27
juli).
Romboutstoren te Mechelen (27 juli).
Anton
-—- Van
Van
Wilderode
bijbijDesclee
Desclée
De
Brouwer
verscheen
Brouwer
VanWilderode
Wilderodeverscheen
verscheen bij
DescléeDe
De
Brouwer
VanAnton
AntonVan
tweede
druk
van
zijn
vertaling
van
de
'Aeneis'
van
Vergilius.
een
druk
eentweede
tweede
drukvan
vanzijn
zijnvertaling
vertalingvan
vande
de'Aeneis'
'Aeneis'van
vanVergilius.
Vergllius.
Van
-—- Van
Boeren,mei
Frans
tentoon
inInde
tot1717mei
meistelde
steldeFrans
FransVerboven
Verbovententoon
tentoonIn
deBoerenBoerenVan666tot
krijgschuur
krijgschuur
te
Tonged°.
krijgschuurte
teTongerlo.
Tongerlo.
- - Op
dag
waarop
Lier,
het
Timmermans-Opsomer,ddezelfde
ezelfde dag
Lier,
ininin
het
Timmermans-OpsomerOpdezelfde
dagwaarop
waaroptetete
lier,
het
Timmermans-Opsomerhuis,
een
'Renaat
werd
ingehuldigd,
Kon.
huis,
'Renaat
Veremans'-zaal
word
ingehuldigd,
bracht
huls, een 'Renaat Veremans'-zaal werd ingehuldigd,bracht
brachtde
deKon.
Kon.
Vlaamse
Opera
Antwerpen
herneming
van
Vlaamse
dedeherneming
Vererniins'
VlaamseOpera
OperateteAntwerpen
Antwerpende
hernemingvan
van V&remans'
Veremans'vierde
vierde
en
opera:
'\.;ancelot
Sanderien'.
was
en
: 'Lancelot
en
Een
van
de
enlaatste
laatsteopera
opera:
'Lanceloten
enSanderien'.
Sanderien'.Eén
Eénvan
vande
desolisten
solistenwas
was
Sy/valn
Deruwe;
Frits
Celis
dirigeerde.
Sylvain
Cells
Sylvain Deruwe; Frits Celis dirigeerde.
trad
Eernegem,
op
uitnodi-—- Op
Willem
Vermandere
Op
31
Op31
31mei
meitrad
tradWU/em
WillemVermandere
Vermandereop
opteteEernegem,
Eernegem,op
opultnodiuitnodiging
Davidsfonds.
ging
van
gingvan
vanhet
hetDavidsfonds.
Davidsfonds.
-—- Op
mei
trad
Vermeersch
Otegem
tijdens
Gerard
Op
op
Op16
16mei
meitrad
trad Gerard
GerardVermeersch
Vermeersch op
opteteOtegem
Otegem tildens
tijdens de
de
kabaretavond
de
plaatselijke
kabaretavond
'Er
roert
entwat',
ingericht
door
'Er roert
roert entwat',
entwat', ingericht
ingericht door
door de
deplaatselijke
plaatselijke
kabaretavond 'Er
Davidsfondsafdeling.
Davidsfondsafdeling.
Davidsfondsafdeling.
tentoon
ininstudio
-—- Van
tot
1717mei
mei
stelde
Vermeu/en
studio
Marg.
Van
tot17
meistelde
stelde Marg.
Marg. Vermeulen
Vermeulen tentoon
tentoon 1n
studio
Van 999 tot
Cegels
Deurne.
Cogels
CogelsteteDeurne.
Deurne.
zijn
mei
organist
-—- Op
Gabriel
Op
31
31 mei
meiverleende
verleendeorganist
organistGabriël
GabriëlVerschraegen
Verschraegen zijn
zijn medemedeOp31
het
programma
'Orgels
inin
Vlaanderen',
dat
door
BRT
werking
werking
Vlaanderen',
idat
BRT
door
BRT111
werkingaan
aanhet
hetprogramma
programma'Orgels
'Orgelsin
Vlaanderen',
datdoor
wel'd
werd
werduitgezonden.
uitgezonden.
- - Letterkundige
Verstappen
verzorgde
de
inleiding
tot
Jack
Letterkundige
Letterkundige Jack
JackVerstappen
Verstappen verzorgde
verzorgde de
de 'Inleiding
inleiding tot
tot de
de
laatsvond te
te
tentoonstelling
Denise
welke
,pplaatsvond
tentoonstellingvan
vanDenlse
Den/seVerstappen,
Verstappen.welke
welke,plaatsvond
teBrugge
Brugge
tentoonsteiling
i'n
12
junI.
In
de
zaai
van
de
van
inde
dezaal
zaalvan
vandaV.T.B.,
deV.T.B.,
V.T.B.,van
van30
30mei
meitot
tot12
12juni.
JunI.
-—
18
juli
en
op
15'
29
augustus
ooncerteert
op
15*
- Frans
FransVos
Vosconcerteert
concerteertop
op44en
en18
18juli
julien
enop
op
15en
en29
29augustus
augustus
Frans
St.-Pieterstoren
Mol;
julien
op
opde
debeiaard
beiaardvan
vande
deSt.-Pieterstoren
St.-PieterstorenteteMal;
Mol;op
op12
12juli
juli en
en30
30augusaugusop
van
de
tus
beiaard
Abdij
Postel.
Postel.
tusbespeelt
bespeeltFrans
FransVos
Vosde
debeiaard
beiaardvan
vande
deAbdij
AbdijtetePostal.
de
van
Frans
tus
bespeeit
Beiaardier Andrá
André Wagemans
Wagemans verleende
verleende zijn
zijn medewerking
medewerking aan
aan
-- - Beiaardier
Wagemans
Zijn
medewerking
aan
verleende
Andre
Beiaardier
hetprogramme
programma 'Orgels
'Orgels in
In Vlaanderen'
Vlaanderen' dat
datop
op24
24 mei
mei
doorBRT
BRT11
,m
het
programma
Vlaanderen'
24
door
BRT
ei door
het
'Orgeis
in
dat
op
werd uitgezonden.
uitgezonden.
werd
ward
uitgezonden,

+

Grafisch bericht
Grafisch
bericht
bericht
Grafisch
verzorgd
het
V.
V. G.
G.
verzorgd door
door het
het V.
V.V.G.
verzorgd
door
V.
Secretariaat :
Secretariaat:
9831 Deurle
Molendreef,
Molendreef, 17, 9831
MOlendreef, 17, 9831 Deurle
(tel. 09/52.37.17).
(tel. 09/52.37.17).

NADER KENNIS
NADER
KENNIS MAKEN
MAKEN
NADER KENNIS MAKEN
In het vorig
versoheen een eerste
I'n
vorig' nummer
nummer versoheen
eerstebijdrage
bijdrageover
overhet
hetV.V.G.
V.V.G.

In het vorig nummer verscheen een eerste bijdrage over het V.V.G.

Ziehier dan
dan meer
meer bijzonderheden,
te beginnen
beginnen met
Ziehier
bijzonderheden, te
met een
een stukje
'stukje uit
uit
Ziehier dan meer bijzonderheden, te beginnen met een stukje uit
13april
april 1967:
1967:
de statuten
statuten verschenen in
in het
het Belgisch
BelgischStaatsblad
Staatsbladvan
van13
de statuten verschenen in het Belgisch Staatsblad van 13 april 1967:
art. 2:
2 : 'de vereniging
art.
verenig'ing heeft
heeft tot
tot 'doel
doel buiten
buiten en
en boven
boven alle
allepartijpartijart. 2: 'de vereniging heeft tot doel buiten en boven alle partijpolitieke en
en wijsgerige
politieke
wijsgerige beschouwingen,
beschouwingen, in
in Belgie
België de
deontwikkeling
ontwikkeling
politieke en wijsgerige beschouwingen, in België de ontwikkeling
en
bloei van
van de
degrafische
grafischekunst
kunst te
tebevorderen,
bevorderen, op
op dat
en de bloei
,dat gebied
en de bloei van de grafische kunst te bevorderen, op dat gebied
de belangen
belangen van
van haar
haar laden
leden te
te behartigen
behartigen en
en hun
hun alle
allemogelijke
mogelijke
de belangen van haar leden te behartigen en hun alle mogelijke
bijstand te verlenen'.
bijstand
verlenen'.
bijstand te verlenen'.
Daartoe
zij vergaderingen
verg'aderingen houden,
houden, tentoonstellingen
tentoonstellingeninrichten,
inrichten,
Daartoe zal
zal zij
Daartoe zal zij vergaderingen houden. tentoonstellingen inrichten,
publicaties
verschijnen, met
met propaganda
propaganda en
en opbouwende
opbouwende
publicaties later!
laten verschijnen,
publicaties laten verschijnen, met propaganda en opbouwende
richting traohten
trachten aan te
te wijzen.
wijzen. Het
Het verbond
verbond wenst
wenst
kritiek
kritiekde
de goede
goede richting
kritiek de goede richting trachten aan te wijzen. Het verbond wenst
vooral
onderlinge contacten
allen idle
die zich
zic,h beroepshalve
beroepshalve of
of
vooral onderlinge
contacten van
van alien
vooral onderlinge contacten van allen die zich beroepshalve of
anders op hetzelfde
anders
hetzelfde kunstgebied
kunstgebied beijveren
beijveren en
en daardoor
,daardooreen
een goede
anders op hetzelfde kunstgebied beijveren en daardoor een goede
, doen ontstaan
geest van
van oollegialiteit
collegialiteit te
te doen
ontstaan zodat
zodat door
door gedachten'gedaohtengeest van collegialiteit te doen ontstaan zodat door gedachtenwederzijdse beinvloeding
beïnvloeding een
een diepe
diepestroming
stroming zou
zouontontwisseling
wisseling en wederzildse
wisseling en wederzijdse beïnvloeding een diepe stroming zou ontstaan
ter bevordering
bevo~dering van
moderne, jonge
jonge kunsttak
kunsttak die het
het
staan ter
van die moderne,
staan ter bevordering van die moderne, jonge kunstlak die het
grafisch-ontwerpen is.
is.
grafisch-ontwerpen is.
In volgende
volgende bij
'dragen zullen
In
bijdragen
wij zowel artistiek-technische
artistiek-technische als
als corncomzullen wij
In volgende bijdragen zullen wij zowel artistiek-technische als commercieel-praktische voorstellen
studievergaderingen laten
laten ververmercieel-praktische
voorstellen uit studievergaderingen
mercieel-praktische voorstellen uit studievergaderingen laten verschijnen die
die in
eerste
plaats
,het
SChiJnen
in
de
eerste
plaats
·het
vak
ten
goede
komen.
Daardoor
yak
ten
goede
komen.
,Daardoor
schijnen die in de eerste plaats het vak ten goede komen. Daardoor
wil
V.V.G.
starten na
na de
de
studiejaren zowel
zowel als
als
wil het
helpen bij
bij het
het starten
na
wil
het V.V.G.
V.V.G. helpen
helpen
bij
het
starten
de studiejaren
studiejaren
zowel
als
nadien.
nadien.
Om
volledig
kunnen
bereiken doet
het
V.V.G. beroep
beroep op
op
Om dit
dit volledig
Om
dit
volledig te
te kunnen
kunnen bereiken
bereiken
doet het
het V.V.G.
V.V.G.
beroep
op
medewerking
van
ouderen
in
'het
vak,
met
faam
en
ervaring.
de
medewerking
van
ouderen
in
bet
yak,
met
faam
en
ervaring.
de medewerking van ouderen in het vak, met faam en ervaring.
V.V.G.
jong
in vriendschap
vriendschap en
en wederwederHet V.V.G.
Het
V.V.G.wil
wiljong
longen
en oud
oud samenbrengen
en
oud
samenbrengen in
in
vriendschap
en
wederHet
wil
waa~dering. Het
wil
een
praktisohe
en
a,rtistieke
erkenning
zijdse
waardering.
Het
wil
een
praktisohe
en
artistieke
erkenning
zijdse waardering. Het wil een praktische en artistieke erkenning
van deze
kunsttak.
de
kunstenaar
meer idealistisch
,idealistisch
ingesteld
van
doze
Al is
is de
van
deze kunsttak.
kunsttak. AI
AI
de kunstenaar
kunstenaar meer
meer
idealistisch ingesteld
ingesteld
hij
hij beseft
beseft althans
althans
hij
en
zijn
gezin zullen
zullen moeten
moeten kunnen
kunnen leven,
leven,
dat hij
hij en
en zijn
zijn gezin
gezin
zullen
moeten
kunnen
leven,
hij
althans dat
en
dit
zal
aUeen
kunnen
wanneer
hij
zich
volledig
zal
kunnen
en
idit
zal
alleen
kunnen
wanneer
hij
zich
volledig
zal
kunnen
en dit zal alleen kunnen wanneer hij zich volledig zal kunnen
inzetten,
en wanneer
wanneer enkele
enkele hinderende
hinderendebeslommeringen
beslommeringen
hem
worinzetten,
hinderende
beslommeringen hem
hem warworinzetten, en
wanneer
enkele
vlot
verloop
van
zijn working
werking zal
zal hij
hij
den
ontnomen.
den
Voor een
een vlot
Voor
een
vlot verloop
verloop van
van zijn
zijn
werking
zal
hij
den ontnomen.
ontnomen. Voor
leveringsvoorwaa~den,
moeten
beschikken
over
honorariumtabellen,
beschikken
over
honorariumtabellen,
leveringsvoorwaarden,
moeten beschikken over honorariumtabellen, leveringsvoorwaarden,
te
rade
speciale
g,evallen.
was
het de
de
bedoeling
,Daarom
Daarom was
was het
te rade
rade gaan
gaan voor
voor speciale
speciale gevallen.
gevallen. ,Daarom
de bedoeling
bedoeling
van
enkele
mensen
het
V.V.G.
van
wal
te
steken
en
zoveel
van
enkele
mensen
met
het
V.V.G.
van
wal
te
steken
en
van enkele mensen met het V.V.G. van wal te steken en zoveel
zoveel
mogelijk
jong
en
dynamisch
te
denken
om
door
bestendige
mogelijk
jong
dynamisch
to
denken
om
door
bestendige
ruime
mogel ijk. jong en dynamisch te denken om door bestendige ·ruime
ruime
gedaohtenwisseling
met
zijn
steeds
met
voeten in
in de
de
gedachtenwisseling
met zijn
zijn leden
ladensteeds
steeds met
met beide
beide voeten
leden
voeten in
de
gedachtenwisselIng met
werkelijkheid
te
staan
en
zo
voor
de
belangen
van
leden
in
te
werkelijkheid
te
staan
en
zo
voor
de
belangen
van
die
leden
in
te
werkelijkheid te staan en zo voor de belangen van die leden in te
staan.
staan.
,

GRAFICUS, EEN
EEN TE
BENUTTE KRACHT
KRACHT
DE
DE GRAFICUS,
GRAFICUS,
EEN
TE WEINIG
WEINIG BENUTTE
BENUTTE
KRACHT
Een drukwerk
op
gekste
Een
drukwerk
dewereld
wereldin
helpen,gebeurt
gebeurtdoorgaans
doorgaans op
op de
de gekste
Een
drukwerk de
de
wereld
ininhelpen,
helpen,
gebeurt
doorgaans
de
gekste
een
laborieus
geval
en
staat
het
gewrocht
manieren.
Vaak
is
het
•anieren.
Vaak
is
het
een
Iaborieus
geval
en
staat
het
gewrocht
manieren. Vaak is het een laborieus geval en staat het gewrocht
en
scheef;
maar
even
vaak
is het
het
een
toevalligewarp
worp en
en
schots en
sohots
schots
en scheef;
scheef; maar
maar even
even vaak
vaak is
is
heteen
eentoevallige
toevallige
worp
en
~Ietde
makelij er
er
volkomen
wispelturig uit
uit:: om
het even,
even,
arbeidsziet
de
om het
ziet
de makelij
makelij
er volkomen
volkomen wispelturig
wispelturig
uit:
het
even, arbeidsarbeidsen
methodische
werkontwikkeling
meestenrationalisatie en
rationalisatie
en methodische
zijn er
methodische werkontwikkeling
werkontwikkeling zijn
zijn
er meestenmeestenrationalisatie
aan.
De
opdrachtgever
en
de
uitvoerder
deels
helemaal
vreemd
deels
helemaal
vreernd
aan.
De
opdrachtgever
en
de
uitvoerder
deels helemaal vreemd aan. De opdrachtgever en de uitvoerder
zijn als
het
wareinin
een
elementaire
ambachtelijkementaliteit
mentaliteit
zljr
elementaire
ambachtelijke
zijn
als het
het ware
ware
ineen
een
elementaire
ambachtelijke
mentaliteit
het
ganse
gebeuren
omtrent
eendrukwerk
drukwerk
kent
b.ijven steken
steken
blijven
steken en
blijven
en het
het ganse
gansegebeuren
gebeurenomtrent
omtrent een
een
drukwerk kent
kent
versteend
traditioneel
verloop,
waaruit
men
bezwaarlijk
loseen
versteend
traditioneel
verloop,
waaruit
men
bezwaarlijk
loseen versteend traditioneel verloop, waaruit men bezwaarlijk loskomt
komt.
komt.
Het ttoeft
hoeft
alles wat
wat tot
tot het
hetontstaan
ontstaan en
en
Het
nochtansgeen
geen betoog
betoog dat
dat sites
alles
wat
tot
het
ontstaan
en
Het
hoeft nochtans
nochtans
geen
betoog
bestaan
van
hetdrukwerk
drukwerk bijdraagt,
bijdraagt, dat
de globale
globale
grafische
het bestaan
dat de
bestaan van
van het
het
drukwerk
bijdraagt,
dat
globale grafische
grafische

werkzaamheid
onderscheiden arbeidsfases
arbeidsfases uiteenuiteenwerkzaamheidin
in duidelijk
duidelijk te
te onderscheiden
werkzaamheid in duidelijk te onderscheiden arbeidsfases uiteenvalt
dat het
het drukwerk
In grate
grote
valt en
en dat
,drukwerkderhalve
sderhalveeen
eenequipewerkis.
equipewerk is. In
valt en dat het drukwerk derhalve een equipewerk is. In grote
trekken
deze bedrijvigheid
bedrijvigheid omtrent
omtrent het
hetdrukwerk
drukwerk enerzijds
enerzijds
trekken kent
kent deze
trekken kent deze bedrijvigheid omtrent het drukwerk enerzijds
creatieve
anderzijds mechanische
mechanische arbeidsfases,
respecoreatieve en
en anderzijds
arbeidsfases, die
die respeccreatieve en anderZijds mechanische arbeidsfases. die respectievelijk
realisatie van
van het
het
tievelijk rechtstreeks
rechtstreeksmet
met de
de uitbouwen
uitbouw en met
met de realisatie
tievelijk rechtstreeks met de uitbouwen met de lealisatie van het
drukwerk
creatieve arbeidsfases,
arbeidsfases,
drukwerkverband
verbandhouden.
houden.Behoren
Behorentot
tot de
de creatieve
drukwerk verband houden . Behoren tot de creatieve arbeidsfases,
het
werk van
copywriter, die
instaat, en het
het
het work
van de
de copywriter,
die voor
voor een
een gave tekst instaat,
het werk van de copywriter, die voor een gave tekst instaat, en het
gra~icus, die voor
voor een
een geslaagde
geslaagdevormgeving
vormgeving zorgt;
zorgt;
werk
work van
van de
de graficus,
werk van de graficus, die voor een geslaagde vormgeving zorgt;
maken
arbeidsfases, het
het work
werk van
van de
de
makeh deel
deel uit
uit van
van de mechanische arbeidsfases,
maken deel uit van de mechanische arbeidsfases, het werk van de
zetter,
vormgeving ,inmatrijzen
matrijzen neerlegt,
neerlegt, en
en het
hetwork
werk
zetter, die
die tekst
tekst en
en vormgeving
zetter, die tekst en vormgeving in matrijzen neerlegt, en het werk
van
drukker, die
de druk
druk zelf realiseert.
realiseert.
van de
de drukker,
die naar
naar diverse
diverse technieken
technieken de
van de drukker, die naar diverse technieken de druk zelf realiseert.
arbeidsfases een
een specialiteit
specialiteit
Het
verder evident
Het is
is verder
evident dat
dat elk
elk van
van die arbeidsfases
Het is verder evident dat elk van die arbeidsfases een specialiteit
uitmaakt
in een
een zelfde
zeI kie persoon
persoon
uitmaakten
endat
datzij
zij samen
samen slechts
slechts zelden
zelden in
uitmaakt en dat zij samen slechts zelden in een zelfde persoon
culmineren.
culmineren.
dat die
die specialiteiten
specialiteiten voor
voor het
hetleveren
leveren van
van
Alleen
Aileen maar
maar is
is het besef dat
Alleen maar is het besef dat die specialiteiten voor het leveren van
gaaf drukwerk
drukwerk noodzakelijk
voldoende tot
tot
noodzakelijkzijn,
zijn,nog
nog niet
niet of
of nog
nog niet voldoende
gaaf drukwerk noodzakelijk zijn, nog niet of nog niet voldoende tot
de leek
leek doorgedrongen
doorgedrongen en
echt tot
tot de
de
en behoort
behoort het
het dus
dus nog
nog niet eoht
de leek doorgedrongen en behoort het dus nog niet echt tot de
gebruiksgewoonten
afzonderlijke specialisten
te
gebruiksgewoontenop
op die
die afzonderlijke
specialisten beroep
beroep te
gebruiksgewoonten op die afzonderlijke specialisten beroep te
doen;
in het vage
vage over
over aan
aan
doen; doorgaans
doorgaans laat
laat men
men het
het g,anse
ganse geval
geval in
doen; doorgaans laat men het ganse geval in het vage over aan
wie
'de drukker'
drukker' pleegt
te noemen,
noemen, on
en dat
dat met
met de
devoorvadervoorvaderwie men
men 'de
pleegt to
wie men 'de drukker' pleegt te noemen, en dat met de voorvaderlijke
voor instaan.
instaan. Dat
Dat kon
kon wellicht
wellicht
lijke bedenking
sbedenkingdat
dathij
hijer
er wel
wel zal
zal voor
lijke bedenking dat hij er wel zal voor Instaan. Dat kon wellicht
kan
het,
gezien
de
zeer hoge
hoge grafische
grafische on
en
voorheen,
maar
thans
voorheen,
maar
thans
kan
het,
gezien
de
voorheen, maar thans kan het, gezien de zeer hoge grafische en
buiten-glrafisohe
eisen
die aan
aan het
hetdrukwerk
drukwerk gesteld
gesteld warden,
wore/en, niet
niet
buiten-grafische
eisen
buiten-grafische eisen die aan het drukwerk gesteld worden, niet
meer
moor zonder
zonder de
de bijdrage van vakspecialisten.
meer zonder de bijdrage van vakspecialisten.
Eén
van
die vakspecialisten
vakspecialisten is nu de
de graficus. Vrij
Vrij algemeen
algemeen geEen
van
Eén van die vakspecialisten is nu
nu de graficus.
graficus. Vrij algemeen
gehem eon
een ,kunstenaar
die
tekenkunst en hear
'haar
nomen
zien
wij in
in hem
die de
de tekenkunst
nomen
zien
wij
,kunstenaar
nomen zien wij in hem een kunstenaar die de tekenkunst en haar
verveelvoudigingstechnieken
ets, zeefdruk,
zeeklruk, lithografie,
lithografie,
verveelvoudigingstechnieken (houtsnede,
(houtsnede, ets,
verveelvoudigingstechnieken (houtsnede. ets, zeefdruk, lithografie,
enz.)
beoefent; iemand
iemand die dus met
met specifieke
specifieke middelen
middelen eon
een eigeneigenenz.)
beoefent;
enz.) beoefent; iemand die dus met specifieke middelen een eigengeaard
van de
deartistieke
artistiekebpdrijvigheid
~edrijvigheid bestrijkt
bestrijkt en
en daarmee
daarmee
geaard
deel
van
geaard deel van de artistieke bedrijvigheid bestrijkt en daarmee
tot
zuivere kunstwereld behoort.
In
zin gezien,
tot de
behoort. In
In de
de hier
hier bedoelde
bedoelde zin
de
zin gezien,
gezien,
tot
de zuivere
zuivere kunstwereld
kunstwereld behoort.
is hij
hij eohter
echter een
eenfunctioneel
functioneel kunstenaar
kunstenaar met
met doelge'bonden
op,
d
oelgebonden
opis hij echter een functioneel kunstenaar met doelgebonden opdrachten;
iemand
die
zich
op
vlak
beweegt
van
toegepaste
drachten;iemand
iemanddie
diezich
zichop
op het
het vlak
vlak beweegt
beweegt van
van de
drachten;
het
de toegepaste
toegepaste
kunst
als directe
directe vormgeving
vormgeving ,in functie
functie vanconcrete
concrete drukwerken,
kunst als
directe vormgeving in
in functie van
van concretedrukwerken,
drukwerken,
kunst
een
compromis
inhoudt tussen
de
en
wiens
werkzaamheid
dus
en
wiens
werkzaamheid
dus
compromis
tussen de
en wiens werkzaamheid dus een compromis inhoudt
inhoudt tussen
de
esthetische
eisen
en
de
eisen
van
de
buiten-artistieke
visuele
esthetische
eisen
on
de
eisen
van
de
buiten-artistieke
visuele
esthetische eisen en de eisen van de buiten-artistieke visuele
communicatie.
communicatie.
ook
voor
de
hand
hem
hoedanigheid
speciale
Het
ligt
Het ligt
ligt dan
dan ook
ook voor
voor de
de hand
hand dat
dat hem
hem 'in
in die
die hoedanigheid
hoedanigheid speciale
speciale
dan
dat
in
die
Het
eisen
gesteld worden
wo"den : hij
hij moot
moet een
een hoge
hoge graad
van tekenvaardigtekenvaardig,graad van
eisen gesteld
gesteld
worden:
hij
moet
hoge
graad
tekenvaardigheid
bezitten om
om met
met e'en
een minimum
minimum aan
aan vormgeving
vormgeving een
een maximum
maximum
held bezitten
heid
bezitten
om
met
een
minimum
aan
vormgeving
een
maximum
aan
efficiënte
visuele
mededeling
te
kunnen
bekomen;
hij moet
moet
aan
efficiente
visuele
mededeling
to
kunnen
bekomen;
hij
aan efficiënte visuele mededeling te kunnen bekomen; hij moot
bovendien
een grondige
,grondige
kennis hebben
hebben van
vanfotografie,
fclog,rafie,typografie,
typografie,
bovendien een
bovendien
grondige kennis
kennis
hebben
van
fotografie,
typografie,
en
allerlei
secundaire technieken
technieken volvolreprografie,
reprografie, druktechnieken
druktechniekenen
en allerlei
allerlei secundaire
technieken
volreprografie,
druktechnieken
de gewenste
gewenstevormgeving
vormgeving aan
aan to
tekunnen
kunnen en
en
komen
beheersen
om
komen beheersen
beheersen om
om de
de
gewenste
vormgeving
aan
te
kunnen
en
komen
haar uitvoering
uitvoering met
bevoegdheidtote
teikunnen
,kunnen
leiden; verder
verder moot
moet hij
hij
met bevoegdheid
haar
uitvoering
bevoegdheid
kunnen leiden;
moet
hij
een
voortdurend
nauw
contact
houden
met
het
~ctueel kunstkunsteen
voortdurend
nauw
contact
houden
met
het
actueel
een voortdurend nauw contact houden met het actueel kunstgebeuren
erin ingeleefd
ingeleekl zijn
zijn om
om
inzijn
zijn opdrachten
opdrachten creatief
creatief to
te
gebeuren en
en erin
erin
ingeleefd
zijn
om in
in
zijn
opdrachten
creatief
te
gebeuren
kunnen
doordringen;
niet
in
het
minst
moet
hij
een
psychokunnen
doordringen;
niet
in
minst
moot
hij
eon
degelijk
psychokunnen doordringen; niet in het minst moet hij een degelijk psychologisch doorzicht
hebben en
en het
het marktbeleid
marktbeleid in
in al
al zijn
zijn schakeringen
schakeringen
logisch doorzicht
doorzicht hebben
hebben en
het marktbeleid
in al
zijn schakeringen
kennen
om
de
sociale verantwoording
verantwoording voor
voor zijn
Zijn work
werk te
te kunnen
kunnen
kennen om
om de
de sociale
socialeverantwoording
voor zijn
werk to
kunnen
kennen
opnemen.
opnemen.
hand dat
de graficus
graficus
Maar
ligt
anderzijds evenzeer
evenzeer
voor
Maarhet
het ligt
ligt anderzijds
anderzijds
evenzeer voor
voor de
de hand
Maar
het
de
hand
dat de
de
graficus
kan zijn
zijn:: dat
dat hij
hij de
de
sollicitatie van
van
ingemuurde specialist
specialist
geen
specialist kan
dat
geen ingemuurde
ingemuurde
kan
zijn:
hij
de sollicitatie
sollicitatie
van
opdrachtgevers
zoekt
en
zijn
specialisatie
in
samenwerking
wil
opdrachtgevers
zoekt
en
zijn
specialisatie
in
samenwerking
wil
opdrachtgevers zoekt en zijn specialisatie in samenwerking wil
aan
en
wenst
uitoefenen.
Hij
kan
vakbekwaam
een
terrein
uitoefenen.
Hij
kan
vakbekwaam
een
eigen
terrain
aan
en
wenst
uitoefenen. Hij kan vakbekwaam een eigen terrein aan en wenst
door de
de
leekop
opzijn
zijn werkterrein
werkterrein erkend
erkend en
en aangezocht
aangezocht to
te
dan
erkend
ook door
door
de leek
leek
op
zijn
werkterrein
aangezocht
te
dan ook
ware/en;
onze
opdrachtgevers
voor
drukwerken
moeten
de
worden;
opdrachtgevers
voor
drukwerken
moeten
beslist
de
worden; onze opdrachtgevers voor drukwerken moeten beslist de ,
l'eren ontdekken
ontdekken en
en hem
hem de
vormgeving van
van hun
hun drukgraficus leren
graficus
de vormgeving
druk- graficuslenotdk hmevrginahudkwerken leren
leren
toevertrouwen; zij
zij
zullen
het
prestige en
en het
hetrenderendewerken
leren toevertrouwen;
zijzullen
zullen het
het prestige
prestige
werken
toevertrouwen;
en
het
rendewaarlCler~n
ment
dat van
zijn work
werk uitgaat,
uitgaat, dan
dan concreet
concreetweten
wetentote
tewaarderbn
ment dat
van zijn
zijn
werk
uitgaat,
dan
concreet
weten
waarderen
ment
de
voldoening
smaken
die
gave
drukwerken
geeft.
Tot
het welwelen
de
voldoening
smaken
die
gave
drukwerken
geeft.
Tot
en de voldoening smaken die gave drukwerken geef!. Tot het
het
welde opdracht
opdracht
de
graficus trouwens
trouwens steeds
steeds in
in overleg
overleg
van de
slagen van
zal de
opdracht zal
de graficus
graficus
trouwens
in
overleg
slagen
van
met zijn
zijn opdrachtgever,
opdrachtgever,
de verkoopsdeskundige,
verkoopsdeskundige, de
decopywriter,
copywriter, de
de
met
zijn
opdrachtgever, de
verkoopsdeskundige,
de
copywriter,
de
en
de
drukker
wensen
te
werken;
voor
welke,opdracht
fotograaf
fotograaf
en
de
drukker
wensen
to
werken;
voor
welke.
opdracht
fotograaf en de drukker wensen te werken; voor welke opdracht
(en de
de
opdraohten
diede
degraficus
graficus
aanpakt,bestrijken
bestrijken van
van het
het
ook (en
(en
de opdraohten
opdrachten die
die
de
graficusaanpakt,
aanpakt,
bestrijken
van
het
verfijnd familiedrukwerk
familiedrukwerk tot
tot
het berekend
berekend publicitair
publicitair drukwerk,
drukwerk, gans
gans
verfijnd
familiedrukwerk
tot het
verfijnd
publicitair
drukwerk,
gans
waaier
van
werken:: merktekens
merktekens
folders
affiches --van grafische
merktekens--- folders
folders -- affiches
de waaier
waaier van
grafische werken
werken;
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verpakkingen zaakpapieren - gelegenheidsgrafiek - iboekillustraverpakkingen - zaakpapieren - gelegenheidsgrafiek - boekillustraties - lay-out - •etalages - enz...), zal .deze samenwerking een
ties - lay-out - etalages - enz ... ) zal deze samenwerking een
vruchtbare modaliteit zijn voor de bedrijvigheid van de graficus,
vruchtbare modaliteit zijn voor de bedrijvigheid van de graficus,
die werkelijk, in de voile zin van het wooed, een dienend kunstedie werkelijk, in de volle zin van het woord. een dienend kunstenaar wil zijn.
naar Wil zijn.
Hiermee hopen we iemand belicht te hebben, die bij ons te veel
Hiermee hopen we iemand belicht te hebben, die bij ons te veel
In de schaduw staat, een weinig benutte kracht, die in onze
in de schaduw staat, een te weinig benutte kracht, die in onze
zeer compiexe samenleving onvervangbaar een ei gen plaats inzeer complexe samenleving onvervangbaar een eigen plaats inneemt
: wat de graficus doet, is een specialisatiewerk 'dat alleen
neemt: wat de graficus doet, Is een specialisatiewerk dat alleen
door
de
graficus volwaardig 'kan opgenomen warden. Hij heeft .dan
door de graficus volwaardig kan opgenomen worden. Hij heeft dan
ook
de gereohtvaardigde beroepsfierheid in exclusiviteit voor zijn
ook de gerechtvaardigde beroepsfierheid in exclusiviteit voor zijn
werkterrein
werkterrein te
te kunnen
kunnen instaan.
instaan. Mochten
Mochten onze
onzeopdrachtgevers
opdrachtgevershem
hem
dear leren vinden.
daar leren vinden.
J.J. Zutterman
en P. Malbrancke
Zutterman en P.
Ma/brancke
.

Na
Na het
hetgegeven
gegevenvoorbeeld
voorbeeld ininhet
hetvorig
vorignummer
nummer zou
zoumen
mengaan
gaan
menen
achteruit
dalmen
menininteatermiddens
teatermiddens met
met voorliede
voorliefdeeen
eenstag
stap
achteruit
menen dat
zet.
Beursschouwburg
zet.Nu
Nuheeft
heeftook
ookdede
Beursschouwburg een
eentypisch
typischstaaltje
staaltjevan
van
ondeskundigheki
dat destilds
destijdsinineen
eenzeer
zeer
ondeskundigheid geleverd.
geleverd.Hun
Hun merkteken,
merkteken, dat
mooie
mooienorm
vorm wend
werd gegoten
gegoten door
door Geed
GeertSetola,
Setola,isisdoor
dooreen
eenanalfabeet
analfabeet
ininhet
dergelijke
manier
verminkt
dergelijke
manier
verminkt'dat
datdit
diteen
eenvoorbeelvoorbeelhetyak
vakop
opeen
een
dige
:
digeterechtwijzing
terechtwijzing verdient.
verdient. Er
Er kunnen
kunnen twee
tweezaken
zakenzijn
zijngebeurd
gebeurd:
ofwel
gewoon
de onbeschaamdheid
ofwel heeft
heeft bewerker
de bewerker
gewoon
de onbeschaamdheidgehad
gehad
plagiaat
plagiaat te
te plegen
plegen en
en ererzich
zichvoor
voortetelaten
latenbetalen,
betalen,ofofhij
hijheeft
heeft
een
achter de
derug
rugen
enzonder
zonder
eenverantwoord
verantwoord bestaand
bestaandmerk
merk verknoeid
verknoeid achter
de
detoestemming
toestemmingvan
vande
deauteur.
auteur.
In
aan
fair-play
In beide
beidegevailen
gevallenisisdit
diteen
eengebrek
gebrek
aan
fair-playenenkan
kanthij
hijbovenbovendien
de de
auteursrechten.
directeur
dewet
wetopop
auteursrechten.DeDe
directeur
dienhangen,
hangen, volgens
volgensde
van
vaneen
eendoor
doorde
destaat
staatgesubsidieerde
gesubsidieerdeschouwburg
schouwburgdient
dientzich
zich op
opde
de
hoogte
mag
inzake
grafiek.
Hij
hoogtetetestellen
stellenvan
vanwat
wathij
hijwel
welenenniet
niet
mag
inzake
grafiek.
Hijkan
kan
dus
duszijn
zijnwerk
werkdoor
dooreen
een'bevoegde'
'bevoegde'grafieker
grafiekerlaten
latenuitvoeren
uitvoerenofofhijhij
kan
bij
het
V.V.G.
terecht.
Een
'grafieker'
moet
eveneens
kan bij het V.V.G. terecht. Een 'grafieker' moet eveneens op
op de
de
hoogte
wat hem
hem tetedoen
doenstaat
staatzodat
zodatmen
menhem
hemniet
nietonveronverhoogtezijn
zijn van
van wat
wachts
bijbij
hethet
V.V.G.
wachtsde
derekening
rekeningpresenteert.
presenteert.Ook
Ookhijhijkan
kanterecht
terecht
V.V.G.
Wanneer
de
officiele
Instanties,
de
industriesector
en
de
cultuurcultuurWanneer de officiële instanties, de industriesector en de
middens
middens meer
meer respect
respectzouden
z.oudenhebben
hebbenvoor
voorandermans
andermanswerk,
werk,enen
speclaal
speciaalvoor
voordat
datvan
vandedegrafiekers,
grafiekers,dan
danzouden
zoudenzijzijniet
nietregelmatig
regelmatig
deze
blundersdedewereld
wereldinsturen.
insturen.Een
Eenmoo!
mooischoolvoorbeeld
schoolvoorbeeldvan
van
dezeblunders
wat
elkaarkunnen
kunnenaandoen.
aandoen.
watonverenigde
onverenigdevakmensen
vakmensenelkaar

Kunstecho's
Kunstecho's
AALST
AALST
Can/ale Domino,
Domino, de
deschola
schol a
van
St.-Maartensinstituut,ihoudt
houdt
Cantate
van
hethet
St.-Maartensinstituut,
samen met
metorganist
organist Herman
Herman Verschaeghe
Verschaeghe een
een ooncertreis
concertreis in
in de
de
semen
E'en groot
groot concert
concert gehouden
gehouden met
methet
het
USA. In
In voorberelding
voorbereiding werd
werd een
USA.
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Belgisch
MireilleFlour's
Flour'sHarpenHarpenBelgischKamerorkest
Kamerorkestvan
van Georges
GeorgesMaes
MaesenenMireille
kwartet.
kwartet.

AMSTERDAM
AMSTERDAM

Podium
70
George
Podium 70 isis een
eennieuw
nieuwletterkundig
letterkundigtijdschrift,
tijdschnft. dat
dat o.l.v.
0 I v. George

Kool
ij het
en Peter
PeterAndriesse,
Andriesse ,die
dieliteratuur
literatuurdichter
dichter ,bbij
het publiek
publiek wenst
wenst
Kool en
te
doorgewoon
gewoonleesbare
leesbareliteratuur
I iteratuur aan
aan te
Iemoedigen.
moedigen.
tebrengen
brengen door
Nederlandse
Nederlandse literatuur
literatuur in
in Amerikaanse
Amerikaanse vertaling
vertaling Wordt
wordt gepland
gepland
door
een
comite,
dat
aldus
de
Bibliotheca
Neerlandica
door een comité, dat aldus de Bibliotheca Neerlandica zou
zouververvangen.
Amerikaanse
Ditzou
zougebeuren
gebeurendoor
doordede
Amerikaanseuitgeverij
uitgeverijTwain.
Twain.
vangen.Dit
In
In het
het comite
comité zetelen
zetelen o.m.
o.m.Andre
André Demedts,
Demedts, voor
voor de
deVlaamse
Vlaamse
Academie,
en
Jan
Francois,
voor
de
Vlaamse
uitgeverijen.
Academie. en Jan François, voor de Vlaamse uitgeverijen .

ANTWERPEN
ANTWERPEN

Een
Een Prijs
Prijs voor
voor het
het beste
beste literair
literairdebuut
debuut (25.000
(25.000 fr.)
fr.) worth
wordt door
door de
de
VBVB
1970.Het
Hetbetreft
betreftwerk
werk
VBVB uitgeschreven
uitgeschreven t.g.v.
t.g.v. de
de Boekenweek
Boekenweek1970.
van
van Vlamingen
Vlamingen in
in boekvorm
boekvorm verschenen
verschenen in
in 1969
1969(proza,
(proz.a, podzie,
poëzie,
essay,
toneel,
jeugden
kinderliteratuur).
De
WL
wees als
alsjury
jury
essay, toneel, jeugd- en kinderliteratuur). De VVL woes
aan
aan:: I.I. Miohiels,
Michiels, H.
H. Spellers,
Spellers, G.
G.van
vanCamp,
Camp,R.R.van
vanOpbroucke,
Opbroucke,
Eug.
Itterbeek (seer.).
(secr.). Vijf
Vijf exemplaren
exemplaren moesten
moesteningezonden
ingezonden
Eug. van
van Itterbeek
worden
tegen
31/5.
Dat
aantal
is
o.i.
te
groot;
worden tegen 31/5. Dat aantal is O.i. te groot;dedeheron
herenjuryleden
juryleden
konden
konden de
de dingen
dingen gerust
gerust doorgeven,
doorgeven, to
te meer
meerdat
datelk
elkvan
vanhen
hentoch
toch
waarschijnlijk
waarschijnlijk reeds
reeds van
van tevoren
tevoren zijn
zijn mannetje
mannetje zal
zal hebben.
hebben.Of
Ofwil
wil
men
?
auteurs?
men het
hetVlaamse
Vlaamse boekwezen
boekwez.en bevorderen
bevorderen ten
ten koste
koste van
van de
deauteurs
Waarom
Waarom schenken
schenken de
de inrichtende
inrichtende uitgevers
uitgevers de
degevraagde
gevraagdewerken
werken
niet
?
niet zelf
zelf?
De
VTB-prijs
De VTB-prijs 'Veer
'VoorVlaanderen'
Vlaanderen' wordt
wordt toegekend
toegekend aan
aan het
het beste
beste inin
het
hetbuitenland
buitenland versohenen
verschenen artikel
artikel ofofpublicatie
publicatieter
terwaardering
waarderingvan
van
Vlaanderen.
: VTB,
Documenteninsturen
instureneind
eind1970
1970:
VTB,St.-Jacobsmarkt,
St.-Jacobsmarkt,
Vlaanderen. Documenfen
45.
45. Prijs
Prijs:: 11maand
maand vakantie
vakantie in
in het
hetland
landwaar
waarhet
hetartikel
"rtikelverscheen.
verscheen.
Het
Reizend Volksteater
Volksteater gaf
gaf 10
10 voorstellingen
voorstellingen in
in mei
mei en
en zeven
zeven inIn
Het Reizend
juni;
toneelaotiviteit
juni; oak
ook in
in het
hetdodo
dodeseizoen
seizoenstaat
staatdede
toneelactiviteit niet
nietstil.
stil.
Naar
aanleiding
van
het
toneelauteursforum
meldt
het
RVT
dat
Naar aanleiding van het toneelauteursforum meldt het RVT dat
het
het hierop
hierop niet
niet gewacht
gewacht heeft
heeft om
om sedert
sedert zijn
zijn ontstaan
ontstaan in
in elk
elk
seizoen
werkvan
vaneen
eenNederlands
Nederlandsauteur
auteurtoteproproseizoen ten
tenminste
minste een
éénwerk
ggrammeren.
rammeren.
Een
driejaarlijkse Toneelprijs
Tonee/prijs Corry
Corry Lievens
Lievens word
werd uitgeschreven
uitgeschreven
Een driejaarlijkse
voor
voor jeugdtoneel.
jeugdtoneel. Giften
Giften hiervoor
hiervoor storten
storten op
op giro
giro 1768.70,
1768.70, Ger
Ger
Schmook,
Schmook, Antwerpen;
Antwerpen; de
de enders
anderecomiteleden
comitéledenzijn
zijnYv.
Yv.Waegemans,
Waegemans,
Gerda
JoostNoydens
NoydensenenWilly
WillyDesohutter.
Deschutter.
Gerda van
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Prof. Piet
PietNuten.
Nuten,
tekaris
Studiebeurs Annie
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Ars Org <1 111 hield in mei en juni drie orgelrecitals In de St.-Jacobskerk.
kerk.

BLANKENBERGE

BLANKENBERGE
Recitalfestival gaat door van 22/6 tot 25/8 met volksooncerten,
Een
Een Recitalfestival
gaat
vanen226
tot 25/ 8 met volksconcerten,
wekelijkse
recitals in
de door
Casino
orgelkoncerten
in St-Rochus.
wekelijkse
recitals
in de Casino
orgelkoncerten
in St.-Rochus.
Een
uitgelezen
programma
meten
veel
eigen kunstenaars,
zoals
Een
uitgelezen
programma
met
veel
eigen
kunstenaars,
zoals
Kamiel D'Hooghe, Gabriel Verschaeghen, J. Huys, Roger Deruwe,
Kamiel O'Hooghe, Gabriel Verschaeghen, J. Huys, Roger Deruwe,
Francois Glorieux e.a.
François
Glorieux
e.a. in aanwezigheid van vele Vlaamse schrijvers
Meld,
Literair
Trefpunt
L/terair Trefpunt hield, in aanwezigheid van vele Vlaamse schrijvers
en dichters, een congres over : 'Heeft de literatuur nog kans in
en dichters, een congres ovel : 'Heeft de literaluur nog kans in
dialekt of landentaal'. Er waren •referaten van Prof. Dominik Jost
dialekt of landentaal'.
Er waren
referaten
Prof. Oominik
Jost
(St.-Gallen),
Pierre Gamier
(Amiens),
Hugovan
Dyserinck
(Aachen).
(St.-Gallen), Pierre Garnier (Amiens) , Hugo Dyserinck (Aachen).
Eraan verbonden de tentoonstelling 'Podzie aan de muur', met een
Eraan verbonden de tentoonstelling 'Poëzie aan de muur', met een
80-tal werken van onze dichters, meestal begeleid van penteke80-tal werken van onze dichters, meestal begeleid van pentekeningen door Marcel De Backer. Een .belangwekkend initiatief, dat
ningen door Marcel De Backer. Een belangwekkend initiatief, dat
spijtig genoeg geen voldoende publiciteit-vooraf kreeg.
spijtig genoeg geen voldoende publiciteit-vooraf kreeg.
BREDA

BREDA
Zuidvlaamse Kultuurdag, die op zondag 17/5 plaats had o.l.v.
De
De ZUIdvlaamse Kultuurdag, die op zondag 1715 plaats had o.l.v.
Dr. Paardekooper, bracht toespraken van Burgerneester H. SuykerOr. Paardekooper, bracht toespraken van Burgemeester H. Suyker'buyk (Essen), senator Leo Van Acker (Komitee voor Frans-Vlaandebuyk (Essen), senator Leo Van Acker (Komitee voor Frans-Vlaanderen) en Dr. Johan Fleerackers (over de culturele Noord-Zuid
ren) en Dr. Johan Fleerackers (over de culturele Noord-Zuidintegratie).
integratie).
BRUGGE

BRUGGE van Outryve d'Ydewalle heeft aan de voorzitters der
Gouverneur

Gouverneur van Outryve d'Ydewalle heeft aan de voorzitters der
kerkfabrieken in West-Vlaanderen een ernstige en volstrekt noodkerkfabrieken in West-Vlaanderen een ernstige en volstrekt noodzakelijke vermaning gestuurd in verband met de onwettelijke en
zakelijke vermaning gestuurd in verband met de onwettelijke en
religieus en artistiek onverantwoorde verkoop van kerkbezit. Wij
religieus en artistiek onverantwoorde verkoop van kerkbezit. Wij
hopen dat ook in de andere provincies een dergelijke waarschuhopen dat ook in de andere provincies een dergelijke waarschuwing van hogerhand zal uitgaan. Spijtig .dat het in vele gevallen
wing van hogerhand zal uitgaan. Spijtig dat het in vele gevallen
reeds te laat is. Men client de brief van de Westvlaamse gouverreeds te laat is. Men dient de brief van de Westvlaamse gouverneur in het kader te plaatsen van de zo lofwaardige pogingen, die
neur in het kader te plaatsen van de zo lofwaardige pogingen, die
de Prov. Cult. Diensten doen voor het vrijwaren van onze kunstde Provo Cult. Diensten doen voor het vrijwaren van onze kunstsohatten, een gebied waarop o.m. Dr. Luc Devliegher nuttig werk
schatten, een gebied waarop o.m. Dr. Luc Oevliegher nuttig werk
heeft verricht.
heeft verricht.
Het Stedelijk Muziekconservatorium heeft bijafdelingen ,opgericht te
Het Stedelijk Muziekconservarorium heeft bijafdelingen opgericht te
St.-Michiels (110 leerlingen), Knokke (187 leerlingen) en Gistel
St.-Michiels (110 leerlingen), Knokke (187 leerlingen) en Gistel
(121 leerlingen). In totaal ontvangen 1400 leerlingen kosteloos en
(121 leerlingen) . In totaal ontvangen 1400 leerlingen kosteloos en
degelijk muziekonderwijs ander stadstoezicht.
degelijk muziekonderwijs onder stadstoezicht.

BRUSSEL
BRUSSEL

Kunstwerken verworven door de Staat in 1968-69 werden door het
Kunstwerken verworven door de Staat in 1968-69 werder. door het
Ministerie van Nederlandse Cultuur vertoond van 13/5 tot 14/6, in
Ministerie van Nederlandse Cultuur vertoond van 13 5 tot 14/6, in
het Paleis voor Schone Kunsten. Daar werden verder ook vertoond
het Paleis voor Schone Kunsten. Daar werden verder ook vertoond
'Toneeldesign' van Jim Dine en Schatten van de Hongaarse edel'Toneeldesign' van Jim Olne en Schatten van de Hongaarse edelsmeedkunst
smeedkunst.
De Koopalprijs 1970 gaat naar de Belgische auteur van de beste
De Koopalprijs 1970 gaat naar de Belgische auteur van de beste
vertaling in het Nederlands van literair werk uit een ander taalvertaling in het Nederlands van literair werk uit een ander taalgebied. Inzendingen moesten tegen 31 mei ingediend zijn, 'mar
gebied. Inzendingen moesten tegen 31 mei ingediend zijn, maar
de administratie heeft hiervan zeer laattijdig bericht gegeven
de administratie heeft hiervan zeer laattijdig bericht gegeven
(Algemeen Bestuur voor Kulturele Zaken, Kortenberglaan, 158 (Algemeen Bestuur voor Kulturele Zaken, Kortenberglaan, 158 1040 Brussel).
1040 Brussel).
Voor de Elisabeth-wedstrijd 1971 wordt een Belgische compositie
Voor de Elisabeth-wedstrijd 1971 wordt een Belgische compositie
aangeduid (concerterend karakter, viool met pianobegeleiding,
aangeduid (concerterend karakter, viool met pianobegeleiding,
10 minuten maximum, bestemd voor de 2e schiiftingsproef). Indienen
10 minuten maximum, bestemd voor de 2e schiftingsproef). Indienen
ten laatste 1/12/70 : Baron Hortastraat 11, Brussel.
ten laatste 1/12 70 • Baron Hortastraat 11, Brussel.
Verder werden door Pro Givitate vijf kandidaten voor de wedstrijd
Verder werden door Pro Civitate vijf kandidaten voor de wedstrijd
'72
'72 (piano)
(piano) aangeduid
aangeduid als
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Reinaertprijzen 1971 gaan naar roman (60.000 fr.)
De
De Literaire
Reinaertprijzen
1971 gaan
naar roman (30.000
(60.000 fr.).
fr.)
reisverhaal
(35.000
fr.) en speurdersof ,detectiVeroman
fr.)
en
speurdersof
detectiveroman
(30.000
fr.).
reisverhaal
(35.000
Jury : Prof. R. Lissens, P. Hardy, H. van Herreweghen, en vertegenJury : Prof. der
R. Lissens,
P. Hardy,
H van Herreweghen
, en
vertegenwoordigers
Uitgeverij.
Manuscripten
voor 31/1/71
insturen
:
woordigers der Uitgeverij
. Manuscripten
vóór 31/1
71 ook
insturen:
Reinaert-uitgaven,
Wetstraat,
133 - 1040 Brussel,
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het
Reinaert-uitgaven
, Wetstraat,
133 De
- 1040
Brussel,
ook het
reglement
kan gevraagd
worden.
prijzen
wordenwaar
geschonken
reglement
kan
gevraagd
worden
.
De
prijzen
worden
geschonken
door de B.A.C.-Centrale Depositokas en de Volksverzekering. De
door de B.A.C .-Centrale Depositokas en de Volksverzekering. De
verscheidene organisaties, aangesloten bij het ACW, die dit
verscheidene organisaties, aangesloten bij het ACW, die dit initiamogelijk maakten, dienen erom gefeliciteerd te worden.
tief mogelijk maakten, dienen erom gefeliciteerd te worden .

BURCHT

BURCHT
Lieve
Moenssens, de jonge jeugdschrijfster en ,dichteres die eind
Lieve Moenssens, de jonge jeugdschrijfster en dichteres die eind
1968 overleed, werd zondag 10/5 gehuldigd, met medewerking van
1968 overleed, werd zondag 10/5 gehuldigd, met medewerking van
de gemeente, de VTB, de jeugdgroeperingen, de gehandikapten en
de gemeente, de VTB, de jeugdgroeperingen, de gehandikapten en
de Kunstenaars voor de jeugd. Een graftombe wend door VTB
de Kunstenaars voor de jeugd. Een graftombe werd door VTB
geschonken.
geschonken.
DEERLIJK

DEERLIJK
Een
Gedenkplaat Rene de Clercq, bekostigd door het NoordstarEen Gedenkplaat René de Clercq, bekostigd door het Noordstarfonds, werd op 7/6 aangebracht aan het woonhuis van de dichter;
fonds, werd op 7/6 aangebracht aan het woonhuis van de dichter;
een borstbeeld van de Clercq, door beeldhouwer Luc van Parijs,
een borstbeeld van de Clercq, door beeldhouwer Luc van Parijs,
werd dezelfde dag opgericht aan het rustoord Dammeke. Het
werd dezelfde dag opgericht aan het rustoord Dammeke. Het
gemeentebestuur en de plaatselijke cultuurverenigingen maakten er
gemeentebestuur en de plaatselijke cultuurverenigingen maakten er
een plechtige huldedag van.
een plechtige huldedag van.
DEN HAAG

DEN
HAAG Huyghensprijs van de Jan Camperstichting werd
Constantijn
De
De Constantijn Huyghensprijs van de Jan Camperstichting werd
toegekend aan Maurice Gilliams en op 11/6 tuitgereikt. Reeds in
toegekend aan Maurice Gi lliams en op 11 /6 uitgereikt. Reeds in
april bekwam hij de Em. Bernheimprijs. Hartelijk gefeliciteerd.
april bekwam hij de Em . Bernheimprijs. Hartelijk gefeliciteerd.
DRONGEN

DRONGEN
Weekend
met de muze, georganiseerd door 'Vandaag', kreeg een
Weekend met de muze, georganiseerd door 'Vandaag', kreeg een
ruime bijval. Van de 700 ingezonden ,gedichten, werk van 151 jongeruime bijval. Van de 700 ingezonden gedichten, werk van 151 jongeren, werden teksten ,bekroond van Guido Logie en M. Debuysere,
ren, werden teksten bekroond van Guido Logie en M. Oebuysere,
beiden uit het Poperingse; de meisjes Geertrui Balls en Katrien
beiden uit het Poperingse; de meisjes Geertrui Balis en Katrien
Jaspers werden drie en vier. Eug. van Itterbeek refereerde, Fernand
Jaspers werden drie en vier. Eug . van Itterbeek refereerde, Fernand
Auwera ,discussieerde, St. Braem, A. Dellart, W. Haesaert, W.
Auwera discussieerde, St. Braern, A. Oellart, W, Haesaert, W.
Spillebeen en G. Vermeille reciteerden. Maar Albert de bangle
Spillebeen en G. VermeilIe reciteerden. Maar Albert de Longie
triomfeerde, en terecht : zijn initiatief was op heel de lijn geslaagd.
triomfeerde, en terecht: zijn initiatief was op heel de lijn geslaagd.
En zijn bloemlezing na tien jaar Muzenberg komt er ander de naam
En zijn bloemlezing na tien jaar Muzenberg komt er onder de naam
'Bamboebloemen' (40 fr., 'Vandaag', Mellerystraat, 42 - 1020
'Bamboebloemen' (40 fr., 'Vandaag', Mellerystraat, 42 - 1020
Brussel).
Brussel).

DUBLIN

DUBLIN
World
Crafts Council ihoudt van 16 tot 21/8 een wereldcongres voor
World Crafts Council houdt van 16 tot 21 8 een wereldcongres voor
kunstambachten, met deelname uit meer ,dan 40 landen; theme is
kunstambachten , met deelname uit meer dan 40 landen; thema is
'de scheppende ambachtsman'. Het Economisch en sociaal lnstituut
'de scheppende ambachtsman'. Het Economisch en sociaal Instituut
year de Middenstand (Jozef II straat, 9 - 1040 Brussel) is erkend
voor de Middenstand (Jozef II straat, 9 - 1040 Brussel) is erkend
als. Belgisch Nationaal Comite van W.C.C., maar men kan ook
als Belgisch Nationaal Comité van W.C.C., maar men kan ook
persoonlijk inschrijven via het Instituut. Het Instituut heeft een
persoonlijk inschrijven via het Instituut. Het Instituut heeft een
commissie van advies samengesteld ter orientering der activiteiten
commissie van advies samengesteld ter oriëntering der activiteiten
in verband met W.C.C., voorzitter is A. Steverlynck en secretaris
in verband met W.C.C., voorzitter is A. Steverlynck en secretaris
werd Michel Martens.
werd Michel Martens.
DWORP
DWORP

Dietsche Warande en Belfort-weekend was gewijd aan literatuur
Het
Het Dietsche Warande en Belfort-weekend was gewijd aan literatuur
en
en film,
film ,o.m.
o.m.'Monsieur
'MonsieurHawarden'
Hawarden' van
van F.F.de
dePillecijn.
Pillecijn.Toespraken
Toespraken
werden
gehouden
door
Anton
van
Wilderode,
HarryKOmel,
Kümel , No
Ivo
werden gehouden door Anton van Wilderode,Harry
Nelissen,
Paul
Lebeause.a.
Nelissen, Paul Lebeau e.a.

ETTERBEEK
ETTERBEEK

De
De Alphonse
Alphonse Mullerprilzen
Mul/erprijzen voor
voorkunstambacht
kunstambacht worden
worden in
in juni
juni toetoegekend
(15.000 en
en5.000
5.000fr.)
fr.)door
doordedeMiddenstand
Middenstandvan
vanEtterbeek.
Etterbeek.
gekend (15.000
Voorbehouden
bij de
de gegeVoorbehouden aan
aan de
de provincie
provincie Brabant.
Brabant. Inschrijven
Inschrijven bij

193
193

meentelljke
voor Sohone
SchoneKunsten.
Kunsten.
meentelijke dienst
dienst voor

meentelijke dienst voor Schone Kunsten.

GENT
GENT Jaar
heet de
Honderd
beroepstoneel te Gent
Gent heet
de werkgroep,
werkgroep, die het
het
Honderd
jaar beroepstoneel

Honderd jaar beroepstoneel Ie Gent heet de werkgroep. die het
speeljaar 1971-72
1971-72 tot een
een jubileumherdenking
jubileumherclenking wil
wil maken
maken met
met o.m.
O.m.
speeljaar 1971-72 tot een jubileumherdenking wil maken met o.m.
een geTtlustreerde
geiHustreerde geschiedenis
van 'het
'het beroepstoneel
beroepstoneel te
te Gent,
Gent,
geschiedenis van
een gerllustreerde geschiedenis van het beroepstoneel te Gent,
een tentoonstelling,
tentoonstelting, een
eentoneelwerkprijskamp
toneelwerkprijskamp (100.000
(100.000 fr.),
fr.), manimanieen tentoonstelling, een toneelwerkprijskamp (100.000 fr.), manifestaties
en voorstellingen.
voorstellingen. BeroepsBeroeps-en
enamateursgezelschappen
amateursgezelschappen
festaties en
festaties en voorstellingen. Beroeps- en amateursgezelschappen
werken
meteen
eenprestigevertoning
prestigevertoning van
van een
eenViaams
Vlaamswerk.
werk.
werken mee net
werken mee met een prestigevertoning van een Vlaams werk.
De Gouden
Griftoen, die om
om de
de die
driejaar
jaardoor
door'
St.-Lukaskunstdede
St.-LukaskunstGouden
Grittoen,
De Gouden Griftoen, die om de drie jaar door de St.-Lukaskunstdit jaar
jaar naar
naar Maurice
Maurice Naessens
Naessens
drukschooi
wordt toegekend,
drukschool wordt
toegekend, ging dit
drukschool wordt toegekend, ging dit jaar naar Maurice Naessens
Bank van
van Parijs
Parijs en
en de
deNederlanden)
Nederlanden) en
en naar
naar
(Uitgaven
(Uitgavenvan
van de
de Bank
(Uitgaven van de Bank van Parijs en de Nederlanden) en naar
J.E.
Pesters f.s.c.
f.s.c. (vakblad
(vakblad 'Grafiek'
'Grafiek' en grafische
grafisohe uitgaven).
uitgaven). Het
Het
J.E. Peeters
J.E. Peeters f.s.c. (vakblad 'Grafiek' en grafische uitgaven). Het
Colruyt, naar
ontwerp van
van
kunstwerk
kunstsmid C.
kunstwerkIsis van
van kunstsmid
C. Colruyt,
naar een ontwerp
kunstwerk is van kunstsmid C. Colruyt, naar een ontwerp van
W.
Braeckman. Hartelijke
de laureaten.
laureaten.
W. Braeckman.
Hartelijkegelukwensen
gelukwensen aan de
W. Braeckman. Hartelijke gelukwensen aan de laureaten.
Gent
50 --70
70 was een
een tentoonstelling,
tentoonstelling, die samen
samen met
metde
deFloralien
Floraliën
Gent
Gent 50 - 70 was een tentoonstelling, die samen met de Floraliën
In het
het Hotel
Hotel cl'Hane-Steenhuyse;
d'Hane-Steenhuyse; 30
Gentse
doorging in
doorging
30
hedendaagse
Gentse
door{Jing in het Hotel d'Hane-Steenhuyse; 30 hedendaagse Gentse
kunstenaars
van
50 jaar
jaar exposeerden
exposeerden op
opuitnodiging
uitnodiging van
van
kunstenaars
van 25
25 ,tot
tot 50
kunstenaars van 25 tot 50 jaar exposeerden op uitnodiging van
de
Bousies-Borluut.
Rijkè
cataloog.
graaf
Boud.
de
Bousies-Borluut.
Rijke
cataloog.
graaf Boud. de Bousies-Borluut. Rijke cataloog.
Een
Toneelprijskamp . Noordstar-Boerhave
verwacht
van
Belgische
Een Toneelprijskamp Noordstar-Boerhave
Noordstar-Boerhave verwacht
verwacht van
van Belgische
Belgische
voor
auteurs
Nederlandse
avondvullende
dramatisohe
werken,
auteurs
Nederlandse
avondvullende
dramatisohe
werken,
auteurs Nederlandse avondvullende dramatische werken, voor
voor
minstens
zes
acterende
personages,
volledig
oorspronkeliJk.
onbeminstens
acterende
personages,
volledig
oorspronkelijk,
onbeminstens zes acterende personages, volledig oorspronkelijk, onbekroond,
ongespeeld,
ongepubliceerd.
Een
prijs
van
100.000
fr.
kroond,
fr. +
kroond, ongespeeld,
ongespeeld, ongepubliceerd.
ongepubliceerd. Een
Een prijs
prijs van
van 100.000
100.000 fr.
+
opvoering
volgende
toneelwedstrijd
van
het.
fonds.
Insturen:
opvoering
voor
volgende
toneelwedstrijd
van
het,
fonds.
lnsturen
:
opvoering voor volgende toneelwedstrijd van het fonds. Insturen:
47
(vóór
31
december
'70).
Noordstarfonds,
Gr.-Britlanniëlaan,
Noordstarfonds,
Gr.-Brittannielaan,
47
(v66r
31
december
'70).
Noordstarfonds, Gr.-Brittanniëlaan, 47 (vóór 31 december '70).
wordt
deze zomer
zomer
in
Een
Kunstambachttorum
St.Een Nationaal
Nationaal Kunstambachttorum
Kunstambachtforum wordt
wordt deze
deze
zomer in
in de
de St.St.PIetersabdij
de
Nationale
Federatie
der
KunstamPietersabdij
ingericht
door
door de
de Nationale
Nationale Federatie
Federatieder
derKunstamKunstamPietersabdij Ingericht
ingericht door
~Inlichtingen :: St.-Pletersplein,
10).
bachten
bachten ilnlichtingen
(Inlichtingen: St.-Pietersplein,
St.-Pietersplein, 10).
10).
H~ Gent8
Van
der
Cruysen)
werd
uit(directie
Het
Het Gents
Gents Jeugdteater
Jeugdteater (directie
(directie Hugo
Hugo Van
Van der
der Cruysen)
Cruysen) wend
werd uituitom
België
te
vertegenwoordigen
op
het
Internationaal
genodigd
genodigd
om
to
vertegenwoondigen
op
het
Intemationaal
genodigd om België te vertegenwoordigen op het Internationaal
(31/10-7/11)
te
Amsterdam
en
Den
Teaterfestivai
Teaterfestival
voor qe
cje
jeugd
7/11) to
te Amsterdam
Amsterdam en
en Den
Den
Teaterfestival voor
voor
de jeugd
jeugd (31/10(31/10-7/11)
Haag.
met
zes
voorstellingen
van
Kon-Tiki
(T.
Brulin).
Haag.
op
(T.Brulin).
Brulin).
Haag. Het
Het treedt
treedt op
op met
metzes
zesvoorstellingen
voorstellingenvan
vanKon-Tiki
Kon-Tiki(T.
Plus-lcern,
de
Centrum
voor constructieve
constructieve
vormgeving
o.l.v. Yves
Yves
Plus-kern,
Plus-kern, Centrum
Centrum voor
voor
constructieve vormgeving
vormgeving O.l.V.
o.l.v.
Yves de
de
Smet,
organiseerde
vanaf
24/4
een
tentoonstelling
over
de
vroege
Smet,
organiseerde
vanaf
24/4
tentoonstelling
over
vroege
Smet, organiseerde vanaf 24/4 een tentoonstelling over de vroege
Belgische
abstracten
(Early
Belglan
constructivlsm)
nadien
een
Belgische abstracter
abstracten (Early
(Early Belgian
Belgian constructivism)
constructivism) en
en nadien
nadien een
een
de
hedendaagse
constructivistische
en
konkrete
kunst
over
tweede
over
de
hedendaagse
constructivistische
en
konkrete
kunst
tweede over de hedendaagse constructivistische en konkrete kunst
,In
Zwitserland
van
de
Veldestraat,
16).
in
van de
deVeldestraat,
Veldestraat, 16).
16).
in Zwitseriand
Zwitserland (Gebroeders
(Gebroeders van

+

GENTBRUGGE
GENTBRUGGE

De
Vertikaal
inzendingen.
Prijskreeg
Toneelwerkprijskamp
De Toneelwerkprijskamp
Toneelwerkprijskamp van
van Vertikaal
Vertikaal kreeg
kreeg 18
18 inzendingen.
inzendingen. PrijsPrijsSpiraal'
en
G.
winnaars
winnaars
warden
M. Minnerose
Minnerose
(Gent)met
met 'De
'De
en G.
G.
winnaars werden
werden M.
M.
Minnerose (Gent)
(Gent)
met
'De Spiraal'
Spiraal' en
Gheusens
met
'Het
late
wikken'.
Jury
was:
B.
vender
Gheusens
(tier)
: B.
Gheusens (Lier)
(Lier) met
met'Het
'Hetlate
latewikken'.
wikken'.Jury
Jurywas
was:
B. vander
vander Plaetse,
Plaetse,
Nolle
Versyp,
A.
Vandale
en
W.
D'haveloose.
'De
Spiraal'
wordt
Nolle
A. Vandale
Vandale en
en W.
W. D'haveloose.
D·haveloose. 'De
'DeSpiraal'
Spiraal' wordt
wordt
Nolle Versyp,
Versyp, A.
jaar
gecreëerd.
volgend
jaar
georeiterd.
volgend jaar gecreëerd.

GISTEL
GISTEL

De
H.
Gode/leve
en
haar
tijd
Is
het
thema
·van
een
internationaal
De H.
H. Godelieve
Godelieve en
en haar
haar Mc/
tijd is
is het
het thema
thema van
van een
eenintemationaal
internationaal
colloquium
bij
het
negende
eeuwfeest
van
de
G'istelse
heilige
colloquium
bij
het
negende
eeuwfeest
van
de
Gistelse
colloquium bij het negende eeuwfeest van de Gistelse.heillge
heilige
(1010-1970),
Referaten
van
Prof.
em.
Eg.
Strubbe,
26/8.
van
(1070-1970),
(1070-1970), van
van 24
24 tot
tot 2618.
26/8. Referaten
Referaten van
van Prof.
Prof. em.
em. Eg.
Eg. Strubbe,
Strubbe,
(Gent),
Parlsse
(Nancy),
Prof.
Math.
Bemards
(Bonn),
Prof.
(Gent),
Michel
(Gent), Mlohe!
Michel Parisse
Parisse (Nancy),
(Nancy),Prof.
Prof.Math.
Math.Bernard's
Bernards (Bonn),
(Bonn), Prof.
Prof.
H.
PI
atelie
(Rijsel).
Dr.
(Kortrijk),
Dr.
M.
Madou
(Leuven),
H.
Platetle
(Rijsel),,
.Dr.
E.
Warlop
(Kortrijk),
Dr.
M.
(Leuven),
H. Platelle (Rijsel), Dr. E. Warlop (Kortrijk), Dr. M. Madou (Leuven),
Dom
N.
Huyghebaert,
Smet
(Leuven)
Prof.
P.
Dom
Prof. J,M.
J.M. De
De Smet
N. Huyghebaert,
Huyghebaert, Prof.
Prof.
J.M.
De
Smet (Leuven)
(Leuven) en
en Prof.
Prof. P.
P.
Dom N.
Declerck
(Brugge).
Iconog'llafische
tentoonstelling
in
decanale
Decierck
(Brugge).
Iconognafische
tentoonstelling
in
de
decanale
Declerck (Brugge). Iconografische tentoonstelling In de decanale
kerk
(van
26/8).
referaten
speworden uitgegeven
uitgegeven in
in een
kerk
11 tot
26.'8). De
De referaten
referaten worden
worden
uitgegeven
in
een spespekerk (van
(van 1
tot 26/8).
Sac~is
eNdirl
(Steenbrugge).
Inschrijven:
Staciaal
nummer
claal
van Sacris
Sacris erudiri
erudiri (Steenbrugge).
(Steenbrugge). Inschrijven
Inschrijven:: StaStaciaal nummer
nummer van
tionsstraat,
57
059/281.26),
of
storting
van
200
fr.
op
giro
tionsstraat,
57
(tel.
059/281.26),
door
storting
van
200
fr.
op
giro
tionsstraat, 57 (tel. 059/281.26), of door storting van 200 fr. op giro
4133.43,
H.
Gistel.
4133.43,
IXe
4133.43, IXe
IXe Eeuwfeest
Eeuwfeest H.
H. Godelieve,
Godelieve, Gistel.
Gistel.

HASSELT
HASSLT
HASSELT

De
schrijvers
een
huldiging
hield op
Vereniging
van
De Vereniging
Vereniging van
van Umburgse
Limburgse schrijvers
schrijvers hield
hield
op 10/5
10.'5 een
een huldiging
huldiging
toneelschrijver
Arle
Entbrouckx
(Hendrik
Prijs),
Mgr.
Gerard
van
toneelschrijver
Arie
Entbrouctoc
(Hendrik
Prijs),
Mgr.
van toneelschrijver Arie Entbrouckx (Hendrik Prijs). Mgr. Gerard
Gerard
Ft
Van VinckenVin ckenPhUlps
(Fr.
essayist
Dr.
J.
Keunen
(Or. Fl.
Philips
Theunis) en
on essayist
en
essayist Dr.
Dr. J.
J. Keunen
Keunen (Dr.
(Dr.
FI. Van
Van
VinckenPhilips (Fr.
(Fr. 'fheunls)
Theunis)
destatustaturoye).
Bemard
literatuur'.
In
roye). Bernard
Kempsprak
sprakover
over 'Seks
'Seks en
en literatuur.
literatuur'. In
In de
de
staturoye).
Bernard Kemp
Kemp
sprak
over
'Seks
namIddags
sprak
Swerts over
over Guatetaire
vergadering 's namiddags
taire vergadering
namiddags sprak
sprak Lambert
Lambert Swerts
Guateh~ vijfendertig
vijfendertig jarig
bestaansfeest
mala.
Men .bereldt
bereidt nu reeds
reeds het
mala. Men
het
jarig bestaansfeest
bestaansfeest
,mei
1971 voor,
voor, waarvoor
een4e
4eLimburgvaart
Limburgvaart
werd gepland.
gepland.
van
waarvoor een
Limburgvaart wend
werd
gepland.
van met
mei 1971
tot
10/5 in
in het
het
ward gehouden
gehouden van
van 11 tot
tot 10/5
10/5
Limburgse Boekenbeurs
Boekenbeurs werd
van
in
Een Umburgse
Illustratiefprogramme
programma
st-Jozefaoollege.
Werkten made
mede
St.-Jozefscollege.
mede aan
aan het
hetillustratief
illustratief
programma:
St.-Jozefscollege. Werkten
::
o.a. Leopold
Leopold Vermeiren,
Vermairen,
Herman Servotte
Servotte
Mlel Cools.
Cools.
Vermei
ren, Herman
en Miel
Miel
Cools.
Servotte en
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HEIST
HEIST
Een
Folkloremarkt wordt
oogst door
door dlt
inde gemeente
gemeente inwordt In
in juli
JO en oogst

Een Folkloremarkt wordt in juli en oogst door de gemeente in-

wordt yerleend
.yerleend
gericht,
iedere donderdagnamiddag.
donderdagnamiddag. 'Open
'Open atelier'
atelier' wordt
gericht, iedere
gericht, iedere donderdag namiddag. 'Open atelier' wordt verleend
aan
de kunstarnbachtbeoefenaars.
kunstambaohtbeoefenaars. Inschrijven
Inschrijven bij
gemeenteaan de
bij h~
het gemeenteaan de kunstambachtbeoefenaars. Inschrijven bij het gemeentebestuur
(te!. 050/528.91, dhr. De
De Keyzer).
Keyzer).
bestuur (tel.
bestuur (tel. 050. 528.91, dhr. De Keyzer).

HERENTALS
HERENTALS
De
Derde
culturele week
week ging
tot 18/5.
18/5. Op
Op het
het proproDerde culture's
ging door
door van
van 6
6 tot
De Derde culturele week ging door van 6 tot 18.5. Op het pro- .

gramma een tentoonstelling 'Het andere In de beeJdendekunst' gramentoslig'Hadernbl.kuit'
gramma een tentoonstelling 'Het andere in de beeldende kunst'
R. Saintenoy, M.
M. Vanden
Vanden Poet,
Poel, D.
D. Haesenbroeloc,
Haesenbroekx, P.
P. JansJaris(J.
Dries, R.
(J. Dries,
(J. Dries, R. Saintenoy, M. Van den Poel, D. Haesenbroekx, P. Janssens, G.
G. Timmermans,
Timmermans, M.
M. Miohiels,
Michiels,
M.Van
Vanden
den Dries,
Dries, St.
St. Oaerns,.
Dams, M.
sens, G. Timmermans, M. Van den Dries, St. Daems, M. Michiels,
E.
D. Vandenbroeck,
Vandenbroeck, St.
St. Van
Van Houtven,
Houtvel'l en G.
G. Verhaeghe),
Verhaeghe),
E. Steyaerts, D.
E. Steyaerts, D. Vandenbroeck, St. Van Houtven en G. Verhaeghe),
Aoels en
Chr. de Belser),
Belser), een
een Brito,
Brl~
een literati's
Iitera.re avond
avond (met
(met J.
J. Roots
en Chr.
een literaire avond (met J. Roels en Chr. de Belser), een Britoavond,
literair forum
jeÛgdboek (met
B: de
Bols,
avond, een
een literair
forum over
over het
het jejigdboek
(met 11
de Bois,
avond, een literair forum over het jeugdboek (met B. de Bois,
R. Hannelore
Hannelore en W.
W. vanden
vanden Broeok)
Broeok)
J.
Berghmans, Fr.
Fr. De Pouter,
Peuter, R.
J. Berghmans,
J. Berghmans, Fr. De Peuter, R. Hannelore en W. vanden Broeck)
en een
een jazzjazz- en
enkleinkunstavond.
kleinkunstavond. Inrichter
Inrichter was
de Herentaise
Hentntalse kunstkunstwas de
en een jazz- en kleinkunstavond. Inrichter was de Herentalse kunstboekenkring
het Technisch
Technisch Instituut
Instituut ScheOpers.
SchepPers. Ook
kring en
on het
Ook een boekenkring en het Technisch Instituut Scheppers. Ook een boekententoonstelling
door in
In 'De
'De Oude
Oude Linden'.
Linden'.
tentdonstelling ging door
tentoonstelling ging door in 'De Oude Linden'.

HILVARENBEEK
HILVARENBEEK
De Groot-Kempische
Cultuurdagen gaan
'Z1 en
en 28
28 juni
Juni
Groot-Kempische Cultuurdagen
gaan door
door op
op 27
De Groot-Kempische Cultuurdagen gaan door op 27 en 28 juni

over
'Kultuur en
Inleidingen van
Prof. R.P.
R.F~ Beerting, Dr.
Dr.
over
on censuur'.
censuur. Inletdingen
'Kultuur en
censuur'.
Inleidingen van
van Prof.
Prof. R.F. Seeding,
Beerling, Dr.
over 'Kultuur
de
Clercq
en
Mgr.
H.C.
Emst,
bisschop
van
Breela.
Afzonder~
B.J.
B.J.
Clercq
on
Mgr.
H.C.
Ernst,
bisschop
van
Breda.
Afzonder7
B.J. de Clercq en Mgr. H.C. Ernst, bisschop van Breda. AfzonderIIjke
.discussies over censuur
censuur enliteratuur,
literatuur, film, beeldende
beeldendé kunst
lijke
lijke discussies over
over censuuren
en literatuur, film,
film, beeldende kunst
kunst
en
communicatiemedia.
Muzikale
omlijstingen,
o.m.
met
medewercommunicatiemedia.
Muzikale
omlijstingen,
o.m.
en communicatiemedia. Muzikale omlijstingen, o.m. met
met medewermedewerking
Kamiel
king
van
king van
van Kamiel
Kamiel D'Hooghe.
D'Hooghe.

JABBEKE
JABBEKE

H~
Permekemuseum
voortaan
maandag
niet
Het
Provinclaal
de maandig
Het ProvincIaal
Provinciaal Permekemuseum
Permekemuseum is
is voortaan
voortaan de
de
maandag en
en niet
niet
de
dinsdag
gesloten.
Eerstdaags
versohijnt
een
map
met
12
Perdinsdag
gesloten.
Eerstdaags
versohijnt
eon
map
met
12
Perde dinsdag gesloten. Eerstdaags verschijnt een map met 12 Perbij
'de
P·rovinmeke-reproduktles
bij
het
Museum
of
nieke-reprodukties
(te bestellen
bestellen bij
meke-reproduktles (te
(te
bestellen
bij het
het Museum
Museum of
of bij
bij 'de
de ProvinProvinclale
Culturele
Dienst).
dale
cialeCulturele
Culturele Dienst).
Dienst).

LEUVEN
LEUVEN

De
Nationale
Koorfederatie
Madrigaaf
Studiedagen
van de
de Nationale
De Studiedagen
Studiedagen van
van
de
Nationale Koorfederatie
Koorfederatie 'Het
'Het Madrigaar
Madrigaal'
(secretariaat
Herestraat,
51)
gaan
door
van
5
tot
11(1
In
het
H.
Hart(seoretariaat
Herestraat,
51)
gaan
door
van
5
tot
111,
7
In
het
(secretariaat Herestraat, 51) gaan door van 5 tot 11/7 in hetH.
H.HartHartinstituut
te
Heverlee.
CurSussen
worden
gegeven
door
Willy
Climan,
instituut
to
Heverlee.
Curtussen
warden
gegeven
door
Willy
Climan,
instituut te Heverlee. Cursussen worden gegeven door Willy Climan,
S.
De
Smet,
Chris
Leens,
Paul
SchoUaert
en
paul
Dubois,
Roger
S. De
De Srriet,
Smet, Chris
Chris Dubois,
Dubais, Roger
Roger Leens,
Leens, Paul
Paul Schollaert
Schollaert en
en Paul
Paul
Van
neVel,
In
samenwerking.
met
het
tijdsohrlft
'Adem',
het
LemmensVannevel,
in
simenwerking
met
het
tijdschrift
'AdenY,
het
LernmensVannevel, in samenwerking met het tijdschrift 'Adem', het LemmensInstituut
h~
Ministerie
van
Nederiandse
Cultwr.
instituut
en het
en
het Ministerie
Ministerie van
van Nederlandse
NederlandseCultuur.
Cultuur.
instituut en
Het
weet,·
Sedert
enige.
tijd
dat,
Lemmensinstituut
Lemmensinstituut dat,
dat, zoals
zoals men
men weet,,reeds
weet, reeds
reeds sedert
sedert enige,
enige tijd
tijd
Het Lemmenslnst/tuut
te
Leuven
Herestraat,
gevestig<f,
een
to
aan de
51, is
is gevestigcl,
hield op
op 1/5
te Leuven
Leuven aan
aan
de Herestraat,
Herestraat, 51,
51,
is
gevestigd, hield
hield
op
1/5 een
een
open-deur-dag,
interessante
muzikale
prestaopen-deur-dag.,
wat gepaal1d
gepaand ging
ging met
open-deur-dag, wat
wat
gepaard
ging
met interessante
interessante muzikale
muzikale prestaprestaties.
ties.

LIER
LIER
De
Benoitwordt
28/610
deSt.-Gummarus
St.-Gummarus
van Benoit
in
De Rubenscantate
Rubenscanlate van
van
Benoit wordt
wordt op
op 28/6
28/6
in de
·de
St.-Gummarus

uitgevoerd
Nationaal
Orkest
o.l.v.
JosVan
Van Looy,
Looy, directeur
directeur
uitgevoerd door
door het
het Nationaal
Nationaal Orkest
Orkest o.l.v.
o.l.v. Jos
Jos
Van
Looy,
directeur
uitgevoerd
der
academie.
stedelijke
academia.
der stedelijke academie.
Ernest
werd
mei
herdacht
door de
Kempense
ward op
op 3
Ernest van
van der
Ernest
van
der Hallen
Hallen werd
op
3 mei
mei herdacht
herdacht door de
de -Kempense
Kempense
Rodenbactibonden.
Rodenbachbonden.

MALDEGEM
MALDEGEM

't
Gankske
heet
nieuwe
galerij, die geopend
werd in
in de
de Boud.
Boud.
beet de
It Gankske
't
Gankske heet
de nieuwe
nieuwe galerij,
galerij, die geopend
geopend wend
werd in
de Boud.
,kunstenaars.
Lippensstraat
voor
allestrekkingen
strekkingen
Lippensstraat en
on openstaat
en
openstaat voor
voor elle
alle
strekkingenenen
en, kunstenaars.
kunstenaars.
Lippensstraat
Verhaegen,
Stationsstraat, 11 --- 9990
9990Maldegem.
Maldegem.
Kontakten
Kontakten met
met H.
H. Verhaegen,
Verhaegen, Stationsstraat,
Stationsstraat,
H.
9990
Maldegem.
Kontakten
met

MAASTRICHT
MAASTRICHT

Mathias
Kemp-priJs,
officiële
letterkundige prijs
prijs dor
der.s beide
Mathias Kemp-pills,
De
De Mathias
Kemp-prijs, de
de officiele
officiële letterkundige
letterkundige
prijs
der
beide
1971 naar..polizie:
naar poëzie
poëzie on
en tone&
toneel:
oorspronkelijk,
Limburgen,
Limburgen,gaat
gaat in
in 1971
: ooispronkelijk,
gaat
in
1971
naar
en
toneel:
oorspronkelijk,
Limburgen,
ongepubliceerd,
onbekroond,
in
Llmburpse
geest
gescHreven
werongepublideerd, on
onbekroond,
in Limburgse
Lirnburgsegeest
geest geschreven
geschreven werbekroond, in
werongepubliceerd,
ken
van
Limburgers (breed
(breed
genomen)
kunnen mededingen.
mededingen.
Secreken van
(breed genomen)
genomen) kunnen
mededingen. SecreSecreken
van Limburgers
Limburgers
kunnen
tariaat:
JA
Heylerhoflaan, 11.
11.
tariaat :: JA
J.A. Brandenburg,
Brandenburg,
Brandenburg, Heylerhoflaan,
Heylerhoflaan,
11.
tariaat

MECHELEN
MECHELEN

De Lentebljeenkomst
Lentebijeenkomst
van
de VVL
VVL ging
ging
door
op
6/6 en
was gewijd
gewijd
ging door
door op
op 6,6
en was
Lentebijeenkomst van
van de
De
VVL
was
gewijd
aan
de relatie
relatie tussen
tussen het
het
blblloteekwezen on
en de
deauteurs.
auteurs.
aan ·de
relatie
het biblioteekwezen
biblioteekwezen
en
auteurs.
Schlpke werd
werd
stadsbestuur
aangekocht
voor
een
stedeword door
door net
het stadsbestuur
stadsbestuuraangekocht
aangekochtvoor
vooreen
een stedestede't't Schipke
Schlpke
door
het
lijk
museum
en
het Hof
Hof
van Busleyden
Bus/eyden voor
voor
de
voor de
Hot van
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MEISE

!elder (30/5). Tot 30/6.

De 26e Podziedagen brachten de bekroning van Dirk Christiaens
met de Prijs van de Poeziedagen (voor 'het gedicht 'Lied van de
blijde dolfijnen') en van Gwij Mandelinck (ps. van Guido Haerinck)
met de Baziel de Craeneprijs (voor 'Ontloken cirkel'). Voor de
eerste prijs waren er 348 inzendingen, voor de tweede 440. De prijs
van Meise ging spiltig genoeg opnieuw naar een vroeger reeds
bekroonde (Paul Snoeck). Jan De Rook ('Geengageerde kunst'),
P.G. Buckinx ('Ed. Hoornik'), Kees Fens ('Hedendaagse NoordNederlandse paziel en Remi Van de Moortel ('Poetische oogst')
hielden de toespraken. Hartelijke gelukwensen aan de bekroonden.

Rainer Maria Rilke kreeg een gedenkplaat ter herinnering aan zijn
verblijf in hotel De Nobele Roos to Veurne, over welke stad hij
-herhaaldelijk in zijn werk gewag maakt, zoals trouwens voor enkele
Wen in het .Veurnenurnmer van '(West-)Vlaanderen' word ibetoogd.

VORSELAAR

Het 18e Europees Jeugdmuziektestival had begin mei plaats en
bracht 5.000 ideeinemers samen, met 94 groepen uit sans West
Europa.

'HeibeF, het letterkundig jongerentijdschrift, • opgericht door Fr.
de 'Peuter en R. Hannelore, nam twee jongere redacteurs op, Luc
Vancampenhout on Gust Faes, aan wie belangrijke verantwoordelijkheden werden opgedragen onder meter twee nummers volledig
over de jongerengeneratie. Dichters en prozaschrijvers worden
uitgenodigd hiervoor gedichten, kortverhalen, fragmenten uit ongepubliceerde romans, kritische opstellen en ander* te sturen naar
het nieuw redactieadrei : Luc Vancampenhout, Dijkbaan 19, 2290
Vorselaar.

PEER

WAREGEM

,

NEERPELT

Het Limburgs Ontmoetingscentrum van Plastische Kunsten organiseerde met de Nederlandse ambassade eon tentoonstelling Wlodemo Nederlandse schilderkunst' (16/5 tot 7/6).

ROESELARE
Camerata organiseerde o.m. een concert van het Brussels Kamerorkest, o.l.v. M. Bonnaerens (23/5).

ST.-AMANDS
Een Permanent expositie- en verkoopscentrum ward opgericht in
een gedeelte van het Verhaerenmuseum (zonder winstoogmerken).
Kunstenaars, die van bet aanbod willen gebruik maken, richten zich
tot conservator J. Brugmans, Kaai, 26, die bekend staat als poppenmaker en poppenspeler.

TERVUREN
Prive-kunstbezit in Tervuren wend in mei vertoond in het Heins
Hartcollege, door de oudleerlingenbond en de Jan van Boendalekring (uitsluitend 20e eeuw).

TONGEREN
Een Beethoven-tentoonstelling, aansluitend bij de Basilicaconqerten,
die ,hoofdzakelijk aan doze grote musicus zijn gewijd, wordt gehouden in het Provincaal Gallo-Romeins Museum van 22/5 tot 5/7.
Een belangrijke plaats wordt er terecht gemaakt voor het Vlaamse
voorgeslaoht van Beethoven, vermits de expositie .betiteld is 'Beethoven, Voorgeslacht on Jeugd'. Een belangwekkend initiatief van
directeur Kamiel Swinnen.
- teliederenavond ging eveneens in het Gallo-Romeins muEen Len
seum door op 28/4, met Denise Van de Sype en Herman Slagmulder.
Russische lkonen werden nadien vertoond, nl. vanaf 2/5. Het betrof
werken uit de Soyjet-Unie, samengebracht door het Ned. Instit.
POK, eon ongehoord rijke collectie. Een rnooie catalogus wend
hiervoor to koop gesteld.
Het Toren- en beiaardfestival der Basilicaconcerten omvat 14 beiaardconcerten gekoppeld aan de 14 kerkconcerten. Zij wooden
gehouden van 30 mei tot 4 juli, met de medewerking van de
beiaardiers Sjef van Balkom (den Bosch), Rene Van Streets
(Hasselt), Jo Haazen (Antwerpen), Piet van den Broeok (Mechelen),
P.J. Feyen (Grimbergen), M. Steyns (Maastricht), A. Wagemans
(Tienen), J. de Groove (Genk), A. van den Born (Tongeren) en
N. Reynders (St-Truiden). Een deel van deze conoerten gaat te
St-Trulden door.

VARSENARE
De Prijs van de vereniging voor Volkskunde voor 1967-69 ging
naar 'De Nieuw-Hazegras-Polder' van Lucien iDendooven, eon uitg.
Lannoo. Hartelijk gefeliciteerd.

VEURNE
Aan de Veumse Kunstschilder Georges Verschingel (1889-1922)
wordt door zijn doohters Elisabeth en Godelieve Verschingel OSB,
eon herdenkingstentoonstelling gewijd in de galerij 'West-Vlaanderen', Noordstr. 24 (Bank van Roeselare en W.-VI.). Ons medelid diohter-schilder Karel Dekandelaere, die samen met kunstschikler Andre Bulthe dit initiatief hielp realiseren, was de in-

Een GaVerprijs voor schllderkunst wordt .ultgeschreven door de
galerij Leroy, Stormestr., 15, in samenwerking met VTB. !menden.
voer 1/8 voor eerste selektie der deelnemers : drie scherpe kleureohte foto's, onder schullnaam, met bijgevoegde gesloten omsiag.
De geselekteerden sturen drie werken, die geexpaseerd worden on
..waaruit de Jury de prijs aanwijst. Voorbehouden aan whittlers,
geboren v6e:tr 1/1/48. De • prijs ,bedraisigt : Gavertrofee, _20.000 fr.,
gratis expositie in galerij Leroy en in een VTB-studio.. 0o.k eon
premie van 15.000 fr..voor de finalisten en de beste streekschilder.
Volledig reglement aanvragen aan de galerij (tel. 056/63540).

WIJNEGEM
Een Aktie voor het Vlaamse lied wordt gevoerd door de Vlaamse
Vriendenkring-Wijnegem (seer. 0. Stevens, Kasteellei, 113), samen
met de Vlaamse Volkskunstbeweging. Zij betreft vooral het 'voortdurend .negeren van _het Vlaamse lied in radio en TV'. Men avert
voor een uur per week, gewijd aan het Vlaamse lied. Een initiatief
dat .bij onze componisten In goede aarde zal vallen.

WULVERINGEM
Een Congres -Plastische Kunsten ging door op 9/5, m. m. v. Jan
D'Haese en R. Marijnissen, in het onthaalcentrum Driekoningen.

Vrije tribune
Das Belgische Haus
Door versohillende Duitse kulturele organisaties wordt regelmatig
aan het Belgisch Huis to Keulen gevraagd, naam en adres mode
te delen van Belgische personen die in eon wel bepaalde sector
van het kultureel- en maatschappelijk leven, eon persoonlijke
bijdrage zouden kunnen leveren on bereld zouden zijn tot deelname
aan colloquia, seminaries, publieke discussies of het houden van
eon voordracht over het hun vertrouwde probleem.
Enkele voorbeelden van gevraagde thema's vindt U in de bijlage.
Teneinde aan deze aanvragen, in de mate van het mogelijke te
vokloen, traoht het Belgisch Huis eon overzicht te bekomen van ,
deprsonvaBlgicheton4dvuelbrt('zodn
zijn hun medewerking hieraan to verlenen.
In dit verband rnogen wij uw hulp vragen. Doze zou daarin kunnen
bestaan dat U ons eon lijst toestuurt van uw permanente en
oocasionele inedewerkers, met opgave van hun naam, adres,
studies, enkele titels van hun laatste publikEities en hun taalkennis
(een passieve kennis van het Duits is echter eon minimum vereiste).
De aldus opgebouwde dokumentatie zal het mi. mogelijk maken
eon 'grotere aanwezigheid van het Belgisch kultureel leven in
Duitsland to verzekeren.

A. De Buck, DIrekteur/Kuftureel-Attache
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B1JLAGE :
B1JLAGE :

Enkele voorbeelden van thema's die genomen werden uit de kataEnkele voorbeelden van thema's die genomen werden uit de kataloog van de volkshogeschool van Keulen.
loog van de volkshogeschool van Keulen.
Politiek en Ethos - Agressiviteit en Moraal - Individu en Staat Politiek en Ethos - Agressiviteit en Moraal - Individu en Staat De kritisohe dialektiek van Herbert Marcuse.
De kritisohe
dialektiek van Herbert Marcuse.
— Kunst en Gemeenschap Sociologische aspekten van de ekonoKunst en Gemeenschap Sociologische aspekten van de ekono—
mische macht - Huwelijks- en Erfenisreoht - Magie en Christendom mische macht - Huwelijks- en Erfenisreoht - Magie en Christendom Arabische invloed op de kultuur in Europa.
Arabische
invloed op de kultuur in Europa.
— Machinemens en menselijke machine - Problemen der cyber— Machinemens en menselijke machine - Problemen der cybernetica.
netica.
— Mogelijkheden van een vervroegde intelligentie-ontwikkeling bij
Mogelijkheden van een vervroegde intelligentie-ontwikkeling bij
—
het kind - Opvoeding in onze tijd - Opvoeding tot creativiteit.
het kind
- Opvoeding in onze tijd - Opvoeding tot creativiteit.
— Het absurde in de moderne Iiteratuur - De taal van de techniek Het absurde in de moderne Iiteratuur - De taal van de techniek —
Literatuurgeschiedenis der verschillende landen.
Literatuurgeschiedenis der verschillende landen.
— Kunstgeschiedenis - Geografie - Wetenschap (thema's voor de
Kunstgeschiedenis - Geografie - Wetenschap (thema's voor de
—
geinteresseerde leek).
geinteresseerde leek).
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CiFicilienstrasse, 46, Köln (D.B.R.), teL 21.82.16 en 21.71.96.
CiFicilienstrasse, 46, Köln (D.B.R.), teL 21.82.16 en 21.71.96.
Rubens in een hoekje
Rubens in een hoekje
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'pastiche' volgens een werk van Rubens, door de nabootser befiteld als volgt 'Rubens en Isabelle Brandt in een gezellig hoekje'.
fiteld als volgt 'Rubens en Isabelle Brandt in een gezellig hoekje'.
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De fijnste gevoeligheld, de boeiendste inspiratie, zijn niets zo men
De fijnste gevoeligheld, de boeiendste inspiratie, zijn niets zo men
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Betreurenswaardig
is het dat een zware vergissing zich .kan voorBetreurenswaardig is het dat een zware vergissing zich .kan voordoen in een tijdschrift dat efficiente propaganda zou moeten maken
doen in een tijdschrift dat efficiente propaganda zou moeten maken
voor de eohte hedendaagse vlaamse kunstschilders, welke ook zij
voor de eohte hedendaagse vlaamse kunstschilders, welke ook zij
hunne respeotieve tendons.
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Meer dan oolt, denk ik aan 'De Constanten van de Vlaamse Kunst'
door Dokter Juliane Gabriels.
door Dokter Juliane Gabriels.
L. Demulder-Dutron, chromatoloog, Nieuwpoort

L. Demulder-Dutron, chromatoloog, Nieuwpoort

Zoekertjes
Zoekertjes
De Aangenomen Openbare Bibliotheek Zwevegem (p.a. Andre MalDe Aangenomen Openbare Bibliotheek Zwevegem (p.a. Andre Malfait, Italielaan, 2, 8550 Zwevegem) zoekt 'West-Vlaanderen', jaarfait, Italielaan, 2, 8550 Zwevegem) zoekt
'West-Vlaanderen', jaargangen 1960 en 1961 (nrs. 49 tot en met 60). Op doze jaargangen
gangen 1960 en 1961 (nrs. 49 tot en met 60). Op doze jaargangen
.

.

no is heel de collectie volledig. Wie ,helpt ?
,helpt Deurne-Zuld,
?
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AtIosboOkerij,
St.-Rochusstraat,
48, .2100
'heeft slechts
AtIosboOkerij, St.-Rochusstraat, 48, .2100 Deurne-Zuld, 'heeft slechts
2 nummers te .kort, nl. 72 en 81. Wie heeft deze dubbel en is bereid
2 nummers te .kort, nl. 72 en 81. Wie heeft deze dubbel en is bereid
tot overkoop ?
tot overkoop ?
M. Ducheyne, !Nieuwe Geritweg, 39, 8000 Brugge, stelt volgende
M. Ducheyne, !Nieuwe Geritweg, 39, 8000 Brugge, stelt volgende
nrs. to ikoop (50 friex.) 1953 (nr. 6); 1954 (nrs. 1, 3, 4, 5, 6); nr. 65
nrs. to ikoop (50 friex.) 1953 (nr. 6); 1954 (nrs. 1, 3, 4, 5, 6); nr. 65
(2 ex.), nr. 71, nr. 88 en .nr. 102.
(2 ex.), nr. 71, nr. 88 en .nr. 102.

Opiniepeiling door het
Opiniepeiling
door het
Koninklijk museum
voor Schone Kunsten - Antwerpen
Koninklijk museum voor Schone Kunsten - Antwerpen
Wij stellen er belang in Uw opinie to kennen.
Wij stellen er belang in Uw opinie to kennen.
Antwoord dus in voile oprechtheid op volgende vragen :
Antwoord
dus in voile oprechtheid op volgende vragen :
1. Wat .donkt
U over het houden van reeksen kleine informatieve
1. Wat .donkt U over het houden van reeksen kleine informatieve
tentoonstellingen over hedendaagse kunst in het museum ?
tentoonstellingen over hedendaagse kunst in het museum ?
2. Heeft U interessante suggesties in dat verband ?
2. Heeft U interessante suggesties in dat verband ?
3. Voor de Biennale van Venetie 1970 werden deze vier. kunstekunste3. Voor de Biennale van Venetie 1970 werden deze vier.
naars (Laenen - Leblanc - Van Severen - Verheyen) geselecteerd
naars (Laenen - Leblanc - Van Severen - Verheyen) geselecteerd
om de Vlaamse Kunst to vertegenwoordigen.
om de Vlaamse Kunst to vertegenwoordigen.
- Wat is Uw oordeel over deze keuze ?
- Wat is Uw oordeel over deze keuze ?
— Zijn er namen van kunstenaars, die naar Uw mening beter de
— Zijn er namen van kunstenaars, die naar Uw mening beter de
ihedendaagse kunst in ons landsgedeelte hadden vertegenvvoordigd?
ihedendaagse kunst in ons landsgedeelte hadden vertegenvvoordigd?
Indien U wenst op de .hoogte gehouden to worden van onze actiIndien U wenst op de .hoogte gehouden to worden van onze activiteiten :
viteiten :
Naam
Naam
— Adres
— Adres
— Beroep
— Beroep
Wij danken U voor Uw medewerking.
Wij danken U voor Uw medewerking.
H. Bex-Versohaeren, Sectie Hedendaagse Kunst
H. Bex-Versohaeren, Sectie Hedendaagse Kunst
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Verbondsberichten
Verbondsberichten
Adressen Provinciale Secretarlaten
Adressen Provinciale Secretarlaten
Antwerpen : Jos Van Rooy, Potgietersstraat, 15, Antwerpen.
Antwerpen : Jos Van Rooy, Potgietersstraat, 15, Antwerpen.
tel. 03/36.53.33
tel. 03/36.53.33
Brabant: Vital Robben, Dr. Folletstraat, 220, Wemmel, teL 02/79.72.89
Brabant: Vital Robben, Dr. Folletstraat, 220, Wemmel, teL 02/79.72.89
Limburg : Albert Dusar, Mombeekdreef, 58, Hessen; tel. 011/218.77
Limburg : Albert Dusar, Mombeekdreef, 58, Hessen; tel. 011/218.77
Oost-Vlaanderen : Etienne Le Compte, Pontstraat, 13, Aalst,
Oost-Vlaanderen : Etienne Le Compte, Pontstraat, 13, Aalst,
tel. 053/246.59
tel. 053/246.59
West-Vlaanderen Walter De Taeye, Bruggestraat, 161, Roeselare,
West-Vlaanderen Walter De Taeye, Bruggestraat, 161, Roeselare,
tel. 051/24639
tel. 051/24639

NIEUWE LEDEN

JAARVERGADERING EN ONTMOETINGSDAG 1970

In de zittingen van 23 mei en 14 juni jl. van onze Read van Beheer
werden de volgende nieuwe leden aanvaard :

Op zondag, 14 juni, had te Bokrijk onze jaarvergadering 1970 pleats.
Het ward tegelijk een ontmoetingsdag, waarop talrijke C.V.K.V.leden met elkaar vriendschapsbanden konden smeden of reeds
bestaande nog hechter maken.
Op \het middaguur had in 't Koetshuis de Eucharistieviering pleats,
geleid door Kan. Vander Donck en opgedragen ter nagedachtenis
van onze, sedert 1 oktober 1969 overleden laden :
Robert Arens (Gent), Herman Bossier (Brussel), Kalist Fimmers
(Tongerlo), Ernie! Reynaert (Roeselare), Denise Schaeverbeek (SintKruis), C.J. Staes (Antwerpen), Pater Stracke (Borgerhout), Jos Van
Belleghem (Veurne), August Vandecasteele (Kortrijk), Leopold van
de Pitte (Kortrijk) en Herman van Fraechem (tier).
Daarna began het eigenlijke feestprogramma, met een ontvangst,
aangeboden door het Provinciaal Bestuur van Limburg, in de earlwezigheid van een guile Gouverneur L Roppe en van de ,gedeputeerde voor culturele aangelegenh eden, dr. jur. Raymond Smeets.
Tijdens het feestmaal ging de statutaire vergadering door en ward
door onze voorzitter Jozef Storme hulde gebracht aan •onze talrijke
jarigen en aan onze bekroonde leden, e'en indrukwekkende lijst,
die wij hieronder publiceren.
Nadien was er nog gelegenheid tot deelname aan de hearing, tijdens diewelke zeer interessante vragen warden gesteld.
Het jaar 1970 brengt een feestelijke verjaardag voor onze vrlenden :
G.P. Baert (Hasselt), Jozef Droogmans (Hasselt), Prof. Dr. Am.
Duman (Heverlee), Arie Entbrouckx (Tongeren), Gilbert Libbrecht
(Zwevegem), Hilaire Vanbiervliet (Kortrijk), Prof. F. Van Goethem
(Sint-Denijs-Westrem), Mevr. Verzele-Madelein (De Panne), Armand
Boni (Kohlscheid-Pannesheide), Jules Bovee (Antwerpen), Abel
Claerhout (Deinze), Robert D. De Man (Roeselare), Antoon de Vaere
(Demme), Amedee Laroy (Aalter). Dr. Verwaest (Geel), Ant. Viaene
(Brugge), Mgr. Vyverman (Antwerpen), Jozef Vinck (Mortsel), Robert
Arens (Zele), Marcel Boey (Brugge), No Ceulemans (Westmalle),
Drs. Hilaire Gellynck (Wervik), Dean Inighelram (Blankenberge),
Pol Leroy (Hingene), Leon Lommaert (Schilde), Gustaaf Sorel
(Oostende), Suzanne Thienpondt (Oudenaarde), Alfons Vermeir
(Berchem), Georgine Baetens (Laarne), Gustaaf Blommaert (Gent),
Emile Buysse (Sint-Andries), Albert Coninx (Westmalle), Benoni
Hinderyckx (Koksijde), Juul Keppens (Lebbeke), Evarist Opzoomer
(Mechelen), Gustaaf Seaux (Roeselare), Etienne Steel (Antwerpen),
Maurits Sterck (Sinaai-Waas), Andre Van de Sande (Kasterlee),
Frans Van Immerseel (Antwerpen), J. Van Loocke (Rumbeke),
Georges Vercruysse (Koksijde), Prof. Dr. J.H. Walgrave (Leuven).

Antwerpen

Yvonne Baton, Antwerpen (P); Rosa Cole, VVilirijk (P); Alice De
Cock, Edegem (P); Lode De Vocht, 's-Gravenwezel (M); Hugo
Heyens, Kontich-Kazernen (P); Arthur Van Assche, Mechelen (P);
Roger Vanden Broeck, Ekeren (P); Katelijne Vander Hallen, KontichKazernen (L); Edmond Van Genechten, Geel (P); Emiel Van Hamme,
Beerse (P); Gerard Vanhave, Borgerhout (P) en Frans Verboven,
Geel (P).
Brabant

P. Ghijsen, Essene (P); Koenraad Edw. Stappers, Averbode (L);
Jean-Baptist Valvekens, Averbode (L) en Emiel Verstappen, Averbode (L).
Limburg

A. Marcel Ceusters, Lon-tmel (P); Gilbert Godderis, Beringen (P);
Lucienne Groven, Hasselt (P); G.K. Scholz, Beringen (P) en Emiel
Van der Donck, Hasselt (L).
Oost-Vlaanderen

Bert Leyns, Gent (L)
West-Vlaanderen

Stefaan Tessely, Knokke (P).
SIAC-CONGRES
Onze Raad van Beheer besliste het SIAC-congres te integreren
in het iinternationaal congres, dat in september 1970 te Brussel
georganiseerd wordt onder de titel : 'Society in Conflict' (Scheppende uitdrukkingen van een maatschappij in conflict). Het wordt
een bijeenkornst die zich vooral tot de jongeren richt.
Het SIAC-bestuur ging met het voorstel tot participatie akkoord en
besloot het Germaans-Skandinavisch congres in de lente van 1971
te houden, op een nog nader te bepalen pleats.
Prof. Houtart, de verantwoordelijke van het congres Society in
Conflict, bleek enthousiast nopens de deelname van het C.V.K.V.
en verklaarde zich bereid bij de volgende Tijdingen een informatieblad over het congres te laten voegen.
Bedoeld congres zal gehouden worden in een tent, vermoedelijk in
het Marollenkwartier. Een precies programme wordt niet opgesteld :
iedereen krijgt de kans zijn wensen, beschouwingen en kritiek
near voren te ibrengen. .De C.V.K.V.-leden zullen van deze manifestatie op de hoogte worden gebracht en kunnen naar believen deelnemen.
Vermelden wij nog dat het ("angles het vervolg zal zijn van het
congres dat in '67 pleats had te New York en dat als tema had :
'Revolution in Place and Symbol'. Meer dan 1.000 personen van
alle mogelijke. strekkingen en disciplines waren er aanwezig.
In Brussel zal dit ook zo zijn met dit verschil echter dat het
bier breder wordt; in New York was het meer toegespitst op
arohitectuur en urbanisatie. Al de deelnemers zullen niet alleen
coder elkaar vergaderen, maar ook discussies aangaan met het
publiek, want de hale istad is op het congres eigenlijk uitgenodigd.
In klelne groepen zullen de volgende idrie theme's warden behandeld : conflictsituatie tussen miens en zijn natuurlijke omgeving,
conflictsituatie tussen de mens en het sociaal-culturele en de
conflict-situate tussen de mens en het transcendente. Geen enkele
traditionele voordracht wordt er gehouden. De laatste dag van het
congres zullen er dan wel enkele vooraaristaande personaliteiten
een uiteenzetting houden over de belangrijkste ervaringen die uit
het congres kunnen worden getrokken. Harvey Cox, Paolo Freire
en Ivan Illich beloofden hiervoor reeds hun medewerking.

'

Sedert 1 oktober 1969 werden volgende leden bekroond In binnenen bultenland :
Plastische kunsten :
Martin R. Bayens (Mello) : Deleuprijs; Medaille van Blennale van
Malbork. Andre Bulthe (Veurne) : Hors Concours voor de Grote
Prijs van New York (Nice). Andre Coffijn (Koksijde) : diploma en
Bronzen en Zilveren Medaille (Nice); Gouden Trofee 'Grote Prijs
Festival van Cannes'. Bob De Cort (Mechelen) : le Prijs Zelfportret
van de stad Mechelen. Etienne Elias (Oostende) : Forumprijs Gent.
Willy Lambrecht (Brugge) : Prijs Robbedoes. Piet Janssens (Lier) :
Laureaat 4e Blennale van Malbork. Beatrijs Papeians de Morchoven
(Gent) : Prijs voor Schilderkunst G.E. Lebon 1969. Andre Penninck
(St:-Andries) : le Prijs Schilderprijskarnp De Panne 1969. Andre
Roelant (Sint-Niklaas) driejaarlijkse Staatsprijs voor Graveerkunst
1969. Maria Segers (Antwerpen) : 10 Prijs Grafiek van Kortenberg.
Christine Teller (Antwerpen) : Godecharleprijs voor Schilderkunst.
Jan Vanden Abbeel (Gentbrugge) : Laureaat van het groat Jongerensalon van Parijs 1969; Bertha Art-beurs. Roland Van Den
Bussche (Schoten) : Prijs van de Roze Humor (Heist). Rene Voris
(Grobbendonk) : Rotaryprijs voor Tekenkunst. Jozef Vinck (Mortsel):
Rembrandtprils (Bazel). Maio Wassenberg (Duisburg) : Bertha Artbeurs. Koen Wijngaarden (Antwerpen) : Bugattiprijs.
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Llteratuur :
Stevi. Briem (Antwerpen) : Jongerenprijs Boekenweek 1969. Dirk
Christiaens (Brussel) : Prijs 26e Vlaamse Poeziedagen Meise. Lucien
Dendooven (Varsenare) : Prijs van de Vereniging voor yolkskunde
67-69; Rose GrOncyn (Antwerpen) : laur. Clauwaert-referendum voor
novelle. Guido Haerinck (ps. Guy Mandelinck) (Tielt) : Baziel De
Greene-Pr.*. Paul Lebeau (Borgerhout) : Lid van Koninktijke Vlaamse Academie-voor Letterkunde. Ors. Jef Notermans (Maastricht):
Ned. Laureaat voor Letterkundige Arbeid. Walter Roland - (Antwerpen) : . VTB-scenarioprijs. Maria Rosseels (Kalmthout) Scriptores
Catholicl-prits. Gerdy Van Cleernput (Antwerpen) : Jongerenprijs
Boekenweek 1969. Paul Vander Schaeghe (Assebroek) Prijs WestVlaanderen voor novelle en kortverhael. Herman Vos (Rijmenam)
leureaat .Clauwaert-refereridum voor 'roman.
Muzlek-Toneel-Film :
O. Carbon (Oostende) : onderschekling Beneluxfestival voor Tekenfilm te Oostende. Miel Cools (Hessen) : Prijs van Heist 1969. Joris
De Miele • (Kortrijk) : 35-jarig jubileum poppenspel. Aimee DiezThonon (Bredene) : RTB-prijs voor Officieel Onderwijs voor Koor;
aerate prIjs provincle West-Vlaanderen. Madeleine Jacobs (0.-L-Vr.
Waver) : RTB-prijs Vrij Ondenvijs voor Koor (3 jaar naeen) . Jan
Lambin (Lier),:'Oscar van T.V. Jo Van Eetvelde (Lokeren) : Leon
Henryprijs voor belaardcompositie Mechelen. Kristiaan Van Inghelgem (Opwijk) : Prijs Lemmens-Tinel, Leuven. Louis Verbeeck (Hasselt) : 10 jaar Kleinkunst. Mgr. Vyverman (Antwerpen) eremetaal
van Salaam ale componist.

armiimunimmeammo
Bibliotheek

Luc Verbeke, Vlaanderen in FrankrIjk. Keurreeks nr. 113. Uitg,
Davidsfonds, Leuven, 1970. 245 'biz., ledenprijs : 80 fr. ing. I 105 fr.
geb.; ,handelsprils : reap. 125 fr. en 165 fr.
Men kent de grote verdiensten van de Waregemse letterkundige
Luc Verbeke als organisator van .de Fransvlaamse ontmoetingsdagen. In deze bundel heeft hij een reeks artikelen verzameld, die
verschenen in 'One Erfdeer van 1957 tot 1966. Semen vormen zij
eon volledig overzicht van de Fransvlaamse proolematiek, gezien
in zijn historische ontwikkeling. Hij gaat terug tot de vroegste
tuigenissen van Vlaamse trouw, die one tot de 12e eeuw doen op-.
klimmen. De Vlaamse beweging kende er eon moelzame ontwikkeling, waaraan veel pljnlijke ontgoochelingen verbonden waren; des
to .bewonderenswaardiger zijn de mensen, die or zich met hart en
ziel voor .hebben ingezet. Ook de betrekkingen van Frans-Viaanderen met de rest van de Nederlanden zijn veelal 'moeizaam geweest, wills Luc Verbeke het aantoont; de inspanningen, die vereist werden voor het opbouwen van een eigen cultuur In Vlaanderen, hebben to dikwips belet dat men verder zou gaan dan
sympathiebetulgingen en wetenschappelijk navorsingswerk. Het
work van het Comite voor Frans-Vlaanderen en tie Frans-Vlaamse
cultuurdagen, dat door Luc Verbeke uitvoerig wordt beschreven, is
or des to waardevoller om. Andre Demedts schreef een aangrijpende inleiding en besluit voor deze monografie, die bovendien eon
nuftige bibliografische lijst bevat. Met dit work bewlist Luc Verbeke
chat de toekenning van de Visser-Neerlancliaprijs voor culturele bedrijvigheid, die hem in 1965 to beurt viel, meer dan verdiend was.
Robin Hannelore : Het achtenviiftigste facet, 13 x 20,5 cm., 154 pag.,
Uitg. Davidsfonds, Leuven (nr. 565, Belaardreeks),:1970, ledenprijs :
65 fr. ing., 90 fr. gob. - ,handelspr. : respect. 100 en 140 fr.

NIEUW

Pas verschenen boeken van leden
Luc DevIlegher : Een Westvlaamse inventaris ult 1824. Overdruk tilt
Bulletin van de Koninklifice Commissie van monumenten en landschappen; Brugge, 1968 (150 blz., gellustreerd).
Met. e'en, inlelding van Gouverneur P. van Outryve d'Ydewalle
brengt Dr. Luc Devilegher, wetenschappelijk medewerker van de
Westvlaamse culturele dlenst, versiag uit over de Inventarisatle, die
in 1824 op last van de provinclale, overheid werd opgemaakt. De
geineenten warden teen verzocht eon COMMISSie aan te stollen, die
alle kunstvoorwerpen en kunsthistorlsohe gedenkstukken zou
tekenen, voor mar doze niet aan private personen of genootschap-

pen behoorden.
Het vroeg Dr. Devliegher nagel wat opzoekingen om de resultaten
van daze inventarisatie op het spoor te korner). Voor Brugge werden slechts zeven inventarissen teruggevonden en in deze publicstie overgedrukt; zij betreffen de St-Gillis-, St.-Jacobs- en
0. L Vrouw-kerken, de Potterie, het St.-Janshospitaal, het Beanhof (met St-Jooegodshuis en de Bogaerdeschool), de H. Bloedkapel en het Gerechtshof; bovendien eon inventaris van de schilderijen, overgemaakt In 1828 aan de Academie. Uiteraard zijn de
inventarissen van Kortrijk (St-Maartens, 0.-L-Vrouw, St-Michiels
en Hospitaal) en van Veurne (St-Walburge, St-Niklaas, Gasthuis,
Gerechtshof; bovendlen een lijst van zich te Duinkerke en Parijs
bevindende .schilderljen) veal minder omvangrIjk, omdat de kunstschatten er mlnder talrijk zijn en de Kortrijknaren zich niet te zeer
hebben vermoeld aan beschrljvingen en geschiedkunclige notities.
Erger Is het gesteld met de andere gemeenten van West Viaan
deren, 'waarvan 'de inventarisatie helemaal zoek is.
Het is due vooral voor Brugge, Kortrijk en Veume dat het werk
van Dr. Devilegher belangrijk is, zij het dat .00k hier nog niet alles
-
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Is teruggevonden. Het zijn kostbare gegevens- over toestand, pleats
en herstellingswerken van talrijke kunststukken; de teak van de
commissles was bovendien de overheid te adviseren voor elle gebeurlijke wljzigingen en de bewaring te verzekereri; vooral wat
Brugge betreft, kon Dr. Devilegher over daze activlteiten gegevens
verzamelen.

-

Robin Hannelore (ps. voor August Obbels) verwierf mime bekendheld als stichter redacteur van het literair-kritisch tijdschrift. 'Nether
-

en ale dichter. Dit !achtenvigtigste facet' is zijn debuut ale romanschrljver.
Hij verhaalt in ,dit book delotgevallen van een Kempens mei*,
Marie-Therese Barri, dat tegen haar zin in, ,maar order druk van
haar vader en den. van >haar broers, verplicht wordt to werken
eon diamantslijperij, eon Wein bedrijf met weinig personeel. In dit
eerder enge kader 'brengt de auteur zijn personages tot !even.
Zoals het in yea bedrijven — jammer genoeg gebruikelijk is,
warden de nieuwkomers ' op weinig treffelijke wilze ontgroend
ook Marie-Thetese, en zelfs haar vader doet daar aan mee.
pit iheeft eon tragisch gevolg : het ,meisje verdwiint spoorloos.
Pleegde ze zelfmoord ? Dock ze ergens onder om voorgoed haar
famine en het, 'dorp, wear zo genadeloos gebtrigeerd wordt to
ontvluchten ?
Hannelore schetst in dit verhaal een veel minder bekend aspect
van onze 'brave' Kempen : het grenzeloos materialisme van sommige diamantslljpers, die het gewln ale hoogste kwensdoel stellon
en die daarbij ale enige ontspanningsvorm het roddelen en icwaadspreken kennen. En vermits..Hannelore een zeer geengageerd man
is — wat wiJ altijd in hem bewonderen bljt hi] or links en rechts
ongenadig op los. Ale evenwicht schept hij dan figuren als Stefan,
de "goede' broer van Marie-Therese en vooral het Priesterke, die
01. het meest treffend getypeerd werd. Wij kijken met.belangstelling
tilt naar de tweede roman van Hannelore, die, naar het ischijnt,
op verschijnen llgt to wachten.
Eveneens ,bij het Davidsfonds verschenen onlangs twee moole
jeugdboeken :

Paul Vanderschaeghe : Vogels achter tralies, 12,5 x 19 cm., 88 pag.,
geill., nr. 121, Jeugdreeks, geb., 1970, ledenprijs : 55 fr., , handelsprijs : 75 fr.
Verrassend, deze ontmoeting met de jeugdschrijver Vanderschaeghe I Wij kenden hem totnogtoe als romancier, essayist en
dichter vooral, .maar nu heeft hij zich ook op het pad van de
jeugdliteratuur gewaagd. Een Afrikaans sprookje nog wel, waarin
het negerjongetje Kis!, de zoon van een tovenaar,• de ,hoofdrol
speelt. Een verhaal waarin de goedheid en de hulpvaard igheid het
halen van het kwaad.
Treffend is de zeer dichterlijke taal, waarin Paul zijn verhaal heeft
gesteld, misschien hier en 'dam* een letsje te moeilijk voor het jonge
lezerspubliek, maar kom, beter z6, dan slordigheden.
En daarmee heeft Vanderschaeghe eon voor hem nieuwe richting
verkend. Wij hopen dat hij meteen de smaak zal beethebben : er
is nog altijd plaats bij de Vlaamse jeugdschrijvers I
'

Juliaan van der Sande : Soldaten zonder wapens, 12,5 x 19 cm., 186
pag., nr. 122, Jeugdreeks, geb., 1970, ledenprijs : 60 fr., handelsprijs : 85 fr.
Een historisch verhaal over de zgn. Kinderkruistocht, die plaatshad
In het begin van de 13e eeuw. De auteur kan vertellen en heeft
zich zichtbaar zeer grondig gedocumenteerd wat geschiedkundige
feiten, uitzicht van landen en steden, gebruiken, kleder- en wapendracht, wijze van reizen e.d.m. betreft. Hier en daar neemt hij,
wat het verhaal aangaat, wel zijn toevlucht tot oplossingen, die
eon weinig , bij het haar gegrepen zijn — en soms wordt hi j, voor
moderne jonge lezers, pen tikje te melodramatisch — maar doze
kleine feilen verdwijnen in het niet tegenover het positieve dat van
dit book kan gezegd warden : uitstekende opbouw, zeer levendige
en .vlekkeloze teal, spanning, prachtige vondsten (wij denken b.v.
aan de tocht over de Alpen). Kortom : een jeugdboek zoals er nog
te weinig op de markt zijn. De jonge lezers, .die het zullen verslinden, lererver .moor geschiedenis mee dan in twintig dorre lesuren.
.

P.J.A. Nuyens : Pater L. J. Callewaert, 13,5 x 21,5 cm., 292 pag.,
Oranje-Uitgaven, Mortsel, 1969, ing. 250 fr., geb. 350 fr.
Toen wij het Pelgrimnummer voorbereidden, ikregen wij dit book
ter recensie toegezonden en enkele dagen nadat wij met de lezing
ervan begonnen waren, ontmoetten wij — heel toevallig — de
auteur ervan : Pater Nuyens van de Dominikanen aan de Ploegstraat
to AntwerRen, die ons enorm heeft geholpen bij de realisering van
het Pelgrimnummer. Met nog moor Interesse hebben wij dus deze
'Pater Callewaert' gelezen. De auteur heeft zeer dicht bij Pater
Callewaert gestaan, was er intiem bevriend mee en zijn getuigenis
is bljgevolg zeer waardevol. Hij heeft; zoals hij trouwens in zijn
inleiding sohrijft, eohter niet alleen een biagrafie willen sohrijven,
maar tevens eon proeve van een tijdsbeeld, of althans van ,bepaalde
facetten daarvan. En dat is o.l. de grate verdienste van Pater
Nuyens : zonder situering in de ti}d, waarin fhij leefde, van de toen
heersende gedachtenstromingen en mentaliteit, kan men Pater
Callewaert moeiiijk begrijpen. Hij was eon groat idealist, een lijnrechte Vlaming, een uitmuntend spreker en schrijver, maar het is
nuttig en onontbeerlijk de achtergronden to kennen en daartoe
hebben wij eon girls vandoen, iemand die het zelf allemaal 'heeft
meegemaakt en die zich nauwgezet documenteerde. Als het daarbij
dan nog iemand is, die de waarheid geen geweld aan doet, maar
tevens deze waarheid niet uit de wog gaat, ook al klinkt die
uiterst hard in sommige oren, wel, dan groeit zo'n studio als 'Pater
Callewaert' uit tot een work, dat men a.h.w. least als , een spannende roman, waaruit de hoofdpersoon levend naar voren treedt.
Het werk omvat twee grate ,delen : 'De jeugd van Callewaert' (van
de geboorte tot na de terugkeer uit Engeland, na W.O. I) en 'Zijn
!even is zijn werk', waarin de hoofdmomenten uit Callewaerts leven
werden bellcht Een uitgebrelde bibliografie, een eerie foto's en
,

documenten en een personenregister besluiten dit merkwaardige
werk, dat wij van harte aanbevelen.
Albert van Hoeck : Over de grens, 13 x 19,5 cm., 274 pag., Reinaert
Uitgaven, Brussel/Roosendaal, 1970, geb., 125 fr.
Albert van Hoeck is een zeer vruchtbaar en vaak gelauwerd auteur.
In 1965 won hij de Reinaertprijs voor het reisverhaal ('Apolloon
tussen zwart en wit') en vorig jaar de Literaire Reinaertprijs voor
de roman, met het heerlijk work 'Over de grens'. De grens is hier
de rassengrens tussen zwart en wit : de neger en de blanke, die
wel semen kunnen studeren, praten, uitgaan, feesten — maar die de
grens als 'twee-eenheid' in het huwelijk niet mogen overschrilden
zonder het niet te anderschaften risico van de volledige ineenstorting, orndat de diepe, geestelijke verscheidenheid z6 groat en z6
machtig is, dat het haast bovenmenselijk wordt deze to overbruggen. De auteur zegt niet dat het Wilkens fataal afloopt, maar als
man, die de neger door en door kent (en van hem .houdt I), legt
hij ziel, karakter, verbondenheid met stam en bodem van de zwarte
zo bloat, dat de conclusie a.h.w. voor de hand ligt, ook al zijn de
omstandigheden waarin de liefde van Ankle (het blanke meisje) en
Jean (de zwarte) tot bloei komt, wel uitzonderlijk te noemen, nl.
de eerste jaren van het onafhankelijke Kongo, met de bloedtge
strijd tussen huurlingen en rebel ten en leger.
Daarmee ihebben wij al enkele voorname lijnen van het verhaal zelf
aangeduid. Een zwarte, Jean, die verliefd wordt op Ankle, de
dochter van een blanke rechter — zij laten alles in de steek on
gaan letterlijk op een eiland wonen — Jean kan echter niet los
van zijn stam, bijzonder als deze in nood verkeert, en komt uiteindelijk om in de strijd tegen het leger en de huurlingen. Het einde
van alles is, idat Ankle terug naar haar vaderland gaat, samen met
haar vader en haar ,braer. Er is nog On oplossing voor hen : opnieuw een gezin to warden, spijt alles wat hen scheidde.
Albert van Hoeck heeft dit gegeven meesterlijk verwerkt, met liefde
en belangstelling voor alle partijen, voor het heerlijke land dat
Kongo is — met liefde en deernis vooral voor de zwarte, die wij,
blanke kolonialisten, soms met de beste bedoelingen, ontworteld
hebben. Een levend verhaal, verwoord in een prachtige taal en stip,
die al niet moeten onderdoen voor een door de staat gelauwerd
Kongoboek. Wij moeten knettergek zijn om zomaar toe to laten dat
edel werk goon officiele erkenning krijgt. Of misschien zijn ook
wij ontwortelden...
Het Streuvelsjaar komt in richt : in 1971 zou Viaanderens grootste
schrijver 'zijn eeuwfeest hebben gevierd. Het iheeft, jammer genoeg,
niet mogen zijn, maar dat belet evenwel niet dat 1971 literal! . in het
teken van Streuvels zal staan. Heule plant grootse herdenkingsfeesten — met tentoonstelling en bijzondere ultgaven van bio- en
bibliografie — en intussen versohenen reeds ,herdrukken van Streuvels bijzonderste werken. De ultgeverij Desclee De Brouwer,
Brugge/Utrecht, liet zopas 'De Oogsy, 'Oe blijde dag' en 'De
Vlaschaard' opnieuw van de pars komen (respectievelijk 24e druk,
5e druk en 240e , duizendtal), in een suggestieve band van Ben
Broecke (prijzen, respect, ing. en gob.: 65 fr./80 fr.; 98 fr./140 fr.;
120 fr./150 fr.).
Het is volkomen overbodig de zo ruim 'bekende werken nog nader
voor to stellen : 'De Oogst', een van de topwerken van Streuvels,
o.i. starker dan 'De Vlaschaard', dat zijn meesterwerk wordt goheten; enIdan nog 'De blijde dag', waarin Streuvels diep doordringt
in de jonge-meisjespsychologie.
Wie dere werken nog 'Met In zijn bibliotheek zou hebben, .krijgt dus
een nieuwe kans. Aanpakken, zeggen we maar.

J. V . R.

Walter Haesaert : Droevig Feest, D.D.B. Brugge, 48 blz.
Dat Walter Haesaert me opnieuw verzoend heeft met de formalistiek
hoef ik hier niet nogmaals uit de doeken te doen. De poezie van
Haesaert Is er een van het sarcastische soort. Opvallend in het
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totaal-thema Is ,beslist het : 'verloren of 'beloofde land' aihoewel
ik destijds eveneens bp het enigmatisohe van deze stelling wees.
De aanwezigheid van een ruimtelijk alfa-punt
toch is er het punt dat met een gouden
cirkel is omrand
duidt ,beslist in de richting van 'mens-zijn in een breder spektrum'.
Haesaert gelooft, spijt zijn in het ,00g springend pessimisme, in een
morgen. Een morgen als een uiterlijke waarneming die geen geluid
verdraagt (gebondenheid aan orde enz.), een morgen als reflektie
van de • 'voorbije jeugd',, zodat de mens slechts lachend weent,
lezend, een boek dat later wordt geschreven.
De natuurgebondenheid waaraan Haesaert onderhevig is, maakt dat
zijn verzen koel aandoen. De warme onderstroom laat zich verklaren aan de 'hand van de inzet, of beter de graad van , het rimpuls.
Het 'droevig feast' draagt_ vooral het overbodige, het nutteloze dat
een 'mens ontluistert en teneerdrukt. Met als enige bittere hoop :
misschien zal ons verdriet binnen de perken blijven.
Wat me destijds sterk trof was dat een onschuldig kinderspel, als
het omverwerpen van een sneeuwpop, in zijn ogen groeit tot een
grote-mensendaad, m.a.w. heeft een voiwassene ipso facto het recht
op igeluk = tevredenheid verspeeld ? Ergens suggereert Haesaert
het antwoord :
... En wachten
tot de grens missohien ooit opengaat
'Droevig Feest' is een wrange bundel, deze korte notities kunnen
er een getuigenis van zijn. Haesaerts •dichterschap is er een van
bet gekompliceerde soort. Hij is een dichter die bet zich beslist niet
makkelijk imaakt en er evenmin voor terugschrikt zichzelf te dissecteren.
Maar wat hij schrijft raakt de mens, die hem lief is.
Marleen De Cree-Roux

(Melia speelt met de maan, Colibrant.

Vooreerst weze de Ultgever gefeliciteerd. Hij ;heeft dit boekje handig, sober en mool uitgegeven.
De rbepaling van -haar podzie geeft Marleen De Cree-Roux zelf :
eenvoudige dingen schrijven
van manen en violen
innige woorden zingen
stil .maar onverholen
zeggen dat , niet de grote
alleen de kleine blijven (blz. 5)
Daze poezie van de 'man, nacht, zon, zee, Licht en lucht doet wel
enigszins romantisoh aan, maar de dichteres zorgt er telkens voor
niet te ontaarden in sentimenteel gezwam. Zij schrijft airier haar
geluk, haar liefde die zij sterk natuurgebonden, in korte, haast
aforistische verzen weet weer te geven.
lk denk pier bijvoorbeeld aan :
lk geloof dat een ;mens
plotseling stil kan staan
als een paard
Sporadisch roept zij herinneringen op aan Neeltje Maria Min, zoals in :
je bent zo ver en onbewaakt
spel
van liefde zal
wel nooit het einde zingen
jouw adem wordt mijn naam (blz. 14)
Later natuurlijk komt pie pijn, ide gewoonte en de herinneringen :
wij hebben de zon
en de maan
In de wind vergeten
wij zijn groat geworden
en cud.
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Opvallend ook aan deze podzie is het typische koloriet dat sterk
vrouwelijk aandoet
de nacht heeft de bomen vergeeld (blz. 25)
de nacht kruipt/door mijn vingers
en ook mijn haren/worden blauw (blz. 26)
Tussen de kleengedichten vinden we prachtige liefdesgedichten. De
vrouwelijke, gesublimeerde erotiek is er een van het subtiele soort.
Men is bang haar te hanteren. Sommige gedichten zijn waaraohtig
van porselein.
Dichter zonder naam : Worstelen met God, Vita-Oudenaarde.
Dit is een kurieuze bundel. Aileen reeds de opvallende auteursnaam gaf me een onbestemd gevoel. ik hou niet erg veel van
mensen die bewust naamloos, opzien willen barer door, in dit geval,
een rechtstreekse aanval op het Christendom. En nou maar zeggen
dat ik het niet begrepen heb etc. De ellenlange 'Melding hoorde er
m.i. toch niet bij. ik citeer : „Langzaam verschrompelt nu echter
de religieuze huid die de gevoelige psyche van de imens zolang de
nodige zelfbescherming verleend heeft en stilaan krijgt de homo
sapiens een taaier en voiwassener innerlijke struktuur, die hem in
staat moet stellen cm zonder metafysisch kunst- en vliegwerk op
deze aarde vender te existeren." (biz. 7) m.a.w. wij moeten naar
een wereld zonder God : „Te leven zonder God en zonder het geloof in een voortbestaan na de dood, dat is de duizelingwekkende
opdracht van de nieuwe mens." (blz. 8).
In een archaische, gezwollen taal, traoht deze ,dichter zijn inleiding
waar te maken. Hij doet dit met wisselend sukses. Van de geboorte
van Neopro, de nieuwe mens, tot .liens gevecht met God, die er
het bestaan bij inschlet als :
alleen een Wenn zak met vele sohotten
bungelt aan de onbesmeurde punt (van het mes) (blz. 19).
In de plaats daarvan stelt de ,dichter levensmoed.
En clan plots op blz. 28 begin ik stilaan te begrijpen waar de verbittering van de dichter haar oorzaak vond :
Een kindergraf heeft met getande stalen schop
de laatste drop geloof
die nog schuchter aan
de ribben van mijn ziele kleefde
onbarmhartig weggeschraapt.
En net dat zet zijn hele teorie op !owe sohroeven. Met elk wooed
waarmee deze dichter God van zich of wil schrijven toont hij
grote noodzaak aan God en een mens die hem begrijpt. Dankbaar
heeft hij de hem omringende chaos gebruikt cm zijn 'aan de lijve'
ondervonden gevoel van wanhoop te generaliseren. En dat is m.i.
de denkfout van deze niet onverdienstelijke idichter zonder naam
die, wanneer hij het opgesohroefd turbulente uit zijn verzen weet
te weren, beast in staat is goede pc:Azle te schrijven.

Hugo Olaerts : Bewegen, Vita-Oudenaarde.
Een eerste stag op het pad van de podzie doet Hugo Olaerts met
'Bewegen'. Het is vooralsnog geen bundel cm over naar huis te
schrijven. Het is een ontdekken van zichzelf, een blindelings om
zich 'hem tasters, een zoeken en nog niet vinden. Ook met de norm
hapert er lets. Het felt dat men een paar woorden achter mekaar
zet, en nog een aantal ander mekaar, wil nog niet zeggen dat men
poezie schrijft. Sommige ontboezemingen zoals 'Jij' (blz. 27) hadden
m.i. beter achterwege gebleven, omdat ze door gebrek aan beheersing naar een anti-climax toegroeien.
Olaerts krijgt krediet voor mijn part, maar hij moet eerst leren zichzelf te warden.

Deze en vele andere hypothesen werden door de schrijver nauwkeurig onderzocht en afgewogen, zonder dat een ervan hem vatdeed. Een definitieve oplossing wit dit boek trouwens niet geven,
wel waardevol .historisch materiaal.
Kate!lino Van der Hellen : Stile regen, De Bladen voor de Poizie,
Lier, 1969.
Als een kleine Johannes, zich vermeiend in de natuur, met steeds
het stills heimwee near Windekind in zich, heeft Katelijne Van der
eenvoudig maar ihartveroverend, zich voor het ,eerst in de
tuin dersvezle begeven.
'Stille regen' Is een uiting van een over de dingen van iedere dag
liefdevol neergebogen dichteres. Het !even dat hear omringt, maar
vooral de natuur, bekoort hear.
Ott die natuur biedt Katelijne Van der Hellen ons met uiterste eenvoud, een heertilke ruiker rozen aan, in de vorm van een bundel
echt fijne gedichten, - die getuigen van een waarachtig artistiek
talent.
Nooit ingewikkeld 64 *veriest, zijn hear impressies toch verrassend
beekirijk. Katelijne Van der Hellen wit geenszins een met tientallen
tinten en kleuren gestoffeerd schilderij uitwerken, ,maar ze bedient
zich met dergelijk meesterschap van licht • en schaduw, dat elk
gedicht tot een blizonder kriappe en sprekende sohets is ultgegroeid.,
Eng verbonden met de 'natuurtijke' thematiek is, hoe kan het ook
enders, een zacht maar blijyend heimwee, dat zijn stempel op vele
kunstenaars uit alle kunsttakken heeft gedrukt
Bijna altlid fls het intens verlangen near een oneindlOe stilte en rust
waarvan ze in de natuur een afschaduwing vindt, met de . lyriek van
Katelijne Vander Hellen verbonden.
Sams nauwelijks 'merkbaar, dan toch weer intenser en dringender
voelt men dat pokz11, in 'Stille regen', onderhevig is aan de eeuwig
afwisselende getijen, van vreugde om wet is, en veriangen near wat
missohien zou kunnen zijn.

Luc Deems

Vlaanderen West, 24,5 x 27 cm., 240 pag., Uitg. Lannoo Tielt/Utrecht,
1970, geb. In vollinnen band met stofwikkel, 700 fr.
Lannoo heeft een fotoboek uitgegeven en daarvoor heeft hij drie
Vlaamse klasse-fotograferi aangetrokken om het gegeven : Illaanderen West' ult te werken; een .kanjer van een opgave I Alle gegevens waren aanwezig am een fotomonurnent te creeren, steunend
op de originaliteit zowel van foto ale lay-out, kortom : een , ulterst
genuanceerde eenheid van visuele ontroering over een gebied, dat
als geen ander daarvoor gesohikt is.
In 'pleats daarvan Is het een verzameling foto's geworden.
De drie kunstfotografen die op de kaft venneki staan zijn, achteraf
bekeken, slechts de vlag die een ietwat aangekomen lading moot
dekken, want het Is at direkt te merken dat men de rest van de
boot heeft bljgestouwd met werk van zestien andere fotografen
(amateurs) en, irchiefstukken.
Daardocir Is 'naast een reeks topfoto's, werk Van een dergelijke
banaliteit te, zien, dat het hale boek er artistiek door ontwricht
wordt, om niet te spreken c van de indruk die men krikgt dat hier door
verschillende firma's aan onbetaatde rektame is gedaan. Men heeft
zich bij deze keuze btlikbaar niet gerealiseerd det een foto — en
dart speciaal orh een 'folio-b'oek' semen te stellen enkel en
alleen waarde keljgt door de innerlijke beweegreden ritme, contrast en honderd andere mogelijkheden die ibij deze parasiterende
tussenschleterticra met de beste wit niet te herkennen zijn. Dat
most voor de drie kunstfotografen (Walter De Mulder; Jean Mil,
Roger Vansevenant) een harde dobber zijn, want men kan zich
boverxlien ;niet good voorstellen dat zij zelf de keuze der foto's
hebben bepaald of aan het samenstellen ihebben deelgenomen.
Zij .moeten zich genomen voelen, net als de kopers. Een uitgever

kan missohlen niet persoonlijk voor idles instaan, maar hl j kan
tenminste zorgen voor een homogene ploeg, die tot . het .ulterste
voorkomt dat ,de inspanningen en het image van 'beroepsmensen
de nek worden orngedraaid..
Het meest vervelende aan dit boek is wel de witte, over het hele
werk lopende, halve-centimeter-rand rand bladzijden en foto's,' een
verouderd procede dat vooral bij de donkere foto's de bilzonderste
effecten steed. Atlas bij -elkaar : jammer omde enorme kansen, die
erin zaten om tenminste zonder blazon naast buitentandse fotoboeken te Mogen verschlinem de prijs list toch andere kwaliteiten
veronderstellen. Hopelijk kan een royaal honored= hier een Meister op de wand° zijn.
Albert Setola
Tot dear het algemeen uitzicht van -dit fotoboek. Vat de tekstgedeelten. betreft, kunnen wil positiever zijn. Karel Jonckheere schreef
een moose, - levendige intelding, Andre Demedts stand in voor de
keuze van de bindteksten (voornamelijk afkomstig uit ons eigen
poetisch patrimonium), terwip Jozef Deleu heidere, verklarende
teksten' maakte Oil de foto's. Het boek is viertalig, wat de verspreiding ervan in de hand zal werken. Hier dus honderd procent 'vak'werk; de auteurs dienen .er hartelijk am gefeliciteerd, want zij hebben in hun teksten 'Vlaanderen West' wear gemaakt, onze Noordzeegouw, dat 'onvolprezen scheppingswerk waarvoor wij de Ontwerper mogen dankbaar zijn', zoals Gouverneur P. van Outryve
d'Ydewalle in zijn voorwoord schrijft.
J. V. R.
Jan Clement : lk ben. Oudenaarde, Vita, Postbus 43, 1968, 44 biz.
Het debuut van een dichter. De titel klinkt nogal ongewoon. Oak
hetgeen op de eerste blz. staat te lezen :
ik ben
foto
kortsluiting
verleden tijd
eksperimentele muziek
stilte
Het zegt allemaal niet veel. Tenminste toch Met voor een buitenstaander. En daarop komt het aan. Gelukkig is de inhoud van de
bundel heel wat beter. Er komen onmogellike beelden In voor, er
is veel dat ver gezocht iijkt, maar er is toch oak xitchtertlike be!events, er is werkellike 'bezieling. Voorlopig blijft de eigenlijke
poezie nog fragmentarisch, maar van Gen debutant kan men niet
meer eisen.
We kunnen slechts wachten op een volgende bundel om te Weten
wet het worden zal. Een verrassing achten we niet ultgestoten als
Jan Clement zichzelf wit blijven en tevens becienken dat hij ten
allerlaatste toch oak voor de anderen schrlift.
Fred de Swart : Zljn naam Is Roeland. Uer, De Madan voor de
Poezie, 1968, 31 blz.
Na zijn debuut 'Door eenzaarnheld geranseld' (1967) bezorgde
Fred de Swert spoedig een tweede bundel, die de in hem gestelde
verwachtingen bevestigt. 'Zijn naam is Raelandi bevat gedichten
random de geboorte van zijn zoontje. Een bewogen reeks verzen
over wat de dichter daarbij voorat innerlijk heeft meegemaakt.
Eerlijk en doorgaans eenvoudig werk van een Jane man die op
zoek blijkt to zijn naar grater zekerheld en meer houvast In afwachting is hij vat aandacht voor alles wat road hem gebeurt. We
tonen dit best aan met een sprekend voorbeeld :
we telden de bloemen
In de zomer
het werden zwatuwen van teed
donderslagen na de
dood
van de meeuw in onze
harden

ook hebben we de zee
gezien
die onze adem meevoerde
near de vlakte van
eenzame dromen
en we praatten
over ons kind
dat in de zomer kwam.
Van Fred de Swert mogen we nog veel verwachten.
Ward Hermans : PoOzie achter tralles. Antwerpen, De Goudvink,
z. j., 76 blz., 115 fr.
Een bloemlezing uit de vier 'zwarte bundels', die destijds kiandestien werden verspreid. De podzie van Ward Hermans mag men niet
te uitsluitend als !outer woordkunst benaderen. Zij is rechtstreeks
gegroeid uit het" !even van de mannelijke strijder die zich niet laat
teneerslaan en altijd weer het hoofd opricht om te vechten voor
zijn yolk. Paul Hardy mocht dan ook met voile recht spreken over
'een bezield tijdsdokument'; we moeten er aan toevoegen dat het in
alle opzichten een ontroerend tildsdokument is gebleven. Er komen
In de bundel ook Franse en Duitse gedichten voor met een onbetwistbare waarde maar vele lezers zullen meest warden getroffen
door de gedichten die Ward Hermans heeft geschreven voor zijn
moeder. Hij schreef einde maart 1950 een gedicht voor haar 80e
verjaardag; een maand later werd ze reeds begraven en vier dagen
nadien schreef hij een gedicht omdat men hem in de cel moeders
rozenkrans had gebracht.
Ward Hermans : Jan van Gent. Schelie, De Goudvink, vierde druk,
326 blz.
De vierde druk van deze 'Historische roman uit het leven in Vlaanderen rand twee wereldoorlogen' spreekt voor zichzeif. Wat ons
yolk heeft beleefd 'toen het steed voor zijn idealen en misbruikt
werd voor de belangen van anderen, zonder ander loon dan smaad,
hoon, gevangenisstraf en dood', wordt op treffende wijze uitgebeeld. Jan van Gent heeft met een 'paw trouwe kameraden gestreden aan het oostfront omdat hij het kommunisme wilde bevechten.
In het verhaal komen vele bladzijden voor die elke lezer zullen
dwingen tot dieper nadenken. 'Jan van Gent' brengt een goede
boodschap on zou derhalve door velen moeten gelezen worden.
Anne Dellart : Enigme, Brugge-Utrecht, Desclee De Brouwer, 1968,
72 blz., 75 fr.
In deze vierde bundel wend ook de derde, 'Hieroglyfen' (1963), volleft opgenomen. Daardoor is 'Enigme' een belangrijke uitgave vewarden, die we aan alle lezers van modeme podzie moeten aanbevelen. Anne Dellart tracht het menselijk raadsel te ontcijferen
— dat doet overigens ieder waarachtig dichter — en zij doet het
door middel van het beeldgeworden woord. De bundel is een uitvoerIge studio waard on zou een uitstekende inleiding kunnen vormen op de hedendaagse poezie, die gegroeid is uit het verleden en
ultsluitend op de toekomst staat gericht. Het is niet altijd alles even
'moor, zoals men dat pleegt te zeggen, maar het is gedicht na gedicht boeiend en belangwekkend. Aileen verwondert het ons dat
Anne Dellart met al haar talent nog niet tot gayer poezie kornt. Ze
heeft echter nog vele jaren voor zich om zich to bezinnen op het
leven en op haar work. Ondertussen kunnen we 'Enigma' lezen en
herlezen
Leo Bruynincx : De Quetzal. In eigen beheer bij Bruynincx-Roose
to Dendermonde, 1969, 24 biz.
De quetzal is een vogel uit Guatemala waar hij doorgaat als een
zinnebeeld van de vrijheld.-Dichter Anton Vlaskop schreef voor dit
debuut een verheiderend voorwoord.

Nederlandse gedichten wisselen af met Franse. We beperken ons
tot de eerste die in soberheid van woord en beeld toch een zekere
eigenheid vertonen. Het is niet groots, het is zeker nooit mysterious,
het is zelfs verre van belangrijk, maar het zegt tenminste lets.
Het eerste bundeitje van LB. biedt geen enkele waarborg, maar
het sluit nx:«gelijkheden in. Welke die rnogelijkheden zijn, zal de
toekomst ons moeten leren.
Eug. Mattelaer : De levenskring, zonder vermelding van uitgeverij.
Eugeen Mattelaer (Knokke) bezorgde eon omvangrijke bundel 'De
levenskring', waarin hij achtereenvolgens de hoofdfasen van het
!even met hun voomaamste gebeurtenissen, van de lente tot de
winter, van de morgen tot de avond, van de geboorte tot de dood
behandelt. De gedichten hebben betrekking op ihetgeen hij zelf
heeft doorleefd of in zijn onmiddellijke omgeving van zeer dichtbij
heeft meegemaakt. We warden er overigens voor gewaarschuwd
dat de gedichten zijn geschreven over vele jaren en dat dit het
verschil vorm en opvatting moot verklaren. Toch loopt door de
hele bundel dezelfde hoofdlijn : de levensvisie van een echt gelovige en diepmenselijke mens. Van het begin tot het einde krijgen
we het bezielde getuigenis van de idealist van de daad. Eug. Mattelaer houdt van de natuur en van de zee, hij houdt –vooral van de
schoonheid en vindt in de poezie het middel am datgene weer to
geven wat hem het innigst beroert.
Bij 'De levenskring' ontbreken nadere gegevens omtrent de uitgave.
Waarschijnlijk werd de bundel gepubliceerd ten gerieve van een
beperkte lezerskring van familieleden, goede vrienden en bekenden.
Al deze mensen zullen zonder twijfei dankbaar zijn am dit royale
geschenk. Eug. Mattelaer is wel geen groat dichter, maar hij is een
gelukkig mens. Hij leeft 'rustig te midden stormen' en wat er verder
ook gebeuren moge : 'elke deg kan zijn genadebron'.
Omer Tanghe : Gewone priesters. Brussel, Nationaal Centrum voor
Roepingen, 1968, 156 blz.
In deze tijd waarin probleem-priesters schijnen te bestaan Is het bemoedigend ook eons een good book to kunnen lezen over gewone
priesters die gelukkig zijn in hun gewone dagelijkse !even. Zo'n
book schreef E.H. Omer Tanghe ander de Mel 'Gewone priesters'.
Het wordt aangeboden als 'knipsels uit het journal van een kapelean' en opgedragen 'aan ,mijn confraters-parochiepriesters'. De
auteur brengt ons het getuigenis van zijn eigen leven in een belangrijke Kortrijkse parochie, waar hij zo gelukkig was broederlijk to
mogen samenwerken met pastoor Dejonghe. In zijn journaalflitsen, die alle uit de werkelijkheid van bet doodgewone
alledaagse !evert zijn gegrepen, wordt de schone figuur van de
overleden pastoor — eon edel mens en echte priester — dankbaar
opgeroepen. Ook hij behoort immers tot de gewone priesters die
in alle eenvoud hun roeping beleven en gelukkig zijn.
Het is good dat de .gewone parochiepriesters, die zelden in de
belangstelling staan en van wie in de pars goon gewag wordt
gemaakt, ook eons aan de beurt komen. Zij moeten het book van
E. H. Tanghe lezen. 'Gewone priesters' willen we ook met nadruk
aanbevelen aan de christenen die idoorgaans maar een flauw vermoeden hebben van de realiteit van het leven dat hun priesters
leiden. Volgt er weldra ook een boek over 'Gewone zusters' ? Het
zal even welkom zijn.
Godelieve Moenssens : Bloesems. Brecht-Antwerpen, Uitgeverij De
Roerdomp, 1968, 32 blz.
De dichteres en sprookjesschrijfster Godelieve Moenssens is maar
29 jaar (t 1968) geworden. Van de geboorte van haar zoontje af is
zij gedurende acht jaar volledig lam gebleven. Het is de verlamde
moeder die voor haar kleine Leo sprookjes on enkele kleine gedichten heeft nagelaten. Met bewegingen van haar ogen on bijna onzichtbare trillingen van haar vingertoppen dikteerde ze in de maand
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augustus 1967 het vers van haar doodsprentje :
Laat toch mijn dood niet zwart omkransen
Maar wit als het lied van vreugde zeif
Wit van vogels, van bloemen die ik minde,
Het wit waarin geluk zich weeft.
Hier past geen zwart.
ik was geiukkig.
lk heb met heel mijn hart geleefd.
Dan is het good te mogen rusten
In de aarde die je mint.
Het is niet alleen de eindbalans van haar !even, maar ook de
syntese van haar podzie. De veertien gedichten zijn overtuigend
door hun levensechtheid. Literatuur en leven hebben elkaar hier
doordrongen. Alie woorden zitten boordevol ervaring en daarom
zullen ze niemand onverschillig laten.
Angele Dalschaert : De vrijheld van de lagers. Lier, De Bladen voor
de Podzie, 1968, 32 blz.
A. Dalschaert, die als jeugdschrijfster herhaaldelijk werd bekroond,
is ook dichteres. In 1960 ,debuteerde zij op voor haar verrassende
wijze met 'Klein dagboek van een zomer'. Deze gedichten kregen
thans een onafhankelijk vervolg in 'De vrijheid van de jagers'. Het
bundeltje bevat een merkwaardige dichterlijke vondst, die op originele wijze wordt uitgewerkt en in 23 gedichten telkens terugkeert,
steeds voller en rijker van inhoud. Van gedicht tot gedicht groeien
de motieven in en door elkaar tot de vrijheidsgedachte die in de
lagers verzinnebeeld wordt mar het einde toe haar absolute zin
krijgt in God.
Komt door de jagers
ach, is al zo lang voorbij...
De jagers gingen — zonder mij —
op ihun Iaars met spijkershakken
over de groene wilgetakken
die tot een brug geviochten waren
over de klare
golfjes van de beek.
De jagers
ze gingen wear geen paden waren
de wind wiste 'hun sporen met blaren
van de bomen.
Niemand zou de jagers wedervinden
eons het berkenbos voorbij.
Waren daarom hun wangen zo rood
en hun ogen zo blij ?...
Het poetisch potentieel van deze tweede bundel lijkt ons groter
dan in de eerste. VVaarschijnlijk wordt het een drieluik.
A.G. Christiaens : Onvindbaar land. Oudenaarde, Sanderus, 1968,
48 blz.
De dichter die slechts uiterst zelden publiceert, biedt ons hier de
'gedichten van 1937-1967'. ,Dat is niet meer dan eenendertig gedichten in de tijd van eenendertig jaar. Poezie die open en ernstig
is en test naar de diepe zin van het leven. Een hedendaagse vertolking van het eeuwige 'irrequietum'. Alles wat de idichter bezighoudt en binnenin beroert wordt hard en soms bijna zakelijk uitgesproken. Typerend is alleszins het titelgedicht, waarrnee de
'bundel wordt afgesloten.
Onvindbaar land
0 laat mij zonder herinnering
En zingend het derde land ingaan
(M. Nijhoff)
Wonderbaar eerste land, waar zijn• de dagen
Uit onze jeugd, toen naar de horizon
Van hot tweede land roekloos de tocht begon
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En wij de weelde van het land niet zagen.
Het tweede land, droef land van mens en plagen,
Wear wij om diep gemis de weg terug
Steeds zoeken en veriangens broze brug
Ons doet verdwalen naar het rijk der sagen.
Gij derde land, land van ons welbehagen,
Waarop de zwerver zint, tot hij ontzind
Pas op het eind der dagen antwoord vindt :
Onvindbaar land waarnaar aile eeuwen vragen I
A.G. Christiaens : Angsten in het Westen. Oudenaarde, Sanderus,
1968, 28 biz.
De dichter A.G. Christiaens schrijft ook proza. 'Angsten in het
Weston' is vele andere en dikkere boeken waard. Het bevat enkele
sobere en bescheiden aantekeningen over 'Frontzone 1918' en
'Vesting zonder dak' (vangt aan op 10 mei 1940). Daartussenin
staat e'en kort 'Interbellum' over de toenemende oorlogsbedreiging.
De auteur schrijft blijkbaar alleen voor enkele bedachtzame
oudere mensen die kunnen begrijpen en opnieuw willen beleven
wat ze als een gruwelijke ervaring hebben meegemaakt. Mensen
die de angsten in het westen nog steeds onder open zien en bekommerd zijn om hun medernensen. Mensen ten slotte die houden
van eenvoudig on stevig proza dat in weinig bladzijden heel veel
vermag te zeggen.
Em. Janssen : Klein levensboek. Lier, De Bladen yoor de Podzie,
1968, 32 blz.
De inhoud van doze bundel is minder gericht op touter poetisch genieten dan op zinrijke meditatie. De dichter heeft zijn traditionele
vorm good verzorgd om ons des to beter deelachtig te maken aan
zijn diepe religieuze belevenis :
Dit is een heel klein levensboek :
eery keur van korte woorden
waarmede ik meer van mildheid zoek
(stil, effen, steile boorden),en rillend duik, in donker meer
geborgen en gebannen,
en break door bovenvlak dan weer
met vlammen overspannen.
Naast proloog en epiloog bevat de bundel zes afdelingen met telkens een korte proza-inleiding en aoht gedichten van idoorgaans
twee vierregelige strofen. Korte gedichten rondom dezelfde kern.
Het werk van een zeer knappe en zeer Intelligente man, van een
vurig 'priester met diep-innerlijk !even en van een mens aan wie
niets menselijks vreemd is. Sommigen zullen aan doze 'gedichtenmozaTek' veel deugd beleven en alle rechtgeaarde poezielezers
kunnen er slechts eerbied en waardering voor over hebben.
Neer Vantina : Uren der getijden. Antwerpen, Die Poorte, 1967,
44 biz.
Neer Vantina (pseud. van Renier Pennemans, gob. 1932) debuteerde in 1965, maar voor ons is 'uren der getijden', zijn tweede bundel,
de eerste on verrassende kennismaking geworden. We hebben hier
te idoen met iemand die in alto ernst op zoek is naar een eigen weg
on door het woord tot klaarheid tracht te komen met zichzelf. Een
jonge kracht met veelzijdige belangstelling en grote gevoeligheid
voor de raadselen van het menselijk leven.
Neer Vantina : kokosvezel achterwaarts. Lier, De Bladen voor de
poezie, 1968, 32 blz.
Blijkens de bibliografie is dit reeds de vierde bundel van de dichter. Voor ons is het de tweede en hij heeft ons, evenals 'uren der
getijden' verrast doen opkijken. Thans was het vooral door de
hardnekkigheid in het streven naar een persoonlijk geluid, naar

Musikallsches Tafelkonfekt, CAL 30407, 30408, 30409, 3 platen van
30 cm., stereo/mono, 19,— DM/plaat, in casette : 39,— DM.
Studio Nurnberg van _fle Bayerische Rundfunk zenith sedert vijftlen
jeer, telkens op zon- en feestdagen, een programme uit, dat 'Musikalisches Tafelkonfekr werd genoenxl. Om bet zolang te kunnen
bolwerken, moat bet een wet heel bijzonder programme zijn. Misschien ligt het geheim van bet 'recept' hierin; dat het, op een
luchtige en onderhoudende wijze, oude, bijna vergeten . muziek aanbiedt en dan in een vorm, die zowel de echte liefhebber als de
leek aanspreekt. Onderhoudende muziek, in de voiste zin van het
woord, en dan -opnieuw tot :leven gebracht mils gebruik van de
originele, bistorische instrumenten. De keus strekt zich uit over
zeven eeuwen, van VValther von der Vogeiweide tot Johan Sebastian
Bach.
Uit daze muzikale schat wend eon vakkundige keuze gemaakt en
het resultaat ervan vast elegd op drie prachtige platen, die meteen
'bestsellers' geworden zijn in Dultsland;- wie ze beluisterde kan dit
Licht ,begrijpen. Want er werd (milt niets onverlet gelaten am de
eeuwenoude muziek te brengen, zoals zij voor onze voorouders
heeft geklonken. Natuurlijk diende daartoe een beroep gedaan op
de beste specialisten, en wij vernoemen op de eerste pleats
Josef Ulsamer, bekeixl ,musicoloog en tmedestichter van het
vocirnoeincle radioprogramma. Hij Het zich omringen door het
Ulsamer-Oollegium (Elza van der Ven-Ulsam. er, Vimala Fries, Irmgard Otto, Bertold Hummel, Sebastian Kelber, Dieter Kirsch, LaurenStrehl, Josef Uisamer), Sheile Braidech (sopraan), Adalbert
Kraus (tenor), Hartmut Hein (bariton) en de Barock-Solisten (Werner
Berndsen, Otto Buchner, Kurt Hausmann, Elza van der Ven-Ulsamer
en Josef Ulsamer).
Het heeft weinig zin bier de volledige Inhoud van elke pleat weer
te geven : aan een encyclopedische opgave heeft niemand wat en
de meeste werken zullen niet-musicologen volslagen onbekend
zijn. Er zijn liederen an onbekende diahters en componisten, er is
muziek van Charpentier, Rathgeber, Rameau, Benda, Telemann,
J.S. Bach, J. Ch. Bach, Daquin, Haydn, Hans Sachs, Heinrich Finck,
Handel, Scarlatti e.a.m. U vindt er ook uittreksels (en welke uit het
'Glogauer Liederbuch' en het Notenbachlein fur Anna Magdalena
Bach' en zelfs uit het 'Antwerpener Tanzbuch' van Phalese.
Een ,haast onmetelijke rijkdom, een muzikaal museum, maar dan
een museum, waarin het good is te verblijven, waar licht . en zon
niet geweerd zijn, en wear blijkt dat bet werk van WWI Vergeten
kunstenaars some haast moderner is dan dat van de grootste progressisten van vandaag de dag.
Word aan de historische correctheid de hoogste zorg besteed, dan
Is dat evenzeer waar voor de techniek, zodat deze uitgave meteen
kan' bestempeld warden als zeer aanbevelenswaard.

Voor de kleinkunst gaan wij bij Philips op ,bezoek en wij komen
terecht bij een eerie uitmuntende Noordnederlandse zangers en
zangeressen. Vermelden wij vooreerst :
Jasperina de Jong : Nieuwe liedjes uit 'Rust noch duur', Philips
849017 PY, 30 cm., stereo/mono.
Op een zaterdagavond zagen wij toevallig een tv.-programma van
de K.R.O., getiteld 'Rust noch duur'. Op de aanvangsgeneriek
Jasperina in topvorm dus dadelijk geboeid — en daarna een zo
luchtig en iichtvoetig tv.-spelletje, dat je meteen elle frustraties,
opgelopen in een harde workweek, van je afschudt. Jasperine in de
hoofdrol als Millie Vink, acteert fantastisch on zingt aok de scenes
aan elkaar met speciaal daanroor geschreven liedjes (tekst van de
bekende Guus Vleugel/muziek van de voortreffelijke Joop Stokkermans). Sinds die eerste keer zijn wij blijven vissen naar elle uitzendingen 'Rust noch duur en het is ons wet' bekomen.
Blije verrassing dus els wij een pleat in handen kregen, volgeperst
met een keuze uit de liedjes uit het voornoemde programme (en
eigenjijk blijkt dit al de tweede pleat van dien aard to zijn). Twaalf
heerlijke zangertjes dus van Jasperina de Jong, die een artiste is
een geboren musicalactrice — die wij Holland kunnen benijden.
Vermelden wij nog dat de pleat een produktie is van Eric Herfst en
dat koor en orkest order leiding staan van Julius Steffan).

Nog een .bijzonder goede pleat van Calig is :

Een ander luchtjg ding is :

Johann Sebastian Bach : Partita d Moll BWV 1004/Partita E Dur BWV
1006, CAL 30403, 30 cm., stereo/mono, 25,— DM.
-

-

De sonaten en partita's voor viool solo van J.S. Bach ontstonden
omstreeks 1720 in Kothen, wear de componist het grootste deel
van zijn orkest- en kamermuziek schreef. In de beide partita's, die
op deze pleat werden opgenomen, heeft Bach werkelijk een beroep
gOaan op alle m6gellikheden, die in de viool besioten liggen. Vanzelfsprekend kan slechts een specialist deze muziek tot ,hear recht
laten, komen en Calig dient gelukgewenst met de keuze van de
solist : Otto BOchner, vkvileraar aan de Staatliche Hochschule ftir
Musik te Munchen, eerste concertmeester aan de Bayerische
Staatsoper In dezelfde stad en eerste-viool van het Winchner
striikkwartet Hij bespeelt een Stradivarius-instrument uit 1727 met
een door hem ontworpen rondboog, waarmee het klankbeeld, zoals
Bach het wou, tenvolle tot zijn recht komt. Op die wijze kan de
luisteraar zich pas good voorstellen wat Bachs harmonische poly,
fonle op solo-viool beduidt Een .zeer merkwaardige opname dus,
,
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die ook technisch schitterend word gerealiseerd.
Om dit Calig-hoofdstuk te besiuiten, even nog twee 45-toerenplaatjes voorstellen uit de serie,"Rhythmen and Tanze der Volker',
die zeer degelijk wordt uitgegeven, met eon danshandielding bij elk
schijfje.

Tanze aus Flandern, CAL 17706, 17 cm., 8,— DM.
Het volksmuziekensemble 'De Goeie Kerels' speelt dit plaatje vol
met vijf bekende Vlaamse dansen : De Kalom, Klappervials, De
Kegelaar, Mieke Stout en Kadril van Maidegem. Ultstekend materiaal voor volksdansgroepen. En het is een verrassende ervaring te
boron hoe moo" onze bloedeigen dansmuziek is I
Jugoslawische Tame, CAL 17701, 17 cm., 8,— DM.
Ook hier vijf dansen, bijzonder meeslepend van melodie on ritme :
Rosmarin, Cano Duso, Truba, Djordjevka en Cigancica. Zij warden
gebracht door een Joegosievisch volksmuziekensemble en dat doet
het prima.
Gezien de kwaliteit van deze serie, verbaast het ons geenszins, dat
de reeks bekroond werd met de Grand Prix du. Disque van de
Academie du Disque Francais.

't Schaep met de 5 Pooten, Philips 861820 LCY,, 30 cm., stereo/
mono. Nogmaals een serie liedjes uit een K.R.O. t.v.-serie, die
enorm succes kende. Zij warden gezorigen door Adele Bloemendaal, Leen Jongewaard, Piet lifter en Edda Barends, op teksten
van Eli Asser en muziek van Harry Bannink. Echt geestige, poetisohe, sours stekelige dingetjes : een dozijn -in het totaal en twee
tunes. Wij hebben vooral genoten van 'Waar vied je tegenwoordig
nog eon goeie timmerman ?' (grandioze kolder) en 'We zijn toch op
de wereld om mekaar' to helpen, niewaar ?' (dat het dan vooral
moot hebben van de uitvoering). Het cnrerbelende 'Het zal je kind
maar wezen' steal er oak op, evenals 'Eenzame bokser'. Het heeft
geen zin zo maar de Weis na elkaar te zetten, maar we ktinnen dit
wel zeggen : dat onze noorderbroeders een stel menses rijk zijn,
die op cabaret- en musicalgebled kunnen wedijveren met de besten.
Wij geloven anderzilds 'we!, dat wij dergelijke krachten ook in
Vlaanderen kunnen vinden... maar waar moeten die lui heen met
hun produkten, vermits op het scherm van de Vlaamse t.v. niet
mag gelachen warden ?...

Wij besluiten met een poetische mot :
Liesbeth List en Ramses Shaffy : In de armen van de stad, Philips
JF 336604, 17 cm., 45 t., mono.
Waarschijnlijk .heeft het succes van 'Pastorale', dat Liesbeth en
Ramses in duo zongen, geleid tot de realisering van 'In de armen
van de stad' (tekst : Lennart Nijghimuziek Boudewijn de Groot).
Het laatstgenoemd lied is beslist wel moos, maar bereikt tang niet
het pell van 'Pastorale'. Anderzijds moeten wij wel zeggen, dat de
zangers zich behoorljk Icwijten van hun taak.
Het tweede kantje neemt Liesbeth volledig voor haar rekening met
het poetische 'Terug bij jou', dat o.i. artistiek waardevoller is Ian
'In de armen van de stad'.

Luister van de muziek in Vlaanderen.
De eerste jaargang van Luister van de muziek in Waanderen is,
voor wat de belangstelling betreft, een succes geworden. De reacties op de eerste vier, tot nu toe uitgebrachte platen, zijn van die
acrd, dat de initiatiefnemers enthousiast de tweede jaargang aanvatten.
Wat brengt nu jaargang 1970 ?
1. I Fiamminghi in Europa.
2. Erasmus en de muziek.
3. Hedendaagse muziek.
4. Oude instrumenten - nieuwe verklanking.
Dus weer vier langspeelplaten 30 cm., ongeveer 50 min. muziek per
plaat. Stereo opgenomen in studio 4 van de B.R.T., te Ljubljana,
te Leuven, te Watervliet en Daknam. Geperst bij de Deutsche
Grammophon Gesellschaft te Hamburg-Hannover.
Abt. : 700 fr., giro 13.60.32 van 'Luister van de muziek in Vlaanderen', Antwerpen.
Wij hopen daze platen in een volgend nummer nader te kunnen
voorstellen.
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De hedendaagse schilderkunst in Tsjechoslowakije
Al is het waar dat de bevrijding van
Tsjechoslowakije van de nazibezetting, in
1945, hoopvolle perspectieven bood aan de
cultuur van de beide naties van de republiek,
toch kan men in de eerste naoorlogsjaren
niet de minste grondige wijziging registreren
in de orientatie van de Tsjechoslowaakse
schilderkunst. De moderne Tsjechische en
Slowaakse schilders, die bleven vastzitten
in de expressionistische, kubistische en
surr, alistische traditie van het land, zochten
hur, inspiratie steeds in de oorlogsgebeurtenissen, wat aan hun werken een tragische
nostalgie verleende.
De esthetische en diepmenselijke gevoeligheid kwam, spijt de diversiteit van opvattingen, aan bod in het oeuvre van talrijke
artisten, die tot verschillende generaties
behoorden. Vooral in de schilderwerken van
jongeren, die behoorden tot een van de
menigvuldige kunstgroepen — die voor het
merendeel nog tijdens de oorlog waren
opgericht (Sedm v rijnul7 Oktober; Skupina
42/Groep 42 en Skupina RA/Groep RA in
Bohemen en Skupina 29. Augusta/Groep
van de 29e augustus in Slowakije) - vindt
men als eerste grondmotief de plaats van de
mens in de moderne samenleving, in de
technische wereld, die de mensheid dient
en terzelfder tijd met vernietiging bedreigt.
Na 1948 kwamen vulgariserende ideeen aan
bod omtrent de vorm van de nieuwe
socialistische kunst en zij deden op zeer
gevoelige wijze de continuIteit van de
kunstevolutie ontaarden. Esthetische normen,
met grote strengheid en bij voorbaat opgelegd, aismede de steeds groeiende kloof
tussen de Tsjechoslowaakse cultuur en de
Europese centra, speelden, in de eerste
heift van de vijftigerjaren, een nefaste rol
en lagen aan de basis van de desorientatie
van een groot deel van het Tsjechoslowaaks
cultureel publiek. Pas na 1956 slaagde men
er in de artistieke praktijk in, de ongunstige
gevolgen van de misleidende theoretische
adviezen te boven te komen en de contacten
met de wereld te herstellen.
De kunstenaars van de jonge generatie, die
zich op het einde van de vijftiger- en in het
begin van de zestigerjaren verenigden in
talrijke artistieke genootschappen, speelden
de voornaamste rol in de wedergeboorte
van het kunstleven; zij ontmoetten in hun
streven enkele vertegenwoordigers van de
oudere generatie die, met meer of minder
succes, terug aanknoopten met de ervaringen, verworv t n bij het begin van hun eigen
artistieke loopbaan.
De bijzondere kenmerken van deze belangrijke periode uit de evolutie van de

naoorlogse Tsjechoslowaakse kunst zijn
een steeds groeiende individualisering en
een ideologische differentiatie van de talenten, die hand in hand gingen met het
verlangen om zijn eigen ik uit te spreken en
een diepmenselijke boodschap te brengen.
Hoewel het panorama van de hedendaagse
Tsjechoslowaakse schilderkunst zeer complex is, kan men heden toch spreken over
meerdere voorname stromingen, die nu eens
tegengesteld zijn en dan weer door elkaar
vloeien.
De traditie van de realistisch-expressionistische schilderkunst vond talrijke erfgenamen
bij de aanhangers van de figuratieve plastische expressie. Onder de menigvuldige
vertegenwoordigers van deze strekking kan
men een groep schilders opmerken die, in
hun pogen om het !even van vandaag de dag
te vangen in hun doeken, hulp vinden in
het symbolisme of in de dramatische vertelkunst. Het gebruik en de ontwikkeling van
traditionele schilderkunstige middelen
vormen de gemene noemer van hun werken.
Anderzijds zien wij degenen steeds talrijker
worden, die de realiteit trachten uit te
drukken op een meer pertinente wijze; zij
zoeken daartoe niet-conventioneel materieel
en artistieke procedes, die de pop-art kenmerken.
Ook in Tsjechoslowakije kwamen de problemen van de abstracte schilderkunst aan
de orde : dit gebeurde met enige vertraging
en met zekere moeilijkheden, te wijten aan
het cultureel klimaat van ons land op het
einde van de vijftiger- en bij het begin van
de zestigerjaren. Het principe van de
picturale abstractie liet sporen na tot zelfs
in het werk van kunstenaars, die voorheen
hun gehechtheid aan de realistische schilderkunst duidelijk hadden gemanifesteerd.
Vooral de jongeren kleefden in grote mate
de problemen van de non-figuratieve
schilderkunst aan. Zij konden in zekere zin
vertrekken van het baanbrekend werk van de
Tsjechische schilder Frantisek Kupka; het
betrof hier eerder een morele impuls. Men
zou de directe weerkaatsing van het
revelerend oeuvre van deze Tsjechische
schilder, in Frankrijk gevestigd, terugvinden
in de oprichting van een vereniging, die
relatief beperkt bleef tot de vertegenwoordigers van de geometrische abstractie.
Het zijn eerder de surrealistische traditie en
de specifieke neiging tot de romantisch
getinte verbeeldingskracht, die zich met
veel grotere intensiteit opdrongen aan de
stroming van de abstracte, Tsjechoslowaakse
schilderkunst. Voor de op die wijze
georienteerde schilders is het schilderij de

uitdrukking geworden van ingewikkelde
psychische processen en van verontrustende
geestestoestanden; voor meerderen onder
hen werd het doek het vertrekpunt van
spontane picturale scheppingen.
Een korte vogelvlucht door de hoofdstrekkingen in de hedendaagse Tsjechoslowaakse
schilderkunst kan helaas geen inzicht geven
in de stroom van ideeen, bijgebracht door
een pleIade van afzonderlijke figuren, die
nergens 'klasseerbaar' zijn en die tot
verschillende generaties behoren. Bij het
bestuderen van het uitzicht van onze schilderkunst in het algemeen, kan men ook
niet stilzwijgend voorbijgaan aan de specifieke kwaliteiten van onze beide nationale
culturen. Het blijkt dat, daar waar de
Tsjechische schilderkunst eerder gericht is
op meditatie en lyrische waarden, de
Slowaakse schilders het meer houden bij de
dramatische transcriptie van de realiteit
— vaak in overeenstemmirig met de elemen3n, aangebracht door de traditie van de
volkskunst.
In de huidige creatieve activiteit van de
schilders van onze beide naties in Tsjechoslowakije, is er een innig samengaan tussen
de inspanning om op de hoogte te zijn van
de artistieke problemen, gesteld door onze
tijd, en de wens om ze weer te geven in
een eigen, specifieke expressie — wat
terzelfder tijd ook bijdragen is tot de bloei
van de Europese cultuur.
Jiri Hlusicka
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RUDOLF KRIVOS (1933) : TEKEN, olie, 1968.
De evolutie van deze jonge Slowaakse
schilder is zeer complex geweest, karakteristiek voor zijn generatie overigens. De jongste
jaren treffen we in zijn werk twee strekkingen
aan, die elkaar tegenspreken : de rationele,
koele reflexie en de inspanning om de
ruwe en dramatische kanten van de werkelijkheid weer to geven. De grote spanning
in zijn picturale composities is het resultaat
van deze polariteit. Hoewel hij vertrekt van
de traditionele schilderkunstige procedes,
komt Krivos, door zijn choquerende expressie
in vele van zijn doeken, dicht bij de pop-art.
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MILAN LALUHA (1930) : HET VELD, olie,
1968.
De schilderkunst van MILAN LALUHA zit,
wat haar motieven betreft, verankerd in het
Slowaaks volksleven. Het werk van de buitenmensen bracht de kunstenaar evenwel niet
tot een louter beschrijvende schilderkunst,
integendeel, hij puurde er een zeer geprononceerde picturale stylering uit. De rijkdom
van vormen en kleuren uit de werkelijkheid
werd in zijn werk getransponeerd in een
systeem van grote kleuroppervlakten : intens
geel, rood of groen. De schilder bekomt op
die wijze een zekere monumentalisering van
zijn model, die hem soms binnenleidt in het
domein van de abstracte schilderkunst.

BOHDAN KOPECKY (1928) : ONTSNAPT
AAN DE NELSON-MIJN, olie, 1959.
De inspiratie van deze schilder vindt haar
vertrekpunt in de mijnstreek van Most, in
noordelijk Bohemen. Uit deze vernielde
streek en het lot van haar bewoners, heeft
KOPECKY een zeer treffende nostalgieke
poezie gedistilleerd. Hij moot gerangschikt
worden bij de kunstenaars, die door hun werk
bijdroegen tot de omverwerping van de
dogmatische ideeen over de kunst, die in de
vijftigerjaren in Bohemen golden. Zijn eigen
evolutie — van figuratief geconcipieerde
doeken tot abstracte composities — is
karakteristiek voor een groot deel van de
hedendaagse Tsjechoslowaakse schilderkunst.

•

JAN ZRZAVY (1890) : ZITTEND MEISJE,
olie en tempera, 1945.
JAN ZRZAVY, een van de ouderdomsdekens
van de Tsjechische plastische kunsten, heeft
zich nooit volledig geidentificeerd met welke
avantgardistische strekking ook, noch voor,
noch na de oorlog. Dit belette echter niet,
dat zijn werk in Bohemen steeds vooraan
stond wat het pogen betrof om een waarachtig moderne expressie te verwezenlijken.
Om die reden wordt zijn werk trouwens
terecht beschouwd als een van de belangrijkste bijdragen tot de moderne Tsjechische
schilderkunst. Zijn schilderijen met symboIische strekking, vervuld met een onnavolgbare magische charme, geven in zeer
gedegen picturale vormgeving de zielstoestanden van de mens en een grote,
betoverende poezie weer.
BHODAN LACINA (1912) : MAGNETISCHE
PENDULE, olie, 1967.
BHODAN LACINA vertrok ongetwijfeld van de
surrealistische schilderkunst maar als oud-lid
van de groep RA kwam hij, in de loop van
de eerste na-oorlogse jaren, tot een zeer
uitgesproken picturale en persoonlijke podzie.
Toen hij, na een betrekkelijk lange onderbreking, opnieuw begon te schilderen — naar
het einde van de vijftigerjaren toe — zocht
hij zijn inspiratie in zijn geboortestreek en in
muzikale belevenissen; hij trachtte ook picturale equivalenten te vinden van de fenomenen
en processen in de wiskunde en de fysica.
Op die wijze bracht hij zijn natuurlijke
aanleg tot meditatie en zijn zin voor de
lyrische waarden van de werkelijkheid tot
uiting.

FRANTISEK RONOVSKY(1929) : VAARWEL,
wasschildering, 1965-66.
De kunstschilder RONOVSKY is een van de
beste vertegenwoordigers van de figuratieve
schilderkunst in Tsjechoslowakije. Zijn grote
wasschilderijen getuigen van zijn zin voor het
fabuleuze, alsook voor zijn raak aanvoelen
van de complexiteit van een compositie.
Hij houdt ervan zijn oorspronkelijke idee
te ontvouwen in grote schilderijencycli.
Hoewel zijn doeken zijn belangstelling verraden voor de oude Italiaanse meesters,
vertrekken zij, dank zij hun innerlijke spanning, van hedendaagse menselijke drama's
en trachten zij een antwoord te vinden op
de pertinente problemen, gesteld door de
moderne tijd.

MIKULAS MEDEK (1926) : IK ZAL BLEEK
WORDEN IN DE MAAND JANUARI,
gecombineerde technieken, 1965.
De kunst van MIKULAS MEDEK speelde in de
Tsjechische schilderkunst, in het begin van
de zestigerjaren, de rol van katalysator. Dat
was niet alleen te wijten aan de non-conformistische houding van de schilder in de
vijftigerjaren, maar vooral aan de artistieke
waarde van zijn schilderkunstig oeuvre. Medek
vertrok van het surrealisme. In zijn recente
werken — van abstracte conceptie — reageert
hij, vaak met een zweem van ironie, op de
absurde gebeurtenissen uit onze actualiteit
ofwel tracht hij door te dringen in de diepten
van de menselijke ziel en naar geheime
trauma's.

JIRI JOHN (1923) : WATERDRUPPEL, olie,
1967.
JIRI JOHN zoekt zijn inspiratie in de eenvoudige gebeurtenissen, die zich afspelen in de
natuur. Hij houdt van keien, jarenlang bewerkt
door snelle bergbeken, en van dauwdruppels
op de planten en hij kijkt betoverd naar de
hemel, bezaaid met sterren uit een zomernacht, die voor hem de bron is van nieuwe
poezie. Hij geeft in zijn zeer persoonlijke
doeken de micro- en macrocosmos van de
natuur weer; zijn schilderijen verraden, niettegenstaande hun onbetwistbare coloristische
charme en hun zin voor structuur, de zeer
uitgesproken grafische aanleg van de
kunstenaar.
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JAN KOTIK (1916) : REGISTREERBORD,
acryl, 1967.
De schilder JAN KOTIK debuteerde tijdens
de oorlog als lid van de groep 42. Sindsdien
doorliep zijn kunst een zeer ingewikkelde
evolutie, geconditioneerd enerzijds door de
complexe persoonlijkheid van de kunstenaar,
en anderzijds door een gamma van diverse
impulsen, die de artist van buitenuit bereikten
en waartegen hij moest reageren. Een breed
expressievermogen en de veelzijdigheid van
zijn talent spraken, reeds van bij het begin,
van een scherpe zin voor constructieve waarden en, in zijn recent werk, van een gepassioneerde picturale interpretatiewijze, die
dicht bij de action painting ligt.

BOHUMIR MATAL (1922) : WORDING, gecombineerde techniek, 1963.
De evolutie van deze schilder — oud-lid van
de groep 42 — vertoont twee voorname
strekkingen : de neiging van de kunstenaar
tot de constructivistische ordening van het
schilderij (vertrekkend van het rationele in
hem) en anderzijds een tamelijk sterk verbeeldingselement. Deze twee principes
verenigen zich in zijn doeken van abstracte
conceptie, die hij de jongste jaren schilderde.

VINCENT HLOZNIK (1919) : VERSCHIJNING,
tempera, 1967.
Als Slowaaks schilder en grafieker biedt
HLOZNIK in zijn uitgebreid oeuvre een overtuigende interpretatie aan van de dramatische
aspecten van ons tijdperk. Voor zijn talrijke
cycli grafische werken, alsmede voor zijn
schilderijen zocht hij lange jaren vooral
inspiratie in de heroIsche gebeurtenissen
van de nationale, Slowaakse opstand tegen
het fascisme in 1944. Hij kon in alle zekerheid
vertrekken van zijn verbeelding uit, alsmede
vanuit zijn uitmuntende tekencapaciteiten,
die soms de virtuositeit benaderen. In zijn
schilderijen vindt men de pathos en de
tragiek, evenals de dramatische spanning,
die nochtans niet aan de oppervlakte blijft,
maar die de substantie zelf van het onderwerp tracht te bereiken.
FRANTISEK MUZIKA (1900) : NIKE, one, 1957.
De schilder en grafieker FRANTISEK MUZIKA
behoort tot de voornaamste vertegenwoordigers van het Tsjechisch surrealisme van vOOr
de tweede wereldoorlog. Zelfs na de oorlog
ging hij ermee door de principes van de
surrealistische schilderkunst verder te ontwikkelen, in zeer persoonlijke formules. In
zijn composities uit de vijftigerjaren, die
een grote vormperfectie vertonen, benadert
Muzika in zekere zin de kiassieke harmonie.
Zijn verbeeldingskracht gaat vaak putten uit
de wereld van de Shakespeariaanse drama's,
evenals uit de rijkdommen van de Oudheid.
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De jongste 25 jaar grafische kunst
De evolutie van de grafische kunst in
Tsjechoslowakije heeft, net zoals deze van
de schilderkunst, de beeldhouwkunst en de
architectuur, in de jongste vijfentwintig jaar
zeer uitgesproken wijzigingen ondergaan.
De grafiek en de andere artistieke genres
illustreren treffend het bewogen lot van ons
kleine land in het centrum van Europa. De
grafiek heeft altijd al een belangrijke rol
gespeeld in de Tsjechische en Slowaakse
culturen; het belang daarvan klimt op tot in
een ver verleden en na de oorlog werd deze
rol nog meer uitgesproken, vooral wat betreft
het sociaal engagement, maar dan jammer
genoeg vaak ten koste van het specifieke van
deze kunsttak.
In de loop van de jaren na de oorlog
(1945-1948), zocht de grafische kunst opnieuw
aanknoping met haar verleden; men trachtte
de evolutie, die onderbroken werd door de
nazi-bezetting, voort te zetten en men spande
zich in om een nieuwe plastische expressie
te vinden, die het best het nieuwe aanvoelen
van het leven zou weergeven. De inspiratie
van de kunstenaar werd gestimuleerd, niet
alleen door de geestdrift, teweeggebracht
door de bevrijding, maar evenzeer door het
energieke, georganiseerde werk van de
vereniging van Tsjechische grafische kunstenaars, de 'Holiar', die dadelijk na de oorlog
weerom actief werd en die de bloei en de
inspiratie van de beweging tot haar taak
beschouwde. Het creatieve elan van de
Tsjechische artisten stak ook hun Slowaakse
collega's aan; deze laatsten realiseerden op
hun beurt een onafhankelijke Slowaakse
grafische kunst, bewogen door dramatische
impulsen.
Tijdens deze eerste periode, waarin men de
krachten vermenigvuldigde, de traditie aan een
onderzoek onderwierp en terug aanknoping
zocht met de hele wereld, ontstonden uit de
verschillende tendensen van de jaren 19201930, twee representatieve stromingen, die
samen het nieuwe gelaat vormden van de
Tsjechische grafiek. De eerste, vertegenwoordigd door Max Svabinsky en zijn school,
blijft de academisch-realistische weg volgen
uit de 19e eeuw; zij onderlijnt vooral de
noodzaak van het souvereine meesterschap
en de perfectie van het vakmanschap, maar
aanvaardt in elk geval de diversiteit van de
opinies. Dankzij dit felt kon de andere stroming, die zich inspireerde bij de avantgardistische impuls van de moderne Europese kunst,
haar invloed vestigen. Aan het hoofd van deze
stroming stond Emil Filla, een orthodox en
hardnekkig verdediger van de moderne
Tsjechische kunst van de kubisten en
post-kubisten. Tussen deze beide polen in,

treffen wij een breed gamma aan van individuele grafische kunstenaars, onder wie wij
Frantisek Tichy moeten citeren.
Men kan nochtans met voldoening vaststellen
dat al deze strekkingen de Tsjechoslowaakse
kunst, die ontstond uit nieuwe positieve waarden, verrijkten. Daar waar de evolutie, vooral
door de jongere generaties, gericht werd op
avantgardistische ideeen, konden de oudere
kunstenaarsgeneraties, met hun traditionele
conceptie, evenwel de hoofdkenmerken van
deze wit-en-zwart-kunst bewaren doorheen de
loop van de ongunstige jaren, die volgden.
Het is logisch, dat de naoorlogse periode haar
inspiratie zocht in oorlogsreminiscenties en in
de heropstanding van het vaderland; dit
betekende een wissel op het optimisme van de
toekomst.
Wat de in zwang zijnde genres aangaat,
treffen wij niet alleen de klassieke vrije
grafiek aan, maar evenzeer de toegepaste
grafiek, waarin vooral de boekillustratie en de
karikatuur (Hoffmeister, Pelc) evenals de
tekenfilm (Trnka) merkwaardige successen
boekten.
De beloftevolle ontwikkeling van de Tsjechoslowaakse grafiek werd plotseling vertraagd
in 1948, toen talrijke extra-artistieke interventies haar continuTteit onderbraken en de
inspanningen van meerdere generaties
nutteloos maakten. Maar daar waar deze
tweede evolutiefase tragisch drukte op het
geheel van de Tsjechische kunst, bewaarde
de grafiek toch het maximum aan positieve
waarden, die als vertrekpunt zouden dienen
bij de heropstanding in de zestiger jaren.
Steeds — zelfs in de periode van het onvruchtbaar, dogmatisch opgelegd, beschrijvend realisme — treft men, en dan vooral op
het gebied van de illustratie en de tekenfilm,
werk aan dat een merkwaardige artistieke
waarde bezit.
Na 1956, toen verscheidene problemen van
politieke aard tot een positieve oplossing
waren gebracht, kende de kunst op haar beurt
een langzame maar echte wedergeboorte. De
voortekens van dit renouveau waren reeds
voelbaar in de tentoonstellingen van de leden,
aangesloten bij Hollar, de vereniging die, in
deze moeilijke omstandigheden, de grafiek en
haar recht op vrijheid bleef verdedigen en
die eens te meer een belangrijke rol speelde
in de normalisering van het artistiek leven.
Het signaal tot een beslissende wijziging
— niet alleen op het gebied van de grafiek,
maar van de gehele kunst — werd gegeven
door de jongerengeneratie te Brno, in 1958.
Op dat ogenblik werden de boeien verbroken, die het elan van de vrije artistieke
creatie onmogelijk maakten. Dat was vooral

het werk van de jonge generatie, die met
hart en ziel de beginselen van de moderne
kunst over de wereld en in Tsjechoslowakije
bestudeerde en die geboeid was door de
avantgardistische produktie in den vreemde.
Op die wijze ontstonden, naast eendagsvliegprodukten, geInspireerd door de mode,
grafische creaties die een fundamentele
betekenis bezitten voor de komende evolutie
(wij citeren voor de vuist weg kunstenaars als
K. Hruska, V. Tesar, J. Fremund, J. John,
J. Seryck, B. Kopecky, F. Burant e.a.). De
kunstenaarsverenigingen, die men toen
oprichtte, vormden de basis voor nieuwe
creatieve experimenten; deze verenigingen
groepeerden kunstenaars van gelijke opinie
en trachtten — mits respect voor elks persoonlijkheid — oplossingen te vinden voor
de gemeenschappelijke problemen van de
artisten (Groep G, Groep Maj, Groep Krok 57,
Groep Profiel, enz.). Op die wijze konden
de Tsjechische en Slowaakse grafiekers veel
sneller de 'eenvoudige' herhaling, uitgaande
van de voornaamste artistieke impulsen uit
de eerste helft van deze eeuw, te boven
komen en overstijgen, en daarbij werd hun
de mogelijkheid geboden om hun individuele
creatieve ideeen te differentieren. Vaak was
het precies de grafische kunst, die het best
en met het meeste initiatief de problemen
oploste, die door de andere kunstdisciplines
aarzelend werden aangepakt. Het recht op
artistiek experiment — recht dat lange jaren
betwist werd — vormt dus de basis van deze
evolutie. De meerderheid van de kunstenaars
van de oudere generatie keurde deze
liberale stroming, gewekt door de jongeren,
goed en degenen, die hun toevlucht zochten
bij het traditioneel realisme, waren weinig
talrijk. Men was de officiele grafiek met haar
artificieel engagement moe en de belangstelling van de kunstenaar keerde zich naar
zijn eigen ik, wendde zich of van het domein
van het beschrijvend realisme (gemakkelijk
te begrijpen en conflictloos) en bracht ons
terecht in de sfeer van de non-figuratieve
conceptie, die beter het gevoel weergaf van
het ingewikkeld leven van de beschaving
van de 20e eeuw.
Alle opvattingen van de hedendaagse kunst
uit heel de wereld, van het extreem expressionisme tot en met de verstandelijke
geometrische expressie, vonden hun echo
in de grafische creaties. De moderne
Tsjechoslowaakse grafiek integreerde zich
aldus opnieuw in het internationals artistieke
leven en bezorgde de kunstwereld meer dan
een interessant initiatief (hier kunnen wij,
aan de hierboven reeds geciteerde namen,
nog de volgende toevoegen : J. Hadlac,
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Z. Sklenar, L. Cepelak, A. Kucerova, K.
Vysusil, P. Sukdolak, J. Svab, K. Oberthor,
J. Liesler, J. Kubicek, 0. Janecek, F. Hudecek en nog veel anderen). Persoonlijke
contacten en talrijke tentoonstellingen
bevorderden het begrip en de artistieke
wisseiwerking met de hele kunstwereld.
Tegelijkertijd trok men de weg door, die
reeds gebaand werd door de vooruitstrevende vooroorlogse traditie, die in de zestigerjaren nog niets verloren heeft van zijn
actualiteit.
De creatie van de Slowaakse grafiekers
vormt een afzonderlijk hoofdstuk. De Slowaken stichtten, onder de leiding van
V. Hloznik, L. Fulla en M. Barovsky, de
onafhankelijke Slowaakse 'school', die haar
inspiratie zocht in de folklore van het land
en in de internationale stromingen.
De Slowaakse grafiek versmelt aldus
nationale elementen met internationale uit de
huidige Europese kunst, waarmee ze haar
gedaanteveranderingen, haar overwinningen
en nederlagen deelt. Talrijke buitenlandse
tentoonstellingen, alsmede verzamelingen in
de grote musea waarin onze grafiek vertegenwoordigd is, kunnen deze feiten
overduidelijk illustreren.
Indien onze grafische kunst zich mag blijven
ontwikkelen in gunstige omstandigheden, dan
kan men hopen dat deze discipline de plaats
niet zal verliezen, die haar toekomt; zij zal
de moderne grafiek, in heel de wereld,
blijven verrijken met belangrijke inzichten en
vondsten.
Karel Holesovsky
Morayska Galerie, Brno

VLADIMIR DRAPAL (1921) : TWEE FIGUREN,
droge naald, 1967.

LADISLAV CEPELAK (1924) : SMELTENDE
SNEEUW, aquatint, 1965.

DRAPAL is een origineel grafieker, die
bijzondere aandacht verleent aan de robuste

Deze kunstenaar gaat uit van de conservatieve realistische conceptie, waaraan hij,
in de zestigerjaren, een moderne en
subjectieve vorm gaf.

expressie en de natuurlijke frisheid van het
grafisch werk.
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EDUARD OVCACEK (1933) : CIRKEL I,
monotype, 1967.

Deze grafieker is een van de eerste
propagandisten van het grafisch Iettrisme
in Tsjechoslowakije.

JIRI HADLAC (1927) : HIJ EN ZIJ, houtgravure in kleur, 1969.

De evolutie van HADLAC is zeer ingewikkeld :
zij vertrekt van het poetisch realisme en
mondt uit in de expressieve abstractie, het
Iettrisme en de psychedelische expressie.

VLADIMIR KOMAREK (1928) : DE DROEVE
ENGEL, droge naald, 1968.
KOMAREK is aanhanger van het poetisch

primitivisme, met nadruk op de verbeelding.

ALENA KUCEROVA (1935) : HELICE, perforatie, 1967.
ALENA KUCEROVA is een resolute aan-

hangster van de avantgardistische strekkingen in de moderne grafiek.
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ALBIN BRUNOVSKY (1935) : GEVOEL VAN
EEN TELEVISIEKIJKER, litografie, 1966.

PAVEL SUKDOLAK (1925) : SPEL II,
gecombineerde techniek, 1966.

Brunovsky is een van de opmerkelijkste
Slowaakse grafiekers. Hij vertrekt in zijn
expressief oeuvre van de pop-art en de
nieuwe figuratie.

Zijn evolutie loopt gelijk met deze van
Cepelak. Zij manifesteert een tendens naar
non-figuratieve, zeer persoonlijke creaties.
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De huidige Tsjechoslowaakse beeldhouwkunst
De waarachtige idee uitdrukken in een zelfstandige en originele vorm
Als wij een kort en zo objectief mogelijk beeld
willen ophangen van de hedendaagse
beeldhouwkunst in Tsjechoslowakije, dan
moeten wij vooraf toch even de evolutie
schilderen, die zij in het verleden heeft
doorlopen. Van de Middeleeuwen tot op onze
dagen heeft de beeldhouwkunst zich in
Bohemen, Moravia en Slowakije ongelijkmatig
— men mag zeggen : met sprongen — ontwikkeld. In Europa kent men de Ieidinggevende rol, die de Tsjechische gothiek heeft
gespeeld. Daarbij vergeleken is de renaissance op dat gebied nauwelijks het vermelden
waard. Pas de barok bracht hier een sterk
bloeiende activiteit met zich mee, waarvoor
trouwens de 'Galerie' van de Praagse Karlsbrug duidelijk getuigenis aflegt. Na deze
artistieke generatie braken evenwel weerom
magere jaren aan en decennia lang werd in
deze streek geen beeldhouwer geboren, wiens
werk men met internationale maatstaven kan
meten.
Pas in de tijd toen in Frankrijk Rodin, de
genius van de moderne sculptuur, tot voile
rijpheid gekomen was, begon in Praag de
begaafde Josef V. Myslbek door te breken.
Hij schonk aan deze stad, naast andere
werken, het monument van de H. Wenzeslas.
Myslbek sloeg heel alleen de brug, die de
barokke beeldhouwtraditie met het klassicisme
en de eerste sporen van het impressionisme
verbond. Als leraar aan de academie droeg
hij bij tot de bioei van de beeldhouwkunst
in zijn vaderland; hij was terzeifder tijd echter
voor het merendeel van zijn leerlingen ook
een zo autoritair voorbeeld, dat hij hen nog
lang na zijn dood afhield van een open
opgang tot de moderne sculptuur. Daar waar
grote groepen Tsjechische — en ietwat later
ook Slowaakse — schilders erin slaagden
gelijke tred to houden met de Europese
schilderkunstige evolutie, was dit in de
beeldhouwkunst alleen het geval met Oto
Gutfreund. Het is typisch voor hem, dat het
lot heeft gewild dat men hem pas nu, veertig
jaar na zijn dood, begint to rekenen tot de
grondleggers van het kubisme in de beeldhouwkunst.
In de dertigerjaren kon men reeds vier tot
vijf beeldhouwers noemen, die in enkele
alleenstaande werken de actuele problematiek
van de sculptuur aanraakten, maar slechts
twee van hen — A. Wichterlova en V. Makovsky — slaagden erin een eenheid in hun werk
te brengen, waarin het voorbeeld van
Brancusi, Arp en gelijkaardige kunstenaars
resoneerde. Er was echter niemand, die hen
met gelijke moed volgde op die wag.
Op die wijze was Tsjechoslowakije, in de
eerste heift van de twintigste eeuw, een land,

dat siechts in zeer bescheiden mate deelnam
aan de opbouw van een nieuwe piastische
vorm. Op het einde van de tweede wereidooriog en op het moment dat de kalender
de vijftigerjaren aankondigde, kwam het niet
dadelijk tot een aantreden van een jonge,
internationaal georienteerde generatie. Er
moest nog een decennium overgaan van
ideeenstrijd over het ware gelaat van de kunst
in een socialistisch land. Pas omstreeks 1963
vangt een voigend — en ik geloof zonder
overdrijven to kunnen zeggen : merkwaardig —
hoofdstuk aan in de geschiedenis van de
eigenlijke Tsjechoslowaakse beeldhouwkunst.
Het komt haast ongeloofiijk voor hoe men er
in slechts zeven jaar in slaagde de vertraging
van een halve eeuw in to lopen. Twee workkrachtige on talentrijke kunstenaarsgeneraties
hebben daar deel aan : de eerste, die haar
artistieke produktie spoedig na de tweede
wereldooriog afsloot, on de tweede, die ze op
het einde van de vijftigerjaren verlengde. Het
onderscheid tussen beide bestaat hierin dat
de eerste een zoekende generatie was die,
via ingewikkeide omwegen, tot haar huidige
opvatting kwam, daar waar de tweede omzeggens met de juiste voet in de wagen van
de eigentijdse problematiek stapte.
Zo heeft vandaag de dag de beeldhouwkunst
in Tsjechoslowakije — zoals in West-Europa —
haar vertegenwoordigers in alle basisstrekkingen van de hedendaagse beeldende kunst.
Er zijn goede vertegenwoordigers van monumentale kunst en van werken van gemiddeld
formaat; zij bestrijken alie uitingen van de
koala abstractie tot de romantische nieuwe
figuratie.
Momenteel werken hier naast elkaar : de
erfgenamen van dada en surrealisme — Jankovic, Vesely, Koblasa, Janousek, e.a. — en
degenen, die streng rationale tendensen
nastreven — Demartini, Malich, Belohradsky.
Zij maken spaarzaam bewerkte blokvolumes
— Chlupac Palcr — naast scuipturen waarin
nog de vorm van het menselijk lichaam bewaard bleef — Zoubek, Kmentova, Prachaticka.
Tsjechoslowakije bezit zowel kinetisten —
Novak, Symon — ais kunstenaars, die eerder
archetypische, totemachtige vormen beogen
— Preclik, Rudaysky, David. Er wordt gewerkt
met metaal — Krbalek, Karousek — zowel ais
met niet-traditioneel toegepast gips — Kolibal.
In Slowakije treffen we enkele artisten aan,
die de vormen van de traditionele volkskunst
herwaarderen — Kompanek, Uher. Het merendeel van de beeldhouwers behoort evenwel
tot de kosmopolieten, die streven naar een
oplossing van algemeen menselijke en piastische problemen.
Hierbij moeten wij noodzakelijk ook wel op

enkele tekortkomingen wijzen. Het is b.v.
vermeldenswaard dat Tsjechische kunstenaars, in 1902, to Praag de eerste Rodinexpositie buiten de grenzen van Frankrijk
verwezenlijkten en ais gevolg daarvan is de
Nationale Galerie to Praag een zeer belangrijke verzameling bronzen van de voornoemde
meester rijk. Nadien echter hield deze activiteit op. Heden vindt men in Tsjechoslowakije
— en ik geloof niet dat ik mij vergis — geen
private of openbare verzameling, waarin
Moore, Arp, Giacometti, Calder, of andere
kunstenaars van hetzelfde niveau, vertegenwoordigd zijn. Niettemin houdt dit land
natuurlijk het vereiste contact op met de
Europese kunst, het vertoont een levendige
belangstelling voor tentoonstellingen en breidt
bestendig zijn internationale beeldhouwerssymposia uit. Er zijn heden twee plaatsen,
waar met steen gewerkt wordt, twee voor
metaal en in Slowakije werd ook een symposium voor houtplastiek gesticht.
In vergelijking met de artistieke produktie
van rijkere staten, is de Tsjechoslowaakse
beeldhouwer hierin gehandicapt, dat het voor
hem niet makkelijk is sculptuur to realiseren,
die materieel of technisch zware eisen stelt.
Als zijn werk dus vaak niet zo effectvol is,
dan ontbreekt het hem toch niet aan innerlijke
waarachtigheid. Daarbij zijn onze kunstenaars
en critici zich er wel van bewust, dat zij
siechts dan het recht op internationale erkenning verwerven kunnen, ais zij erin slagen,
de waarachtigheid van de idee in een zelfstandige en originele vorm uit te drukken.
Maar daartoe is niet alleen talent on wil
vereist, maar ook tijd.
Igor Zhor
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OLDRICH HANZL : KOP, zandsteen, 64 cm
hoog, 1968.
OLDRICH HANZL (1921) vertegenwoordigt
in deze keuze van beelden de sculptuurkracht van Moravie. Als geschoold metselaar
studeerde hij kunstopvoeding aan de
Briinner-universiteit en was als beeldhouwer
leerling van Vincenc Makovsky. De jongste
jaren werkt hij uitsluitend in steen en hout,
die hij in 'taille directe' bewerkt. Door deze
methode geeft hij zijn oeuvre een uitdrukkingsvol sculpturaal karakter en de kwaliteit
karakter aangegeven, dat de instelling en
de zienswijze van de kunstenaar verraadt.
van dit 'handwerk' is een markant teken van
zijn artistiek handschrift. Zijn kunst oscilleert
tussen figuratief en abstract. Daarmee is ook
haar organisch, veelal licht decoratief
VLADIMIR PRECLIK : BASTION TE ANTIBES,
gepolychromeerd hout, 53 cm hoog, 1967.
VLADIMIR PRECLIK (1929) is een geschoold
houtsnijder. Hij bezocht later de steenbeeldhouwersschool en tenslotte Wagners
atelier aan de Kunstnijverheidshogeschool
te Praag. Hij concentreerde zich op de
hout- en steensculptuur, die hij met een
eigen, individueel handschrift realiseert. Hij
deed zich onlangs opmerken met gestileerde
houten portretten van artistieke persoonlijkheden en maakte daarna, uit hetzelfde
materiaal, de cyclus 'Antimachines', een
lyrische parafrase van de mechanische
beschaving. Na een studiereis in de
Provence, wijdde hij zich aan de monumentale sculptuur met als motief 'Stad'. Naar
zijn eigen woorden symboliseren deze totems
oude Franse steden, 'adelaarsnesten, omgeven door muurvakken, waardevolle
schuiloorden, stenen kooien, die het
onontkoombare minimum aan menselijke
zekerheid beschutten'. Voor dit deel van zijn
oeuvre bekwam hij in 1968 de hoofdprijs
beeldhouwkunst op de Biennale te Venetie.

JOSEF JANKOVIC : ZONDER TITEL, assemblage, 140 cm hoog, 1966.
JOSEF JANKOVIC (1937) is een vertegenwoordiger van de jongste generatie van de
Slowaakse beeldhouwers. Hij studeerde in
Bratislava en voleindigde zijn studies op het
atelier van Josef Kostkas aan de hogeschool
voor beeldende kunst. Sedert zijn studietijd
streefde hij er steeds naar zijn werk een
rijke gevoelsinhoud mee te geven en deze
romantische tendens voerde hem tot een
oeuvre, dat deels met het surrealisme, deels
met het zogenaamd nieuw realisme samenhangt.
Hij werkt reeds talrijke jaren met een enkel
motief : de menselijke ledematen, die als
'pars pro toto' een sprekend symbool van
het menselijk noodlot zijn. Ze drukken
vertwijfeling, ondergang, val, chaos, animaliteit uit. De armen en benen in Jankovics
plastiek-objecten zijn vaak gepolychromeerd
in grillige kleuren en bereiken ook bovenmenselijke afmetingen. Zij vertellen van het
menselijk noodlot op een wijze, die bij al
haar uitzichtsloze groteskheid in feite steeds
doodernstig blijft.
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RUDOLF UHER : RELATIES, ijzer, 82 cm
hoog, 1968.
RUDOLF UHER (1913) studeerde beeldhouwerij in het kader van zijn architectenstudies aan de technische hogeschool te
Bratislava. Zijn interesse ging aanvankelijk
uit naar de figurale sculptuur, hij streefde
echter van in het begin naar de stilering van
de vorm en benadrukte dit in besloten
plastische volumes. Stap voor stap verwijderde hij zich van de werkelijkheidsbeschrijving,
maar ging daarbij nooit volledig over naar de
koude abstractie. Zijn vier meter hoge
sculptuur 'Steen en vuur' domineert de
plastische opsmuk van het Tsjechoslowaaks
paviljoen op Expo 70 te Osaka. Uher bewerkt
eigenhandig steen, hout en metaal en streeft
ernaar het typisch ritme van elk materiaal
tot zijn recht te doen komen. Door dit
gedegen vakmanschap en zijn eenvoud in
de vormgeving is Uher innerlijk met het
erfdeel van de volkskunst van zijn Slowaaks
vaderland verbonden.

STANISLAV KOLIBAL : VLEUGEL, zwart
metaal, 160 cm hoog, 1963.
STANISLAV KOLIBAL (1925) werkte zich op
tot illustrator en ensceneerder. Hij studeerde
aan de Praagse Kunstnijverheidsschool
(bij A. Strnadel en Fr. Troster) en wijdde
zich dan succesvol aan de boekverzorging,
die hij een overwegend lyrisch stemmingskarakter verleende. Als beeldhouwer is hij
autodidact. Op het einde van de vijftigerjaren
begon hij torso's van middelbaar formaat te
modelleren en trachtte daarin het wezen van
de 'lichamelijkheid' vast te leggen; hij deed
daarbij in menig opzicht aan Hans Arp
denken. Na 1963 orienteerde hij zich steeds
meer op de geometrische vorm. Hij beweert
nochtans bestendig, dat vormproblemen hem
niet interesseren, maar wel 'de beeldhouwkunst als uitdrukking van het zijn'. Een reeks
van zijn gips- en metaalplastieken leveren
het bewijs voor de doordringende rationalisering van zijn beeldend denken en voor
zijn streven om de materie in de klare,
zuivere orde van de vorm te vatten. Naast
zuiver technische vormen keert hij graag tot
de oplossing terug, waarbij de afwisseling,
het toeval en de vergankelijkheid tot uitdrukking komen.
219

HUGO DEMARTINI : RELIEF I, verchroomd
metaal en hout, 100 cm hoog, 1965.
HUGO DEMARTINI (1931) studeerde sculptuur aan de Praagse Academie, waar hij bij
Josef Lauda een grondige k!assieke scholing
doormaakte. Sedert 1954 begon hij vooreerst
met realistische portretten, maar ging dan
spoedig over naar reliefs. Daarin drukt hij
— net zoals in zijn tijd Paolozzi — concrete
voorwerpen uit. In deze constructieve
basreliefs komt de aantrekking van de
kunstenaar tot de rationale pool van de
beeldhouwkunst tot uiting, die hem tot
geometrische abstractie voerde. De kogel
werd zijn lievelingsvorm. Zijn reliefs en
objecten, met fel verchroomde kogels, zijn
niet uitsluitend van gemiddeld formaat. Zij
hebben merkwaardige spiegeleffecten en
kunnen gelijkwaardig naast de produkten
van de grafische op-art staan.

KAREL NEPRAS : DRAAIEN A.U.B. !, textiel,
draad en verf, 210 cm hoog, 1969.
KAREL NEPRAS (1932) is oorspronkelijk
keramieker en maakte gedurende een korte
periode tussendoor ook figuratieve objecten
uit gebrande klei. In de jaren 1954-58
studeerde hij beeldhouwkunst aan de
Praagse Academie, in het atelier van Jose
Lauda. Sedert het einde van de vijftigerjaren
beginnen in veel tijdschriften Nepras' tekeningen te verschijnen, absurde voorstellingen
van de mens in de spiegel van de zwarte
humor. Parallel met deze tekenkundige
bedrijvigheid, die op slag de originaliteit van
Nepras' ironiserende blik op de wereld
openbaarde, ontwikkelde zich zijn beeldhouwkundig oeuvre. Tegenwoordig werkt hij
overwegend met schril rood gekleurde draad
en vlecht uit dit materiaal huiveringwekkende
gestalten. Zij leggen een grotesk, maar
onverbiddelijk getuigenis of van de menselijke situatie in deze KafkaIsche eeuw.

OLBRAM ZOUBEK : EVA, beton, gedeeltelijk
verguld, 215 cm hoog, 1967.
OLBRAM ZOUBEK (1926) behoort tot de
beeldhouwers van de kunstenaarsgroep
'Trasa', die uit de school van Prof. Josef
Wagner voortgekomen is (de Kunstnijverheidshogeschool te Praag). Zoubek blijft
— op enkele uitzonderingen na — een
figuratief beeldhouwer en modelleert zijn
ietwat meer dan levensgrote menselijke
figuren meestal uit beton; de jongste tijd zijn
ze vaak verguld. Bij hem is het steeds te
doen om een eenvoudig, beschaafd beeld
te maken van de mens, middenin de
beschaving. Hij stelt zijn beelden op zeer
lage sokkels en dwingt ze daardoor in direct
contact te treden met de toeschouwer.
Omtrent zijn inzichten zegt hij : „Mij gaat het
erom met alle middelen een beeld van de
huidige mens in zijn totaliteit te scheppen,
met heel zijn innerlijk gevoelsleven. En dan
gaat het tevens om de betrekkingen tussen
de mensen. Over de anderen tracht ik met
me zelf in het klare te komen".
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De hedendaagse keramiek
De kunst van aarde en vuur in Tsjechoslowakije heeft aldaar een veel groter belang dan
we dit in Belgische verhoudingen ook maar
kunnen vermoeden.
Aldus vormt b.v. de porseleinindustrie met
bijhorende vormgeving te Karoly Vary alleen
reeds een belangrijk kernpunt, dat hier buiten
beschouwing blijft. Onder de vooraanstaande
porseleindesigners mag nochtans een figuur
zoals Jaroslav Picha niet onvernoemd blijven,
tevens den der hoofdpromotoren bij de inrichting van de grote tentoonstelling in 1962
(200.000 bezoekers).
Ook de Slowaakse scholen, gekoncentreerd
in Bratislava, worden hier niet behandeld.
Onze belangstelling blijft gecentreerd op
Praag, met Bechyne als onmisbare nevenfaktor.

Reeds in 1958 had het Tsjechoslowaakse
paviljoen op de Brusselse Expo de Westerse
wereld verbaasd. Nochtans kon bezwaarlijk
beweerd worden, dat onze keramisten daar
revelerende gewrochten of een voor hen
stimulerende geestesgesteldheid aantroffen.
De produktie bleek, op een technisch hoogstaand niveau, verdeeld tussen industriele
degelijkheid, dito kitsch en een deels verouderde, deels goedlachse, in elk geval
weinig ambitieuze fantasie.

Dagmar Hendrychova : De porseleinen vazen,

1966. Gaat met haar verscheurde stukken
actuele wegen op.
Foto Zizkova

Deze stand van zaken bleek te Praag in 1962
niet merkbaar gewijzigd. In dit gedenkwaardige jaar ging de biennale van de 'Academie
Internationale de la Ceramique' te Praag door.
De plaatselijke inrichters bleken die gelegenheid te hebben uitgebaat om aan deze
universele konfrontatie een nooit geziene
ontplooring te verlenen. Door deze gebeurtenis werd een ideologische en estetische muur
opgeblazen, al troonde boven de Moldau
toen nog een granieten Stalin (die achteraf
op zijn beurt de lucht inging). Deze doorbraak
liet het kulturele en inspiratieve licht ondubbelzinnig van buiten naar binnen schijnen.
In wat volgt zal ik dan ook uitgaan van de
nationale deelname aan deze grootse
tentoonstelling. De invloed van het buitenland
bij deze gelegenheid zal nagegaan worden
en het ontwakingsproces van de plaatselijke
kunstenaars gevolgd tot en met de huidige,
niet zonder moeite in !even gehouden bloei
toe.

De eerste grote naam, die sinds meer dan
een kwarteeuw dient geciteerd, is deze van
Otto Eckert, richtinggevend professor aan de
zo belangrijke Hogeschool voor Toegepaste
Kunsten te Praag. Eckert is niet noodzakelijk
een origineler kreator of sterker technieker
dan de besten onder zijn vakgenoten; zijn

betekenis ligt in eerste instantie op pedagogisch vlak. De meeste hedendaagse keramisten hebben zijn scholing doorgemaakt. Zijn
werk levert alvast een illustratie voor het
positieve belang van buitenlandse kontakten
voor de Tsjechoslowaakse kunst. Eckerts
dierplastieken uit de dertiger jaren zijn noch
vooruitstrevend noch zelfs zuiver keramisch
opgevat. Hij ontplooit zich pas en vindt meteen
een eigen vormentaal op middelbare leeftijd,
wanneer zijn reizen in Europa en Oost-Azie
hem tot het besef brengen, dat zijn talent
er een is van stoere eenvoud en zinvolle
beperking. Zijn kantige vazen roepen
japanizerende reminescenties op in een
persoonlijke interpretatie. De duistere rijkdom
van hun diepgebrande koloriet laat de vroegere virtuositeitsontplooring en de minder
geslaagde plastische en dekoratieve prestaties
van de meester ver achter zich.
Kunnen we Eckert situeren bij de wortelstruktuur van de Tsjechische keramiekgroei,
dan bevindt Pravoslav Rada zich in de bevoorrechte positie van een wijduit bloeiende
tak. Hij inkarneert een nationale humor die
nooit toelaat de hoogste toppen na te streven,
nog minder naar duistere diepten graaft en
evenmin wil uitmunten door gezochtheid of
over-raffinement, maar enkel van natuurlijke
begaafdheid uit met ontwapenende onschuld
elke beschouwer kan aanspreken. Werd de

opgave gesteld, de plaatselijke keramiek door
een enkele kunstenaar te typeren, dan diende
Rada vernoemd. Het is dan ook noch aan
toeval noch aan aprioristisch favoritisme toe
te schrijven, wanneer zijn werk bij de hoofdbijdragen van zijn land werd gerekend in de
Expo te Montreal (1967) en wanneer hijzelf
in de U.S.A. een jaar lang als gastprofessor
mocht fungeren. Zijn echtgenote Jidrinska
Radova is eveneens een talentrijke keramiste,
die onder meer in de vrije verwerking van
porselein merkwaardige uitslagen boekt.
De vroegere tekenleraar Lubor Tehnik is
onder de vooraanstaande keramisten de enige
autodidakt. Zijn eerder naar het dramatische
neigende kunstenaarsnatuur heeft beslist de
buitenlandse aanbreng van '62 nodig gehad
om de weg der vrije expressiviteit te ontdekken. Het ligt dan ook in de lijn van deze
kontakt-behoefte wanneer we Tehnik in 1966
zien optreden als inrichter van het eerste
werksymposium te Bechyne, eeuwenoud
Zuid-Boheems produktiecentrum van keramiek.
De Bechyne-beweging levert een wisselwer-

Bohumil Doblas : Keramische sculptuur,
Symposium te Bechyne, 1966. Een eigen
gestalte in opbouwtechniek.
Foto Pavlikova

Pravoslav Rada : Het el (onderwerp geput uit
een volksvertelling), 1957, Nationale Galerie
Praag. Natuurlijke begaafdheid en ontwapenende onschuld.

king van voordelen. De genodigden uit
Oost en West vinden ter plaatse gunstige
arbeidsvoorwaarden, die ze niet zelden thuis
ontberen; de autochtonen steken hun licht op
bij de bloeiende fantasie en inspiratievrijheid
van hun Westerse gasten* en verzamelen
meteen een enig, ter plaatse geschapen en
aldaar in een speciaal museum bewaard
patrimonium.
Tehnik bewerkt eveneens porseleinsoorten,
waarin hij een bevreemdende afwisseling
van verfijning en verscheurdheid, zuiverheid
en kompleksiteit weet te leggen.
Kan het belang van de symposiums te
Bechyne in het nationale en internationale
keramiekleven niet meer genegeerd worden,
dan dient ook de bijdrage hiervoor van
Bohumil Dobias in het licht gesteld. Als
direkteur van de plaatselijke Middelbare
School voor Industriele en Artistieke Keramiek,
stelt bij de lokalen van dit instituut ter
beschikking van de deelnemers (die bovendien het voorrecht genieten in de tunnelovens
van een porseleinfabriek te kunnen branden).

Ook voor Dobias blijkt het kontakt met buitenlanders louterend en sterkend. Als zoon van
de destijds vooraanstaande Bohumil Sr., bleef
ook hij nog geruime tijd gehecht aan stijlen produktiebeginselen, die sinds decennien
door de Westerse kunst zijn voorbijgestreefd.
Sedert het symposium van 1966, beleeft zijn
werk echter een zeer gunstige opgang. Zijn
uitnemende technische bekwaamheden weet
hij aan te wenden in een sterke vormentaal,
waarbij elke schijnornamentiek en uiterlijke
charme geweigerd worden ten behoeve van
de eigen gestalte in opbouwplastiek en
vaatwerk.

Otto Eckert : Jardinière, 1967, Nationale Galerie Praag. Stoere eenvoud en zinvolle
beperking in zijn kantige vazen.
Foto Urbanek

Behoren voornoemde kunstenaars tot de
belangrijkste stuwende krachten inzake het
keramische gebeuren, dan staan zij in feite
midden in een algemene beweging, waarbij
evengoed ouderen als jongeren afwisselend
naar voren treden of hun beurt afwachten om
een opvallende verrichting te leveren. De
pedagogische en persoonlijke bijdragen van
een figuur zoals Julie Horova dienen aangestipt, de volkse inspiratie van de jongere
Bartos krijgt stilaan waardering, Hendrychova
gaat met haar verscheurde stukken aktuele
wegen op, Doles wijdt zich momenteel aan de
organisatie van een internationale Quadriennale.

Bij dat alles dienen we in het oog te houden
dat het Oost-Europese regime voor de kunstenaars een mengsituatie van geestelijke
beperking en materiele stimulansen inhoudt.
Wordt men aanvaard onder de 'waardigen' in
de Nationale Vereniging, dan krijgt men
bepaalde faciliteiten, ruime mogelijkheden,
maar eveneens opdrachten en verplichtingen
toebedeeld; men wordt maar 'iemand' door
het leveren van in het oog vallende prestaties,
die het krampachtig nagestreefde nationale
prestige ten goede komen.

Aldus ontstaat een toestand die, langs in aard
verschillende wegen om, een tamelijk verreikende analogie vertoont met de uiterlijke
hierarchieverschijnselen in het Westen. De
begrippen 'groot' en 'klein' zitten hierbij
grotendeels vast aan extra-artistieke faktoren.
Er bestaan erkenden en verborgenen. Het
beruchte 'tweede beroep', niet zelden de
eigenlijke broodwinning (in Onze verhoudingen
vaak samenvallend met een leraarsambt)
* Het stimulerende voorbeeld van kunstenaars zoals
Schulze (Parijs) Dionyse (Gent) of Franks
(Engeland) blijkt essentieel.
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Jindrinska Radova : Keramische sculptuur,
Symposium te Bechyne, 1968. Vrije verwerking van porselein.

Lubor Tehnik : De vaas, Symposium te Bechyne, 1966. Naar het dramatische neigende
kunstenaarsnatuur.
Foto Pavlikova

bestaat in de CSSR veelal uit fabrieksarbeid,
die kan reiken vanaf seriedraaiwerk, over
kitschproduktie heen, tot het ontwerpen van
meer of minder estetisch verantwoorde seriemodellen.
Als Iaatste deel van dit fragmentarische
overzicht wil ik precies een paar figuren
belichten, die vooralsnog niet behoren tot de
hoofdstedelijke elitegroep, maar door de
inhoud van hun werk op een ongedwongen
wijze onze hedendaagse mentaliteit verrassend
dicht benaderen.
Hiermede bedoel ik de artistieke geestesgesteidheid, historisch gegroeid uit Dada,
surrealisme, informalisme, brute, morbiede en
gestuele kunst, Junk-art, Pop-art en andere
stromingen, welke niet zelden uitgaan van
negativisme, pessimisme en absurdisme. Pas
in 1962 ontdekte het merendeel der Tjechoslowaakse kunstenaars de vitaliteit, de bevreemdende kracht en diepmenselijke inhoud
van deze gevoels- en geesteshoudingen, welke
toen nog door de systematische optimismeplicht van de officiele kritiek met wantrouwen
werden beschouwd. In de afzondering van
Karoly Vary werkt Vlastimil Kvetensky, die op
eigen initiatief in 1968 deelnam aan de
wedstrijd van Gualdo Tadino (Italie) en er
de Eerste Prijs wegkaapte. Hierdoor trok hij
de aandacht van het richtinggevende tijdschrift 'Tvar', dat in hem sommige terplaatse

unieke eigenschappen ontdekte. Zijn plastieken zitten in genendele meer vast aan de
vaak wurgende pottenbakkerstraditie. Het zijn
vrij opgebouwde, kwasi organische konstrukties, die in hun ruige brokkeligheid een
ongewone verbeeldingskracht laten vermoeden.
Stanislav Martinec maakt, na zijn zware dagtaak in de keramiekfabriek, kleine figuren in
een uiterst gevoelige plaat- en slibtechniek.
Ook deze langwerpige beeldjes leveren een
zeldzaam element van melancholie en
geheimzinnigheid, waardoor deze jonge
kunstenaar een vooralsnog teruggetrokken
maar uiterst persoonlijke plaats inneemt
binnen de zo overvloedige produktie.
De Tsjechoslowaakse kunst kan inzake
keramiek (evenzeer inzake glaswerk) wedijveren met wat in het Westen gepresteerd
wordt. Deze technieken overtreffen de
schilder- en beeldhouwkunst, welke in het
algemeen beneden het internationale peil
blijven. Binnen de nog betrekkelijk gesloten
wergild der Oost-Europese landen evenwel
bekleedt de CSSR door de vitaliteit van haar
'kunstenaars van het vuur' ondubbelzinnig
de eerste plaats.
Fons De Vogelaere
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Glasplastiek in Tsjechoslowakije
De Tsjechische glaskunst kan op een rijk
— en in verscheidene perioden beslist beroemd — verleden terugblikken, waarvan het
begin zich in de Middeleeuwen situeert. Maar
ook in de huidige eeuw volgt ze een succesrijke weg. Sedert de dertigerjaren bestaat
er een intensieve samenwerking tussen de
beeldende kunstenaars en de glasindustrie.
Tegelijk echter overleven in deze kunsttak ook
de oude, ambachtelijke technieken en de
artistieke traditie, die dan in unieke stukken
en atelierwerk eigentijdse uitdrukkingskracht
verwerven.
Aan de glasproblematiek wijden zich vandaag
de dag in Tsjechoslowakije meer dan vijftig
kunstenaars, die alien afgestudeerden zijn van
de Praagse Kunstambachtshogeschool. Van
hen stel ik er evenwel slechts enkelen voor,
nl. degenen van wier werken de voornaamste
artistieke impulsen uitgaan. Het betreft hier
natuurlijk niet-traditionele glaskunst, in
harmonie met de algemene kunstevolutie.
Deze kunst overschrijdt de grenzen die tot
nu toe bestonden, en vertoont een tendens
tot de vrije kunst, speciaal dan de beeldhouwkunst. Steeds vaker fungeert het glaswerk
ook als integrerend bestanddeel van het
interieur en de architectuur, die voor de glaskunst nieuwe horizonten en werkgebieden
openen. Omdat het doorgaans werken van
artisten betreft, die op het gebied van de
glaskunst een lange praktijk hebben, Iaat
men daarbij zeer onconventioneel en geInspireerd de specifieke eigenschappen van de
glasmaterie tot hun recht komen. De inspiratie
wordt steeds vaker door het proces van het
ontstaan en de eigenlijke vormgeving van het
object bevrucht. En vermits het glas de eigenschap bezit dat het bijna magisch kan bewerkt
worden — in gloeiende en vaste toestand,
kleurloos of veelkleurig, transparant en weerspiegelend, huiddun of blokmassief, men kan
het graveren, slijpen, etsen of beschilderen —
biedt het welhaast onuitputtelijke uitdrukkingsmogelijkheden.
Ook bij de werken, die buiten het dagelijks
gebruik en de decoratieve aanwending staan,
is het uitgangspunt dikwijls een met de pijp
geblazen en met een traditioneel werktuig
gevormd vat. Het wordt echter tegelijkertijd
volgens de principes van de beeldhouwkunst
gemodelleerd. Verder spelen ook nog de kleur
en de diverse structuren die in de glasramen
ingesmolten zijn, een rol. Van de kunstenaars,
die in deze techniek belangrijk werk hebben
gepresteerd, noem ik b.v. Pavel Hlava (1924)

Ren6 Roubicek : De wolk, gebogen glasstangen, Expo 70 Osaka, 1969.
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Vladimir Jelinek : Plastiek, groen en geel glas
met ingesmolten luchtblazen, geslepen, 1969.

V. Cigler : Plastiek, geslepen loodglas, 1967.

Pavel Hlava : Vaas, object uit blauw en geed
glas, met ingesmolten zilverfolie, 1966.

of Vladimir Jelinek (1934). Het globale ontstaansproces van deze werken in de oven
duurt slechts weinig minuten; om die reden
is een uitzonderlijk bekwaam ambachtsman
onontbeerlijk en meestal ook de persoonlijke,
aktieve instelling van de kunstenaar om op
een artistieke wijze het onberekenbare toeval
— dat hierbij automatisch speelt — naar zijn
hand te zetten en meester te worden. Het
duurt vaak meerdere jaren vooraleer de
ambachtsman (meester-glasblazer) en de
kunstenaar volledig op elkaar zijn 'ingespeeld'.
Pas dan kan aan het scheppen van monumentale werken gedacht worden, zoals b.v. de
plastieken van Rene Roubicek (1922), die
door meester Rozinek tot druipsteenachtige,
slanke en nerveuze bouwsels werden gevormd.
In de jongste twee jaar heeft Roubicek dit
hoofdstuk van zijn oeuvre afgesloten en werkt
momenteel met gladde glasstangen, die hij

in hete toestand buigt en in monumentale
plastieken verwerkt. Zijn werk 'De Wolk' behoort tot de interessantste kunstvoorwerpen,
tentoongesteld in het Tsjechoslowaaks
paviljoen te Osaka 1970.
Het puurste en ook het eenvoudigste ruimtelijk
resultaat heeft Vaclav Cigler (1929) in zijn
glasplastieken bereikt. Cigler omvormt door
slijpen massieve loodglasblokken tot elementaire kogel-, halve kogel- en cylindervormen :
in de lensvormig ingeslepen vlakken ervan
wordt de omgeving weerspiegeld en omgevormd tot een soort microcosmos.
Jaroslava Brychtova (1924) en Stanislav
Libensky (1921) vonden een nieuwe wijze
om het glas in het representatieve interieur
in te schakelen. Hun vitrailles, plastieken en
reliefs uit smeltglas werden voortgebracht
door een techniek, in de glasblazerij van
Zelezny Brod ontwikkeld. Deze techniek maakt

een rijk en beeldhouwkundig modelleren van
relatief grote glaspanelen mogelijk. De
kunstenaars slaagden er in deze werken in
een sterk emotioneel effect te bereiken. Het
werk 'De levensstroom', dat meer dan twintig
meter fang door het Tsjechoslowaaks paviljoen
op de Expo 1970 'vloeit', is daarvan het beste
voorbeeld.
We hebben slechts een kleine steekproef
gebracht uit de massa glasplastieken van de
jongste jaren. Wij hebben alleen voorbeelden
uitgezocht, die m.i. niet vasthangen aan
modeverschijnselen en waarvan mag verwacht
warden, dat zij hun vaste plaats zullen
innemen in de evolutie van de Tsjechische
en, wie weet, ook van de algemene glaskunst.
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Dr. Alena Adlerova
Conservator van het Museum
voor Toegepaste Kunst, Praag.

J. Brychtova - S. Libensky : De Levensstroom,
smeltglas, Expo 70 Osaka, 1969-70. Detail
met staalconstructie.
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De Tsjechoslowaakse tapijtkunst

Karolina Gutova : De drama's van
W. Shakespeare, wol, 1963, 280 x 380 cm.
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Jiri Tichy : Figuratie 3, wol, 1967, 210 x 47 cm.
De huidige bloei van de tapijtkunst is
ongetwijfeld toe te schrijven aan het feit, dat
een artistieke tegenhanger van de louter
technische produktie noodzakelijk was. Haar
spontane ontwikkeling in de zestigerjaren in
verscheidene Europese en Amerikaanse Ianden, had ook een zeer grote weerslag op
de Tsjechoslowaakse tapijtkunst, die niet kon
bogen op een lange historische traditie en
die zich pas op het einde van de vorige eeuw
begon te ontwikkelen. In de eerste helft van
de huidige eeuw betrof het meestal werk, dat
min of meer terugging op de principes van
de historische tapijtkunst, maar de hedendaagse creatie opent volstrekt andere wegen,
gelijklopend met de kwalitatieve veranderingen
in de kunst, die zowel haar essentie als haar
functies hebben geraakt.
De nieuwe strekkingen, die de evolutie van
de huidige tapijtkunst kenmerken, spruiten
voort uit een nieuwe verhouding mens/realiteit,
evenals uit de pogingen van de kunstenaars
om de gevoelens en de belevenissen van de
hedendaagse mens uit te drukken op een
nieuwe wijze.
De kunst bedient zich van niet-traditionele
materialen, de grenzen tussen beeldhouwkunst, schilderkunst en de disciplines, die men
'toegepaste kunsten 'heette, worden uitgewist.
Op die wijze wordt b.v. een textiel, een
keramiek of een glaswerk — als het tenminste
geen strict utilitaire functie bezit — een kunstwerk.

De strekking tot een creatie, eigenhandig door
de kunstenaar gerealiseerd — deze strekking
wordt geconditioneerd door nieuwe psychologische inzichten — is een karakteristiek, eigen
aan alle uitingen van de moderne kunst. De
vrijheid van expressie doorbreekt alle traditionele gewoontes, de grenzen van de gebruikelijke technieken, de stricte keuze van de
materialen. In deze revolutionaire veranderingen heeft de tapijtkunst het bewijs geleverd
van haar Ievenskracht, die gekenmerkt wordt
door een bruisend dynamisme. Zij verliest in
grote mate haar oude, figuratieve functie en
richt zich tot de toeschouwer met haar
specifiek eigen uitdrukkingsmiddelen. Als de
tapijtkunst een actuele kunsttak wordt, dan
wordt haar evolutie bepaald door de impulsen,
die ze ontvangt van haar integratie in de
moderne architectuur. 0.i. zijn de verhoudingen tussen de tapijtkunst en de bouwkunst
inderdaad van primordiaal belang, omdat ze
betrekking hebben op ruimtelijke oplossingen,
waarin de tapijtkunst een onmisbare synthese
moet zijn van de door de moderne techniek
bepaalde constructie. Het textielelement moet
het menselijk aspect verbinden met het
totaalwerk.
Hoewel het evident is, dat het niveau van de
hedendaagse Tsjechoslowaakse tapijtkunst in
eerste instantie te danken is aan de kunstenaars, die zelf hun werk uitvoeren, toch
moeten wij de aandacht eveneens vestigen op
fabrieksuitvoeringen die, dankzij de nood-

Jindrich Vohanka : Het jaar 1922, sisaltapijt,

1966-1967, 300 x 400 cm.

Alice Kucharova : Het paradijs, wol, 1968,

200 x 300 cm.
zakelijke samenwerking tussen ontwerper en
realisator, meerdere interessante werken
opleverden, b.v. de monumentale compositie
van Kveta Hamsikova : 'De vrede en de oorlog'
(1961), de werken van Vera Drnkova-Zarecka :
het ontroerend 'Droevig tapijtwerk' (1965) en
het poetische 'Land van het gouden vogeltje'
(1966); deze werken bewijzen dat zelfs vandaag de dag de kunstenaar in belangrijke
mate profijt kan trekken uit de samenwerking
met de nijverheid. De vraag of het mogelijk
is, of onder welke voorwaarden het mogelijk
is, andere personen dan de kunstenaar zelf
te betrekken bij de realisering van het kunstwerk, is nog steeds aan de orde. Het door
de kunstenaar gerealiseerd tapijtwerk blijft
in elk geval een exclusief en kostbaar kunstwerk. Om die reden zoekt men ook andere
oplossingen, ten einde de tapijtkunst toegankelijk te maken voor het breed publiek.
Men tracht het voorbijgestreefd en verouderd
systeem van het handwerk te vervangen, men
probeert het principe te reduceren van de
absolute dualiteit van het werk van de
kunstenaar, die de kartons ontwerpt, en van
de wever, die de tekening reproduceert; men
zoekt naar nieuwe vormen van actieve participatie, men verleent beurzen aan ervaren
kunstenaars om voor de fabrieksproduktie
uitwegen te vinden, die aan de huidige situatie
voldoen.
Wat de resultaten betreft, opgeleverd door het
tapijtwerk, eigenhandig door de kunstenaar
vervaardigd, moeten wij hier de invioed
vermelden, uitgeoefend door het onderwijs,
in het bijzonder dan de activiteit van het
textielatelier van de Hogeschool voor Decoratieve Kunsten te Praag. De !eider van dit
atelier, Antonin Kybal, heeft enorme verdiensten op dit gebied — evenzeer als wat
betreft zijn eigen werk — en put voor zijn
pedagogische activiteiten uit zijn diepgaande
kennis van de technieken en materialen, zijn
ervaringen die hij opdeed in de loop van
veertig jaar werk in de textielsector. Vorig
jaar b.v. dirigeerde hij het werk van al zijn
leerlingen naar het geweven tapijt, in het
bijzonder wat de problemen van de uitrusting
betreft; de opzoekingen leidden tot bijzonder
interessante oplossingen, o.m. wat het transparante tapijt aangaat, waar de weeftechniek
gecombineerd werd met deze van het kantwerk, en eveneens wat het van boven naar
beneden geweven tapijt aangaat, waar het
werksysteem het hoogrelief in het oeuvre
toeliet, enz.
Het merendeel van de kunstenaars, die zich
systematisch bezighouden met de tapijtkunst,
heeft de Hogeschool voor Decoratieve
Kunsten doorlopen, hetzij het textielatelier,

hetzij dit van de monumentale schilderkunst.
Enkelen onder hen werkten aanvankelijk
samen met de nijverheid, maar de meerderheid keerde zich vroeg of laat tot het
eigenhandig geweven tapijt. En juist de
resultaten hiervan waren bepalend voor het
niveau van de Tsjechoslowaakse creatie.
De kunstenaars, die hun tapijt maken met
de schering, hebben geen nood meer aan
een precies karton om hun plastische visie
vast te leggen; zij vertrekken vaak van een
benaderende schets, die hun voldoende vrijheid laat om de definitieve vorm van het
tapijt te realiseren, en dit tijdens het weven
zelf. Sommigen passen angstvallig de kiassieke techniek toe en onderwerpen hun werk
aan de discipline van het traditionele weefgetouw. Dit is b.v. het geval bij Alice Kucharova, Karolina Gutova en Eva Brodska. Een
gelijkaardige werkwijze was typisch voor Jan
en Jenny Hladik, althans wat de voorbije jaren
betreft; momenteel nemen ze ook wel eens
hun toevlucht tot enkele nieuwe expressiemiddelen. Ook Vera Drnkova-Zarecka gebruikt
deze methode; voor zij eigenhandig ging
weven, werkte ze systematisch samen met
de nijverheid.
Andere kunstenaars, die gecombineerde
technieken aanwenden, richten zich tot
niet-traditionele composities. De ruimtelijke
spanningen, de onregelmatige vorm, afgeleid

van de plastische inzichten en technieken,
het dynamisch relief van de structuren en
de brede materialenkeus zijn de karakteristieken van deze experimenten. Zo gebruikt
Kveta Hamsikova b.v. bij het weven, buiten
wol, ook banden van verschillende stof, om
op die wijze aan zijn tapijtwerk een a.h.w.
levend oppervlak te geven. Jiri Tichy kwam de
jongste jaren tot een originele uitdrukkingsvorm, met de ruimtelijk opgevatte delen van
zijn oeuvre. Het werk van Jindrich Vohanka en
Bohdan Mrazek, die in hun kunst graag sisal
aanwenden, wordt gekarakteriseerd door een
volmaakt akkoord tussen de actuele, artistieke
opvatting en hun kennis van de weeftechnieken en de textielmaterialen.
Ten einde de publieke belangstelling warm
te maken, maakt de tapijtkunst de jongste
jaren veelvuldig gebruik van tentoonstellingen,
waarop hedendaagse tapijten geexposeerd
worden. De ontwikkeling van deze kunsttak
leidde tot de stichting van een gespecialiseerd
museum te Jindrichuv Hradec; de verzamelingen worden gevormd door het Museum voor
Decoratieve Kunsten van Praag en hieruit
wordt dan geput bij de realisering van
meerdere tentoonstellingen in Tsjechoslowakije of bij de deelname van onze tapijtkunstenaars aan internationale manifestaties.
Dagmar Tucna
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Naar een humanisering in de hedendaagse Tsjechoslowaakse architectuur

•

SOPPOPOW

G. CELECHOVSKY EN MEDEWERKERS :
ONTWERP VAN EEN AGGLOMERATIE
OSTRAVA-ZUID, 6b ARRONDISSEMENT,
1967-1968.
Makette.
Project van een agglomeratie voor 20.000
inwoners. Agglomeratie met hoge diversiteit —
hoogbouw, familiewoningen, gelijkvloerse
woningen voor bejaarden, e.d.m. — gesitueerd
in de onmiddellijke nabijheid van een natuurreservaat, waarbij de woonbelangen gedeelteIijk verbonden werden aan de recreatiemogelijkheden. Een der voornaamste
problemen is — net zoals bij 'Etarea' — de
natuurlijke infiltratie van een onbeperkte
ruimte in deze van een architectonisch
'interieur', de wegwerking dus van de dualiteit
natuur-cultuur.
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J. KALOUS en Z. CECH : TORENHUIZEN TE
PRAAG-KRC, 1962-1967. Algemeen zicht.
De agglomeraties, die sedert het einde van
de veertigerjaren werden opgericht in de
voorsteden van Praag, hebben over het
algemeen niet voldaan van urbanistisch
standpunt uit gezien en zelfs niet door de
dispositie van de flats. Er werd bijgevolg
gezocht naar een nieuwe opvatting — enkele
projecten uit de zestigerjaren daargelaten —
en dit gebeurde vooral door middel van een
groep huizen van veertien verdiepingen to
Krc. Hun horizontals projectie — vier
vierkanten, die elkaar raken in het midden
bevorderde in hoge mate
van een zijde
de lucht- en lichtvoorziening en zorgde tevens
voor een grote onderlinge isolatie van de flats
in dit type van collectief gebouw.
Het is nauwelijks mogelijk de hedendaagse
Tsjechoslowaakse architectuur to kennen,
zonder dat men een goed inzicht bezit in
haar ontwikkeling sedert 1945. Deze noodzaak
dringt zich minder op om algemeen historische
redenen, dan wel om de opmerkelijke cornplexiteit van de evolutie zelf. Het begin ervan
kan gesitueerd worden in de oorlog, toen een
doorlopende evolutie onderbroken werd, dus
in de jongste fase, tijdens dewelke de
Tsjechoslowaakse bouwkunst zich begon to
ontdoen van de kenmerken van de zogenaamde internationals stijl. Deze onderbreking,
zoals gezegd veroorzaakt door de oorlog,
heeft de organische ontwikkeling van de
nieuwe strekkingen onmogelijk gemaakt met
alle (evidente) gevolgen vandien. Anderzijds
dienden om deze redenen de opvattingen
over de vorm van de architectuur terug to
keren tot de oudste bronnen, die ongetwijfeld
elders een opmerkelijke vitaliteit hebben gevonden. De eerste zichtbare aanbreng van de
jaren onmiddellijk na de oorlog is evenwel het
resultaat van een inspanning, die leidde naar
een ontwikkelde urbanisatie en naar de
industrialisering van de constructie. Deze
onevenwichtige situatie — doch die het aan
geen perspectieven ontbrak — ging vergezeld
van nog een andere factor, die niet is afgeleid
van de autonomie van de bouwkunst. Men
most deze zoeken in het bestaan van de
sociale en economische verschillen, die in
1948 hun hoogtepunt bereikten door de instal
lering van het socialistisch regime. Het
inluiden van dit tweede tijdperk is van principieel belang in de geschiedenis van de
Tsjechoslowaakse architectuur. Hoewel men
kan spreken van een ingewikkeld spel van
oorzaken en gevolgen, toch was de verandering van bouwheer de belangrijkste wijziging :
de prive bouwheer wiens rol overbekend is
in de geschiedenis, word vervangen door de
staat, d.w.z. een instelling die het, in de moderns tijden, ontbreekt aan traditie en ervaring.
Het belang van deze instelling is, zoals men
kon veronderstellen, geconcentreerd op gedirigeerde verwezenlijkingen, over grote
periodes gepland, vooral wat de realisatie
van het programma aangaat. Het uitzicht op
een uitgebreide activiteit werd op die wijze
gevolgd door een stricte, klassicistische en
dogmatische eis omtrent de vorm van een
nieuwe bouwkunst, die het totaal urbanistisch
concept beInvloedde, b.v. door de dispositie
van een symmetrische as, door de aandacht
voor het architectonisch detail en vooral door
degeschiedenismakende conceptie. Al het
overige, wat het ook mocht wezen, werd
beschouwd als een afwijking. Het gevolg
hiervan is dat de bouwkundige creatie van de

K. PRAGER : INSTITUUT VAN DE MACROMOLECULAIRE CHIMIE VAN CSAV TE
PRAAG, 1960-1964.
Het betreft hier een van de eerste bouwwerken to Praag, die afwijken van de
dogmatische en historiserende concepties,
in de loop van de vijftigerjaren. Het aanleunen
bij de 'technologische' stroming in de
naoorlogse architectuur is duidelijk, zelfs
door de toepassing van de 'curtain-wall', hier
voor het eerst aangewend in Tsjechoslowakije.

:00.gft:

sen — lijken ons de volgende vraagstukken
de belangrijkste : het hoofd bieden aan de
strekking van de gedoubleerde woonwijk,
door de keuze en de conceptie van het milieu;
het scheppen van een open architectonisch
'interieur', waarin het gevoel van intimiteit
en zekerheid de bovenhand kunnen hebben;
de keuze openlaten tussen het isolement en
de communauteit; konsekwente scheiding
tussen voetgangers- en rijtuigtrajecten.

G. CELECHOVKY, J. STEHLIK, V. SYKORA
EN MEDEWERKERSGROEP : ETAREA,
STUDIE VOOR EEN MODERNE WOONWIJK,
1965-1966.
Model / Detail van dit model.
Project voor een theoretische stad voor
135.000 inwoners, opgevat als satellietstad
van Praag. In het geheel van de problemen,
door de maatschappij van vandaag opgelegd
aan de bouwkunst — problemen, die de
bouwers van Etarea hebben willen oplos-

so.

Ar,

,

jaren 1949-50 tot 1957-58 opgesloten zat in
een lege ruimte.
Zonder rekening te houden met de historische
eisen, verliet deze bouwkunst het achterplan
van een natuurlijke evolutiecontinulteit, na
deze vervangen te hebben door een kunstmatig opgebouwde 'traditie', die dwars door
de neorenaissance terugliep tot op de 16e
eeuw — evenwel met uitsluiting van de barok
en het manierisme.
Het is alles wel beschouwd, zeer gemakkelijk
deze vergissing in te zien, maar de terugkeer
tot de moderne architectuur was enorm
moeilijker.
De administratie en de produktie-organisatie
— uiterst gecompliceerd door hun hierarchie — stemden slechts uitzonderlijk toe in
het ontwerpen en de realisatie van projecten,
die niet binnen het normtype vielen. De
gevolgen hiervan kan men zien als men de
bouwkunst confronteert met de toenmalige
evolutie van de schildPrkunst en de sculptuur,
die minder afhankelijk waren van het bestel.
De architect, verdwenen in het anonymaat van
de ontwerpbureaus, kor. slechts voetje bij
voetje zijn ideeen doordrukken als zij buiten
de voormelde theorieen van het socialistisch
realisme vielen. Het was uiterst moeilijk zijn
doel op die wijze te bereiken. Het architectureel renouveau, gebaseerd op een herwaardering van de functionele principes, heeft voor
de kunsthistoricus geen enkele verrassing
weggelegd. Het plan van nieuwe agglomeraties
was slechts een wijziging van de agglomeratie
in lijnen en zelfs de vorm van afzonderlijke
gebouwen werd afgeleid van de rechte lijn en
de rechte hoek. De terugkeer tot de functionalistische stiji ('stijl' in de breedste betekenis
van het woord) was dus, in een wat de
orientatie aangaat onzekere tijd, niet alleen
een natuurlijk proces, maar tevens een onontbeerlijk iets. Er bleef geen andere weg open,
gezien enerzijds de enorme vooruitgang van
de andere strekkingen in de hedendaagse
bouwkunst en anderzijds vooral de minieme
materiele en constructivistische mogelijkheden
van een produktie, die gebaseerd was op het
maken van zware draagpanelen. De produkeen bijkomend kenmerk
tievoorwaarden
van de produktie was een frekwente waardetoekenning aan de kleur — grepen diep in
in de substantiele kwaliteit van de creatie
van die tijd, net zoals het gebrek aan overeenstemming tussen het urbanistisch concept en
zijn materiele veruitwendiging, dit met betrekking tot de onbegrensde ruimte. Dit wanakkoord behoort, zelfs in de recentste
evolutiefase — ca. 1963-64 — tot de
fundamentele kenmerken, hoewel b.v. de
tendens tot lichte skeletconstructie of deze

K. HUBACEK en Z. PATRMAN TELEVISIEZENDPOST MET RESTAURANT OP DE BERG
VAN JESTED, 1962-1969.
Makette.
„Dit project munt uit door zijn klaarheid en
zijn welgeslaagde harmonie, die op de
omgeving afstraalt. De strengheid van zijn
doelmatigheid, evenals het uitgelezen karakter
van zijn silhouet, zijn waarden, die op een
eminente wijze deze kenmerken verbinden
met de vereiste functionele kwaliteiten. De
statische problemen werden opgelost door
constructieve middelen, die op delicate wijze
en met verbeeldingskracht werden toegepast".
(Uittreksel uit het proces verbaal van de jury,
samengesteld door het Uitvoerend Comite
van de U.I.A., die de prijs Auguste Perret
toekende aan de architecten).

---

D. KUZMA en J. JANKOVIC : MONUMENT
VAN DE NATIONALE SLOWAAKSE
OPSTAND TE BANSKA BYSTRICA, 1964-1969.
De totaalvorm en gedeeltelijk ook de vorm
van het detail zijn gebaseerd op de idee van
de scheuring en van de tragiek, die eruit
voortkomt. De beide delen, in vrije relatie,
rusten op een gemene sokkel, waardoor de
opvatting, de idee, van het monument onderlijnd wordt, en werden grotendeels opgevat
van een beeldhouwkundig standpunt uit; eon
van de makers is trouwens beeldhouwer. Het
bestaan van een 'organische' vorm — die
slechts zelden opduikt in de naoorlogse
Tsjechoslowaakse architectuur — werd
vergemakkelijkt door de exclusiviteit van
het onderwerp en door een vrije opstelling
van het monument in de ruimte.
met buisvormige daken of kabelconstructies
toch ook doorgedrongen zijn. Deze strekkingen
hebben ongetwijfeld bijgedragen tot het feit
dat in de groeiende veelheid van manifestaties
— men kan nauwelijks spreken van stromingen — de ruimte, gebaseerd op de
Euclidische meetkunde, evenals een zuivere
en abstracte vorm het halen op een gemengde
conceptie, vooral dan deze die neigt naar
een 'organische' en meer subjectieve strekking. Deze architectuur, opgevat als 'wetenschap', staat nochtans een meer expressieve
inbreng van niet-traditionele middelen of van
plastisch en picturaal werk niet in de weg.
Van urbanistisch standpunt uit vertrekt ze
vanuit de theorie van een interdiscipline op
het leefmilieu, hoewel het totnogtoe bij niet
gerealiseerde projecten bleef. Maar om haar
programma te verwezenlijken, ontbreekt haar
nog steeds de realisatie van sommige vooraf
te vervullen voorwaarden. Een van deze
voorwaarden, van het hoogste belang dan nog,
bestaat in de spirituele continuIteit tussen
nieuwe agglomeraties, die te leeg lijken, en
tussen de oplossing van de sociale strekkingen
van de bewoners ervan, wel bepaald : een
mogelijke keuze tussen het opgelegd isolement
(dat totnogtoe overheerst) en de communauteit. Het gaat dus — benevens nog andere
principes — om de vermenselijking, de
humanisering, van de nieuwe bouwkunst en
dit is dan weer geen typisch Tsjechoslowaaks
probleem. De humanistische bouwtraditie van
Tsjechoslowakije, alsmede sommige omstandigheden, b.v. het bestaan van onafhankelijke
ontwerpateliers en het teamwork — waarin
zelfs de medewerking van niet-architecten niet
geweerd wordt — laten ons toe te veronderstellen dat deze taak in de komende tijden
tot een goed einde zal worden gebracht.
Zdenek Kudelka
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Z. RIHAK : BERGHOTEL (ALPINISTENHOTEL) TE STROBSK PLESO, 1965-1969.
Horizontale projectie van de le, 6e en 10e
verdiepingen van de slaapsectie. Zicht op
de slaapsectie zelf.
De ongewone vorm van de constructie werd
bepaald door twee factoren; het milieu waarmee het hotel zich diende te verenigen,
zonder daarbij zijn bijzonder karakter te
verliezen; de poging van de ontwerper om
een zo groot mogelijke diversiteit te brengen
in de relatie hotel/omgeving. Door de
opeenvolgende veranderingen van de horizontale projectie in de slaapsectie — gerealiseerd
door de inkorting van de rechthoek, gevormd
door de gelijkvloerse verdiepingen en door
de creatie van een rechthoek, dwarsdoorheen
de hoogste verdiepingen — is de ontwerper
erin geslaagd een oplossing te bereiken,
die aan de gast de keuze laat van een kamer,
georienteerd op gelijk welk voornaam punt.
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De literatuur in Tsjechoslowakije sedert 1950

Frantisek Hrubin, getekend door
Jaroslav Ka ndl.

Vijf jaar na de oorlog waren in de meeste
Europese landen de eerste, no vers in het
geheugen liggende herinneringen aan deze
dramatische periode uit de geschiedenis al
to boek gesteld, maar aan de andere kant
waren ze nog niet genoeg bezonken om —
met de nodige afstand — reeds stof to leveren
voor rijpere werken. Zo ontstond er een
periode, waarin vele landen hun eerste naoorlogse 'onderwerpencrisis' tegemoet
gingen. Men begon ijverig naar nieuwe
vormen en literaire stijlen to zoeken, nadat
de oorlog — vreemd genoeg — geen verschuivingen in de norm veroorzaakt had. Dit
is de tijd, waarin in Nederland het experimenteren en para-experimenteren der Vijftigers een aanvang neemt.
Maar Tsjechoslowakije was in , die tijd alweer
een nieuwe historische ervaring rijker — de
omwenteling van het jaar 1948. De schrijvers
in de Tsjechoslowaakse Republiek, die toen
alles bij elkaar genomen nog steeds jonger
was 'clan een mensengeneratie, hadden in het
verloop van die vijf jaren weer een belangrijke gebeurtenis to verwerken gekregen.
Bij de nog nauwelijks uitgeputte vroege
onderwerpen had zich een nieuw gevoegd,
bestond hier een nieuwe emotie, die de
auteurs van zich of moesten schrijven. In een
zo klein land met een zo bewogen geschiedenis kan een schrijver niets anders dan
nauw betrokken te zijn bij de lotgevallen van
zijn land. De literatuur vervulde hier dan
ook nooit een zuiver estetische rol, schrijvers
werden altijd meteen tegen wil en dank als
politieke figuren beschouwd. Geen enkele
historische beweging is hier , denkbaar zonder
zijn schrijvers. Daarom is 'het ook dikwijls
moeilijk een scherpe scheidslijn te trekken
tussen bijvoorbeeld een historische hervormer, , denker, schrijver of volksleider. Daarvan
kunnen vele voorbeelden aangehaald worden,
in de 15e eeuw geldt dit al voor Jan Hus,
in de 17e eeuw voor J.A. Comenius, of nog
later voor de ijveraars van de zogenaamde
'wedergeboorte' idie, net zoals de baanbrokers van de Vlaamse beweging, , de Tsjechische en Slowaakse taal tot nieuwe bloei
trachtten te brengen. Het valt dan ook niet
to verwonderen dat ook tijdens de OostenrijksHongaarse monarchie de Tsjechische en
Slowaakse schrijvers niet alleen een literaire,
maar ook een maatschappelijk-nationalistische functie hadden to vervullen en , dat met
het revolutionaire jaar 1848 een hele schrijversgeneratie verbonden was.
Ook tijdens de eerste Tsjechoslowaakse
Republiek , blijiven de schrijvers — 'het geweten van het yolk' — nauw betrokken bij
de politieke ontwikkeling van het land, de

jongste geschiedenis heeft bewezen dat dit
nog tot op ide dag van heden geldt.
Misschien was zo'n lang extempore overbcdig, ook zal de nederlandstalige Belg het
een on ander niet vreemd in de oren klinken.
Elk land , dat ide strijd voor handhaving van
eigen taal en cultuur kent, hecht vanzelfsprekend een buitengewone — en misschien
soms ook overdreven — betekenis aan , de
literatuur en verlangt van zijn schrijvers
meer dan het 'alleen maar' schrijven van
goode boeken. Men kan idit als een voordeel,
maar ook als een nadeel beschouwen. Een
Nederlandse auteur kan het bijvoorbeeld met
een zekere afgunst betreuren, dat er in zijn
land minder betekenis aan de letteren gehecht wordt omdat niemand er zich lets van
aantrekt wat er geschreven wordt en geen
enkele schrijver belangrijk genoeg geacht
wordt om veroordeeld to worden iop grond
van alleen zijn boeken — zoals bleek uit het
vraaggesprek van Harry Mulisch on J. Kosinsky in de VPRO tv-uitzending van 15-3-1969.
Mulisch : But what I want to say is, as
writers, being men of the written word, a
country that imprisons writers, where the
written word is so important that you can
imprison a writer for a poem, their literature
seems to have such a high level because
here, as you say, nobody will go into prison
because nobody cares. You can say what you
want, because it hasn't any importance what
you say".
Natuurlijk, zo kan men het ook opvatten,
maar het staat tevens vast, dat de 'dubbele rol'
die de schrijver hier to lande speelt — of
bijna verplicht is to spelen — ook buitengewone eisen aan zijn vermogen stelt en per
slot van rekening ook een zeer ondankbare
is. Hoe vaak werden de auteurs al niet
aangevallen op grond van de rol, die ze
dikwijls tegen wil on dank wel aanvaarden
moesten, alleen al omdat ze als schrijver
niet onverschillig konden blijven voor wat
zich rondom hen afspeelde. Men kan in dit
land niet anders dan een actief aandeel in
het gebeuren hebben; ook het niet als literatuur bedoelde geschreven woord wordt
tenslotte toch literatuur sui ,generis : dat
dateert alweer uit de tijd van Johannes Hus,
wiens gevangenisbrieven uit 1414-15 eigenlijk
een nieuwe soort literatuur vormden, n.l. de
brief als pamflet, tractaat, belijdenis of een
hartstochtelijke oproep aan de lezer. En
hoeveel brieven zijn er later niet uit andere
gevangenissen of uit verbanning geschreven,
die tot , het innigste van onze letterkunde behoren ? Men denke aan Karel Havlicek en
zijn 'Tyrolske elegie', van 1851 tot 1855
geschreven in Brixen, aan het door Julius
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Bohumil Hrabal (Foto H. Krijt)

Fucik in de , gevangeniscel geschreven 'Met
de strop om de nek', of aan de laatste brieven
van Vlado Clementis, terechtgesteld na de
monsterprocessen in 1952... Waar is de rust
gebleven waarover schrijvers in vele andere
landen beschikken en die ze eerder igeneigid
zijn te zien als een nadeel dan een voordeel ?
Waar de kunst met de grote K, waar de
ivoren toren ? Een van de belangrijkste
Tsjechische dichters, Jaroslav Seifert, formuleerde het in zijn , opertingsrede van de
werkvergadering van ide schrijversbond op
10 juni 1969 als volgt : „Met ens werk kunnen
en willen wij ,geen politiek suppleren. Maar
wij verlangen ernaar aandachtig en ontvankeIijk gehoord te worden. I
/ Daar verlangen
wij naar in het belang van het volmaakte
beleid van onze maatschappij. Wij zijn hier
immers niet alleen voor het zingen van
serenades en onze boeken niet alleen
bestemid als geschikt amusement voor de
Lange winteravonden bij de kachel. / ...
Na alles, wat hier gezegd is, is het ook
duidelijk, dat wij ons geen on-engagement
met betrekking tot de Iotgevallen van ons
land laten voorschrijven. Voor ons kleine
land, weiks kleinheid niet zijn enige lot is,
is ook een hartstochtelijke wil kenmerkend, de
wil om datgene te behouden wat van dit
yolk een yolk maakt. En zo is het vanzelf238

sprekend, idat !het engagement alleen al hier
geldt als een politieke daad.
Waar zijn vandaag die idag de pcort en de
trap die toegang igeven tot ,de ivoren toren
gebleven en waar zijn , degenen, die vandaag
de (dag .die treden zouden willen bestijgen ?"
Maar ook deze rede behoort natuurlijk
alweer tot , het verleden. Het jaar 1970 houdt
alweer de stof voor een nieuwe roman, voor
een roman van morgen in. In een zo korte
tijidspanne heeft Tsjechoslowakije alweer
een nieuwe en bittere ervaring opgedaan
— aan ,de 'onderwerpenlijst' is alweer een
item toegevoegd.
Het is ietwat onchronologisch , dit alles
vocraf te constateren, , als nu pas een begin
gemaakt moet worden met de behandeling
van ide letteren sinds 1950, maar zonder het
vaststellen van de tweeledige rol, die de
schrijvers hier eigenlijk al van ouidsher spelen, is het nauwelijks mogelijk hun werk te
bespreken.
Verder dient nog vermeld te worden — zij
het misschien ook ten ,overvloede —dat
Tsjechoslowakije een tweetalig land is. Beide
volkeren, zowel ide ca. 10 miljoen Tsjechen
als ide ongeveer 4 miljoen Slowaken, hebben
hun eigen schrijftaal. Deze twee talen zijn
nauw met elkaar verwant en in de uitzendingen van radio en tv worden ze ook regelmatig

afgewisseld, zodat de bewoners van het land
beide talen zonder moeite verstaan. Toch
worden er boeken van Slowaakse auteurs in
het Tsjechisch vertaald en — zij het iets
minder — omgekeerd. Beide volkeren, die
onlangs in alle opzichten gefederaliseerd
werden, hebben natuurlijk ook hun eigen
specifieke letteren, een literatuur met een
eigen cachet — toch kan men de Tsjechoslowaaks letteren in grove trekken in een
verband behandelen.

De Tsjechoslowaakse podzie
Tot ide specifieke kenmerken van de Tsj.sl.
letteren behoort het feit, dat de vooraanstaande prozaIsten en dichters al voor de
oorlog zeer links georienteerd waren, ja,
dikwijls zelfs lid waren van de kommunistische partij. Daarom juichten ze ook spontaan de bevrijding door het Rode Leger toe
als een voorteken van een nieuwe etappe,
temeer idaar de Russische soldaten in een
verbitterde strijd letterlijk 'de bevrijding aan
die kanonslopen brachten' — zoals vele
gedichten uit het jaar 1945 van b.v. Seifert,
Holan, Hrubin, Halas e.a. het bezongen. Ook
de omwenteling van 1948 werd door de
meeste schrijvers enthousiast begroet, niet
zeliden als een konsekwente bekroning van
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van 1956, het onderwerp van kritiek en spot.
Het is niet oninteressant en in zekere zin
kenmerkend dat eon van ,deze dichters in
blauwe hemden — leden van de jeugdbeweging . droegen toen blauwe hemden — Pavel
K o h c u t / 1925/ — in ide jaren vijftig een
bezield bezinger van de opbouw en in de
jaren zestig toneelschrijver en daarnaast een
zeer bekwaam bewerker van kiassiek prozaYsch werk — in het jaar 1968 een van Ide
voorstaanders en voorvechters van het
'socialisme met een menselijk gelaat', uiteindelijk in het jaar 1969 voor een contrarevolutionair uitgemaakt werd...
Rest ons nog een paar namen van hedendaagse vooraanstaande dichters te noemen.
Naast de reeds genoemde dichters moet dan
in de eerste plaats Vladimir Holan / 1905 /
vermeld worden, een van de meest gecompliceerde , dichters der 20e eeuw, die niet alleen
bekendheid verwierf met zijn verrassende
metaforen en indrukwekkende neologismen,
maar ook door de innerlijke kracht van zijn
meditatieve, experimentele en ook z.g.n. pamflettische lyriek.
Miroslav Holub / 1923 /, arts van beroep,
een bekend aanhager van de zakelijke en
vcoral onpathetische poezie van alledag,
nuchter en toch fel, waar het Ide menselijke
bekrompenheid en kleinzieligheid betreft.
In de latere jaren kwam ook de zogenaamde
'generatie van schone handen' — Josef
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Hanzlik /1938/, J. Grusa /1938/— aan
het woord, alsmede een groep van na de
oorlog igeboren dichters, ,die alien de prolatematische vijftiger jaren — met hun deformaties — nog ials kinderen cloorgebracht
hadden en ,dus 'met schone handen' konden
beginnen. Dichters die zeer 9evoelig hun
kinderjaren bezongen en met een sterke
verbondenheid met de natuur en het onvervaiste in de mens. Dichters, huiverig voor het
'partij kiezen' en het 'engagement'. Maar het
jaar 1968 heeft bij velen ook aan hun
'onpartijcligheid' en introversie een einde
gemaakt. Ook zi j zijn nu al op een of andere
wijze getekend door het hen omringende
leven.
Het Tsjechoslowaakse proza
Datgene wat over de poezie gezegd werd,
geldt mutatis mutandis ook voor het proza.
De jaren 1948-'56 stonden in het teken van het
zogenaamde socialistisch realisme. Het was
geen ingrijpende omwenteling. Ook onder de
prozaIsten bevonden zioh vele vooraanstaande schrijvers, die al voor de oorlog in
deze trant schreven. Eon van hen was
bijvoorbeeld Ivan 01 bracht / 1882-1952 /,
wiens roman Nikola Suhaj loupeznik /1933/
ook in het Nederlands vertaald werd. Zijn
roman Anna Proletarka / Anna, het proletarische meisje, /1928 / werd nog voor de
officiele soc. real. periode dikwijls aangehaald als het voorbeeld van socialistisch
realistisch proza. In .dit verband kan ook
de Slowaakse auteur Petr J i l e m n i c ky
genoemd worden. Maar wat kenmerkend was
voor de poezie , geldt ook voor het proza :
nergens bereikte ,de na-oorlogse 'opbouwroman' het peil van de voor-oorlogse werken.
Zeer evident is dat vooral bij de auteurs die
de thematische Iijn van hun vooroorlogse
romans ook na de ocrlog , doortrokken, zoals
bijv. Marie Pujmanova /1893-1959/. De
intensiteit van haar sterk geengageerde
romans Lido na krizovatce / Mensen op de
tweesprong, 1937 / of Hra s ohnem Spel met
het vuur, Nd. vert. 1950/ heeft ze in het
derde deel van deze trilogie, Zivot proti smrti
/ Het leven tegen de dood, 1952 / niet weten
te bereiken. Datzelfde geldt overigens voor
de schrijfster Marie Majero vd / 1882-1968 /.
Waarschijnlijk lagen de goede bedoelingen
van de auteurs, de 'politieke scholing', er te
dik boven op en maakten de werken te
schematisch, te zwart-wit, soms wel ontroerend, maar dikwijls ook belachelijk naIef.
Natuurlijk bleef de oorlog nog voor lange
tijd een onuitputtelijk onderwerp, ook al
werd het spoedig gevolgd door nieuwe
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onderwerpen — zoals het bewoon- en leefbaar maken van de door de Sudeten-Duitsers
verlaten grensgebieden, o.a. in de roman
Nastup / Intrede, 1951 / van Vaclav Rezac
/ 1901-1956 /.
De meeste van de in de vijftiger jaren overdreven geprezen 'opbouwromans' zijn nu al
vergeten. Oprecht gezegd voldoet bijna geen
enkel aan de huidige criteria, maar toch
vormden deze boeken een onvermijdelijke
etappe in de letteren van ons land, ze deden
ervaren dat de optimistische tendenz-roman
zeer snel veroudert en tenslotte pijnlijk aandoet.
Net zoals er in Belgie en Nederland na een
korte pauze na de eerste golf weer nieuwe,
zeer rijpe oorlogsromans verschenen, zoals
o.a. 'Al lang geleden' van W.G. van Maanen
/ 1956 /, 'Wierook en tranen' van W. Ruyselinck /1958 /, 'De donkere kamer van Damocles' van W.F. Hermans / 1959 /, greep men
ook in Tsjechoslowakije na een korte pauze
weer terug naar de oorlogsproblematiek. Ditkeer hield men zich vooral bezig met de
jodenvervolging. Jan Otcenasek / 1924 /
introduceerde de nieuwe benadering van de
joodse thematiek in een zeer intieme, dichterlijke novelle : Romeo, Julie a tma / Romeo,
Julie en de duisternis, 1958 - Ndl. vert. 1961 1,
Ladislav Fuks / 1923 / wijdde aan dit thema
meerdere boeken, daarvan verwierf Pan
Theodor Mundstock / 1963/ ook buiten
Tsjechoslowakije de grootste bekendheid.
Josef Skvorecky /1924/ haalde in zijn
verhalenbundel Sedmiramenny svicen / De
zevenarmige kandelaar, 1965 / droevige herinneringen aan zijn joodse schoolvrienden
en kennissen op. Skvorecky is trouwens de
schrijver die in het jaar 1958 met zijn roman
Zbabelci / De lafaards / voor het grootste
literaire schandaal zorgde. Meedogenloos
beschreef hij in dit boek de kleinzieligheid
van 'verzetstrijders' van een klein Boheems
stadje in de laatste oorlogsdagen. Omdat
deze de-glorificatie en de-mythologisering van
de bevrijding door het Rode Leger en quasiverzetstrijders uit eigen huis geheel in strijd
was met de toen algemeen heersende opvattingen van de officiele kritiek, werd Skvorecky
zeer scherp aangevallen, niet alleen vanwege
de inhoud van het boek, maar ook vanwege
de stijl en de zogenaamd 'aanstootgevende
taal' ervan. Nu is het gebruik van 'schuttings-
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woorden' bepaald niets nieuws in het
Tsjechisch proza — men denke alleen maar
aan Jaroslav Hasek / 1893-1923 /. Overigens,
in de Nederlandse vertaling uit het jaar 1932
van zijn Brave soldaat Schwejk / 1921 / zijn
vele van de sappige uitdrukkingen door
puntjes vervangen, omdat ze voor het Nederlandse taalgebied te aanstootgevend zouden
zijn... Het socialistisch-realisme van de
vijftiger jaren had echter een overdreven
preutsheid ingevoerd en de wijze waarop
Skvorecky dit negeerde werkte vernieuwend.
Het was ongetwijfeld Skvorecky die, met
een nieuwe introductie van o.a. het sexuele,
de weg opende naar een nieuwe prozastijl. Een
vooraanstaand vertegenwoordiger van een
zeer apart nieuw proza is bijvoorbeeld
Bohumil H ra ba I / 1914 /, wiens novelle
Ostre sledovane vlaky / 1965 / ook in het
Nederlands vertaald werd / Zwaarbewaakte
treinen / en waarvan de filmbewerking met
een Oscar onderscheiden werd. Een ander
opmerkelijk schrijver is Vladimir Paral
/ 1937 /. Zijn abrupte, driftige zinnen die volkomen passen bij datgene wat hij te zeggen
heeft, maken van zijn boeken zeker geen
gemakkelijke Iectuur. Op de omslag van de
Nederlandse vertaling van zijn in 1966 verschenen roman Katapult staat : „Het is een
van de meest opmerkelijke boeken die de
laatste tijd in Tsjechoslowakije zijn verschenen, ondanks het feit dat dit soort literatuur
wordt overschaduwd door literaire onthullingen over de vijftiger jaren".
Dit is waar, maar toch in zekere zin niet geheel juist. Ook Paral schrijft namelijk ont-
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hullingsliteratuur sui generis. Onbarmhartig,
bijna cynisch, geeft hij juist die tekortkomingen van het regime te zien welke van vele
mensen afgematte, initiatiefloze karakters
maken. Zonder de achtergrond van het Tsjechoslowaakse alledaagse !even zijn Parals
boeken ondenkbaar. Natuurlijk, er bestaat ook
een ander soort onthullingsliteratuur. Vooral
in het westen heeft de Slowaakse schrijver
Ladislav Mnacko / 1919 / veel naam gemaakt en wordt hij in allerlei verbanden aangehaald. Eens was Mnacko een bezield en
zeer militant bezinger van de socialistische
opbouw in de vijftiger jaren en verslaggever
van de politieke processen uit die tijd. Zijn
Vertraagde reportages / Oneskorene reportaze, 1963 / waren van groot belang voor het
vrijmaken van de weg voor onthullingsliteratuur. Mnacko rekent hier of — net zoals dat
ook andere schrijvers zouden gaan doen —
met dwalingen uit het verleden, hetgeen echter
later het gevaar inhoudt dat hij in het andere
extreem vervalt en de tendenz weer even overdreven hanteert als in zijn eerste opbouw-reportages. Van Mnacko verschenen ook verschillende vertalingen in het Nederlands, de
roman van de Slowaakse opstand in de
Tweede Wereldoorlog Smrt sa void Engelchen
/ De dood heet Engelchen, 1959 - Ndl. vert.
1964 /, Ako chuti moc / De smaak van de
macht, 1968 / en De zevende nacht /1970 /.
Van veel grotere literaire waarde en tenslotte
daardoor ook van grotere overtuigingskracht
is de onthullingsroman Zert / De scherts,
1968/ van Milan Ku ndera / 1929 /, een van
de belangrijkste romans van de naoorlogse
Tsjechische literatuur, die ook al in het Frans,
Engels en Duits verscheen en waarvan een
Nederlandse vertaling in voorbereiding is
/ Manteau /.
Interessant is, dat de historische roman nog
steeds een grote rol speelt. Het Tsjechoslowaakse lezerspubliek heeft door alle tijden
heen belangstelling voor dit genre getoond,
een sprekend voorbeeld daarvan is dat tijdens
de eeuwwende niet minder dan 16 werken
van Hendrik Conscience in het Tsjechisch
vertaald werden. Nu is tijdens de Duitse bezetting het historische proza ook een belangrijke rol gaan spelen als een soort allegorie,
waarin het eeuwenlange verlangen naar vrijheid zich manifesteerde, romans met een
soort 'dubbele bodem' dus.
Er zijn auteurs, zoals Vaclav Kaplicky
/ 1895 /, Milos Vaclav K ratoc hvil / 1904 /
e.a. die bijna uitsluitend historisch proza
schrijven en daarin dikwijls zeer handig, maar
soms ook geforceerd, hun huidige levensbeschouwing proberen over te planten. Bij
andere schrijvers, zoals bij Vladimir Neff

/ 1909 / vormt de historische roman slechts
een onderdeel van hun ceuvre, weer andere
kozen pas recent een historisch onderwerp.
Dit laatste geldt voor de dichter Jiri Soto la
/ 1924 / en diens opmerkelijke prozadebuut
Tovarysstvo Jezisovo / Societas Jesu, 1968 /.
Tot de grote groep auteurs die men in alle
landen 'jong' en 'veelbelovend' pleegt te noemen, behoort o.a. Karol Sidon / 1942 /
wiens Sen o mem otci Een, droom over mijn
vader, 1968 / en Sen o mne / Een droom over
mij, 1970 / enigszins aan het werk van Jan
Wolkers doen denken.
Dit overzicht zou natuurlijk nog lang voortgezet kunnen worden, vele namen zijn ongenoemd gebleven, vooral die van de Slowaakse schrijvers. Maar om er geen
'telefoongids' van te maken, vermeed ik het
opeenhopen van namen en gaf ik de voorkeur aan een korte karakteristiek van elke
genoemde schrijver. Belangrijker dan het
noemen van vele namen leek me ook de
aanduiding van het klimaat en de verschillende stromingen, die kenmerkend zijn voor de
naoorlogse Tsjechoslowaakse letteren.
Dr. Olga Krijtova
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Het paradijs van het poppenspel

'Het congres der vrouwen' door Aristofanes.

Wanneer ik een beeld wil schetsen over het
poppenspel in Tsjechoslowakije, denk ik aan
het sprookje van de drie reizigers die er
op uittrokken om de wereld te ontdekken. Na
de eerste tocht zijn ze moe en rusten uit in
de schaduw van een boom. Een van hen snijdt
uit de stam een meisjesbeeld. De tweede
kleedt het en de Iaatste leert het spreken...
Wie is nu de vader van het kind ? De derde
eist het op als het zijne. Maar ook de eerste
en de tweede menen recht to hebben op het
vaderschap. En inderdaad, je kan onmogelijk
het ene van het andere scheiden : boomstam,
reizigers on kind zijn een en ondeelbaar.
De gelijkenis van dit sprookje met de geschiedenis van het poppenspel is treffend :
Tsjechoslowakije is het paradijs van het poppenspel en dat paradijs heeft heel wat aan
het poppenspel en zijn beoefenaars te danken.
Inderdaad wanneer het eigen karakter van
de Tsjechen en Slowaken in gevaar was,
wanneer namelijk onder het Oostenrijks243

Hongaars regime der Habsburgers hun taal
werd verboden en nog enkel het Duits werd
geoorloofd, waren het de poppenspelers die
dit heilig erfdeel behoedden. Zij waren het die
in de volkstaal heimelijk van stad tot stad en
van dorp tot dorp trokken om de mensen vertrouwd en gehecht to houden aan hun zeden
en gewoonten. Matej Kopecky (1775-1847),
een van deze apostelerr, op een zekere keer
betrapt, werd verweten dat hij in het
Tsjechisch had gespeeld dan wanneer hij toch
de Duitse taal machtig was. „Jawed, was zijn
antwoord, ik ken Duits maar mijn 'Kasparek'
(dat is de volksheld van het poppentheater)
die kent het niet". Zo waren en zijn nog alle
poppenspelers in Tsjechoslowakije, mannen
die verbonden zijn met hun yolk, met hun
verleden en met elkander : tuk op de vrijheid
en trouw aan zich zeif. Deze liefde is het
echte hout waaruit de poppenspelkunst van
nu is gegroeid : enig in de wereld. Sinds meer
dan 150 jaar is het poppentheater een doeltreffend wapen in de strijd voor hun nationaal
en sociaal bewustzijn.
Het kan dan ook niet anders dan dat de
geestelijke elite dit krachtig medium in
handen nam : Bedrich Smetana componeert
muziek voor de marionetten, Mikolas Ales
(1852-1913) tekent de figuren van spelers en
poppen, Frantisek Hauser sticht even na 1852
het eerste poppentheater. Andere gelijkaardige initiatieven krijgen vaste vorm en
stilaan maar zeker breidt het terrein zich uit
in de scholen en jeugdverenigingen (de
bekende sokols b.v.). In 1903 heeft het eerste

Prof. Josef Skupa met Speibl
en Hurvinek.
Jiri Trnka : De geschiedenis van een
Contrabas, naar A.P. Chekhov.
244

poppenspelcongres in Praag plaats. 1905 is
een jaar van groot belang, want dan werd
onder nationaal enthousiasme het standbeeld van Kopecky ingehuldigd. Jindrich
Vesely (1885-1939) is een man vol betekenis,
die zich op velerlei gebieden van het poppenspel verdienstelijk maakt : beoefening,
organisatie, geschiedschrijving, enz. Hij legt
de brug tussen de traditie en de moderne
conceptie. Hij is de animator die vOOr
Kerstmis 1912 de eerste reeks poppen
(poppen van Ales) in de handel brengt. Hij
sticht ook het poppenspel-tijdschrift 'De
Tsjechische poppenspeler'. De eerste wereldoorlog legt natuurlijk het grootste deel van
de activiteiten stil. In 1917 vormen acteurs van
het Nationaal Theater van Praag een gezelschap en spelen een marionettenspel speciaal
voor hen geschreven : 'Mijnheer Johannes'
door Alois Jirasek, romancier en dramaturg.

In dat zelfde jaar verschijnt in de plaats van
'De Tsjechische Poppenspeler', het maandschrift 'De Poppenspeler'. Het is thans nog
een der beste revues op dat gebied. En nu
volgt de grote bloei van het poppenspel in
Tsjechoslowakije. Het klimaat is buitengewoon
gunstig. De staatsgreep van 1918 kent de
respectievelijke beInvloeding van politiek en
poppenspel. Kunstenaars en politici, pedagogen en industrielen, kortom alien die met
cultuur te maken hebben, werken mee aan
het poppenspel. De drie reuzen van het
poppenspel in Tsjechoslowakije treden, de
ene na de andere, op de voorgrond : Jozef
Skupa, Jiri Trnka en Jan Malik. Hun betekenis
is van levensbelang. Zij bouwen voort op de
rijke tradities van hun land, scheppen kunstwerken en heien de steunpilaren voor
een gedurige vernieuwing en verjonging.
Hoewel zij alle drie een eigen stijl bezitten

dienen zij in eon adem te worden genoemd :
zij werkten in dezelfde tijdspanne en hun
werk wortelt in de gouden tradities van hun
yolk, terwijI de meest gewaagde experimenten
van vandaag de dag zonder hen ondenkbaar
zouden zijn.
Het poppenspel is een volwaardige en dan
ook een levende kunst. Wat leeft, beweegt,
dit wil zeggen : het vernieuwt voortdurend.
Vernieuwen is zoeken, proberen, pogen,
experimenteren. De pioniers van het modern
theater achtten de mens-acteur onvolkomen.
Zij zochten de huip van de theater-pop. De
mens-acteur zoekt de speelpop-uitbeelding
van de mens, het speelpop-symbool. Daar
is bijvoorbeeld het experimenteel terrein van
het Bauhaus (1925-1937) met de kruising
mens-pop. Van de mens-acteur wordt verwacht dat hij de taal zou spreken van tekens,
van beelden (Grotowsky). Het poppenspel
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beantwoordt positief aan deze behoeften
(tenminste indien het met kwaliteit wordt
gebracht). De mens-acteur gebruikt thans
de meest artificiele middelen. Nu is de pop
uiteraard al artificieel en is zowel het absurd,
het gruwel- en het instinct-theater de baas :
zij kan dus een maximum aan leven scheppen.
Deze speurtocht wordt in Tsjechoslowakije
steeds weer opnieuw ondernomen. Op de
roemrijke stam van zijn eigen natuurlijk
wezen groeit een nieuwe plastische kunst.
Een ruim inzicht in het modern poppentheater in Tsjechoslowakije schenkt ons de
begaafde regisseur-auteur Jarmila Majerova
wanneer zij de vraag beantwoordt : Is het
poppentheater vooral een plastische kunst ?
Natuurlijk, alleen al omdat het plastisch
element er een veel ruimere betekenis heeft
dan op het groot theater, vooral omdat het
reele dramatische personages schept, omdat
het veel groter mogelijkheden biedt om een
scenisch beeld te vervormen en de opvatting
van een stuk grotendeels beInvloedt. De
schepper van poppen beleeft tijdens het
scheppingsproces dezelfde roes als gelijk
welke andere kunstenaar-schepper. Doodgewone stof verandert in een hogere vorm,
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in een kunstwerk. Hoe volmaakter het werk
der omvorming van gewone stof in edel
metaal, des te groter het mirakel, des te
volkornener de kunst. De scene is een plastisch beeld geworden, de pop een statuut in
kleuren. Deze conclusies gelden voor zoverre
het poppentheater een plastische kunstvorm
is. Zo zien wij het in de vitrines, op papier,
in maquettes. Maar nu hebben wij nog steeds
geen poppentheater. Bij het woord 'kijken'
hoort de uitdrukking 'in beweging zijn'.
Theater wil zeggen : beweging, actie, verhaal,
drama. Op het toneel waaien de bomen in
de wind, bij zonsondergang worden de
heuvels rose, een helder vodje stof en wat
een heerlijke Juliette ! En precies op dat
moment van de omvorming 'gebeurt het'. De
stof — een plastisch werktuig — krijgt een
ziel. Haar gedaanteverwisseling heeft orde,
betekenis en zin gekregen, die de toeschouwer deelgenoot maakt van de gedachte, de
idee, het onderwerp. In dit nieuwe stadium
van transformaties, gaat de verdienste naar
de tweede onontbeerlijke factor, de speler,
de acteur. Dank zij hem is een plastische
kunstzaak een theaterzaak geworden. Daarom,
en zelfs indien wij volmondig de essentiele

De prinses met de gouden haren.
rol van de plastische kunst in het poppentheater erkennen, moeten wij toevoegen dat
de speler, de acteur, het element is dat het
wezen van het poppentheater schept.
Om alles samen to vatten aan de hand van
wat wij gezien, gehoord en gelezen hebben,
kunnen wij, wat betreft het poppenspel in
Tsjechoslowakije vandaag, besluiten : De
staatspoppentheaters bestaan nog geen
twintig jaar. Voor de artiesten betekent dit
het begin en voor het theater een elementaire
ervaring. In deze tijd gingen echter in 16
verschillende theaters, het kleine studio Amu
en Zwart theater niet meegerekend, 800
stukken in premiere. Jarmila Majerova en
Zdenek Bezdek vermelden 130 namen van
scenografen. Zij omvatten twee generaties :
de eerste heeft een overgang meegemaakt
naar het beroeps-poppentheater toen zij in
de voile kracht van haar leven verkeerde, de
tweede groep heeft nu de leeftijd van 40
bereikt. Geen een vertegenwoordiger uit de
eerste groep is verouderd. Bovenaan tronen
Vojtech Cinybulk die met 'Heiden in het
Noorden' de staatsprijs won, Richard Lander
die 'Het sprookje van de Prinses en de zeven
Helden' en ook 'De Nachtegaal' enscene erde.
De derde is Vaclav Havlik die o.a. met
'Haycint en Apollo' grote vermaardheid
verwierf. Alle drie betrekken ze ook de
decorbouw in hun projecten. Een ander duo
is Jarmila Majerova en Karel Hlavaty. Zij
bezitten een van de best uitgeruste theaters,
nI. het Radost theater (Brno). Dank zij hun
samenwerking ontstond een van de topprestaties uit het eerste decennium van het
beroepstheater : 'De gouden Sleutel'. In
Slowakije treedt vooral Bohdan Slavik op de
voorgrond. Zijn originaliteit ligt in de science
fiction. Hij maakte o.a. een uitstekende
enscenering voor de true-to-life 'Stalen Stad'.
De leden van deze groep begonnen hun
belangrijkste werk na de tweede wereldoorlog, in een periode van algemeen
optimisme.
Een belangrijk detail is wel dat thans meestal
wordt gespeeld voor kinderen en dat in
hoofdzaak de staafpop wordt gebruikt.
Een tweede golf van professionele scenografen groeide op onder de rechtstreekse of
onrechtstreekse invloed van de generatie
der meesters. Zij zoeken een nieuwe
expressievorm voor het gehele complex van
het poppentheater. Zij kijken niet alleen uit
naar hun voorgangers, maar naar alles wat
de wereld aan waardevolle technieken en
realisaties opbrengt in dienst van het theater
en uiteraard dan van het poppenspel. Zij
bespelen niet een, maar verschillende typen
van poppen en meer dan eens alle tegelijk.
.

De vaandeldragers van deze jongste ploeg
zijn Jan Svankmajer die vooral optreedt met
poppen en maskers, Jiri Prochazka met zijn
revue-stip in muziek- en dansnummers.
Karel Hejcman bij het Banska Bystrica theater,
schittert door een voorname verfijning. Een
merkwaardig trio is wel Vitek die traditionele
poppen en moderne clownerieen verbindt in
een b.v. verbazende Faustopvoering, Vaclav
Kabrt zoekt steeds weer naar nieuwe ruimten
en dito mogelijkheden met b.v. het omnischerm, de Laterna Magica, gecombineerde
panelen, het zwart theater, enz. Een rijke
persoonlijkheid is Jan Schmid uit Liberec met
zijn betoverende naIviteit en fantasie, zijn
humor en verfijning. Hij vindt veel belangstelling bij de 'aankomende jeugd'. Van enorm
belang is wel dat alien, die bewegen op het
gebied van het poppenspel in Tsjechoslowakije, nooit stilstaan maar overtuigd zijn
dat elk resultaat dient gevolgd to worden
door een nieuwe start naar nog betere
veroveringen.
In het 'Paradijs van het poppenspel',
Tsjechoslowakije, staat de sterke boom met
zijn glorie van 150 jaar, die de stormen van
vervreemdende krachten blijft trotseren en
zijn rijpe vruchten afwerpt in de schoot van
onze levende gemeenschap.
Jef Contryn

Geraadpleegde bronnen : Dr. Jan Malik : Les
Marionnettes Tchecoslovaques, Orbis,
Prague — Le theatre des marionnettes,
Uitg. Institut du Theatre, Praha I —
Scenographie, Uitg. Institut du Thatre,
Prague, 1961 — Ceskoslovenska loutkarska scenografie, Divadelini ustav, Praha,
1969 — Kamil Bednar, Jiri Trnka,
Erik Kolar : Contes et marionnettes,
Uitg. SNTL, 1958.

De tover-overschoenen door
G. Matvejev.
Doctor Faust.

viaanderen
Buitenlands actueel
One dagen na zijn 64* verjaardag is de Duitse romancier en
dichter Stefan Andres te Rome overleden. Zijn oeuvre, dat vooral
na wereldoorlog 2 bekendheld verwierf, omvat een aantal romans,
novellen, gedichten en enkele toneelstukken. Hij was een veelvuldig vertaald auteur; ook in het 'Nederlands taalgebied oogstte
hij veel succes.
Onlangs had in Las Palmas, hoofdstad van Gran Canaria (Canarisohe eilanden) het 27° Wereldcongres van de Internationale:
Confederatie van Schrijvers en Componisten (CISAC) plaats. Niet
minder clan 240 afgevaardigden vertegenwoordigen er de auteursverenigingen uit de ihele wereld. In plenaire vergaderingen en
commissiezittingen werden alle problemen in verband met het
auteursrecht aan ,een grondig onderzoek onderworpen.
Verheugend en eervol voor ens land was de benoeming van
Marcel Poet tot international voorzitter van CISAC (periode 19701972). Wegens zijn veel jaren werk en zijn ,enorme toewijding als
voorzitter van de Saban verdient hij deze benoeming ruimsohoots.
De rechten van auteurs en componisten zijn bij hem in veilige handen.
De ,bekende schilder Hans Hartung heeft de Grote Prijs voor
Sohone Kunsten van de stad Parijs ontvangen. In 1956 won hij
reeds de Guggenheimprijs en in 1960 de grote prijs van de
Venetiaanse Biennale.
Wel Been specifiek 'buitenlands' bericht, 'maar toch wel internationaal : Van 11 tot 27 juli a.s. goat te Aat, op het domein van
Irohonwelz, een Internationaal Muziekkamp door ender de thema's
'Bach' en 'Polyfonie'. Jonge instrumentisten, liefhebbers en toekomstige musici uit heel de wereld kunnen zich in deze 'artistieke
afzondering' blijvend verrijken onder leiding van gespecialiseerde
meesters.
Te Groznjan, in het noorden van Joegoslavie, wordt van 1 tot 15
oogst een muziekkamp ingericht door Jeugd en Muziek. De seminaries zullen handelen over barokmuziek, strijkkwartet, kamermuziek voor 'blazers, orgelbouw en geschiedenis van de beschaj. v. r.
ving in Istria (de streek waarin Groznjan gelegen is).
Dultsland
Bad Buchau : Internationales Bildhauersymposion.
Staats-Bibliothek, Bamberg : 950 j. St.Stephan (tot 30/9).
St. Kunstgalerie, Bochum : Klub der Konkretisten, Praag (tot
30/7).
Staatl. Museen-Nat. Galerie, Berlijn : 1pousteguy (tot oogst) ; Kupferstichkabinett : Rembrandt en de bijbel (tot sept.).
St. Museum, Bonn : R.B. Kitaj, grafisch werk (perm.).'
Kunstsamml. Veste Coburg, Coburg : Kupferstichkabinett der Veste
Coburg (tot 31/10).
KOnstler-Verein Malkasten, Dusseldorf : Das Keine Schaufenster

(tot 26/9).
Galerie Sydow, Frankfurt : Fantastische Kunst (wisselend).
Museum f. Kunst und Gewerbe, Hamburg : Osk. Kokoschka : neue
Arbeiten (juni-oogst).
Hohensee, Hameln : Karikaturen (mei-oogst).
Kestner-Ges.u.V., Hannover : de Chirico-retrospectieve (tot 30/8).
Heidelberger Kunstverein e.V. : kinetische kunst (tot 16/8).

Badische Kunstverein, Karlsruhe : Kunst und Politik (tot 23/8).
Badisches Landesmuseum, Karlsruhe : Laat-gotiek aan de BovenRijn (tot 5/9)
Galerie Ubu, Karlsruhe : Miki, Alexis Akrithakis (tot 5/8).
Wallraf-Richarttz, Keulen : Het landschap (tot 11/10).
Kunsthalle, Keulen : Herfst der middeleeuwen in Nederrijnland
(tot 27/9).
Overbeckgesellschaft, Labeck : H. Daumier (tot 9/8).
Haus der Kunst, Munchen : MOnchenerkunst 1970 en Grafiek van
Picasso (tot 27/9).
Staatl. Grapf. Sammlung, Munchen : Fruhzeit des Holzschnitts
Stiftung Nolde, Neukirchen : Emil Nolde 'Berlin 1910/11' (tot 30/11).

Art agency, Oldenburg : Permanente terbeschikkingstelling van
100 middelen voor creatieve productie.
Engeland
Victoria and Albert Mus., Londen : Honderd jaar Dickens (tot 20/9).
Tate Gallery, Londen : Claes Oldenburg (tot 16/8).
Malborough Gallery, London : Ben Nicholson en Piet Mondriaan,
tekeningen (tot 25/7).
Frankrijk
Musee des B.-A., Bordeaux : Raoul Dufy (tot 1/9).
Chateau-Musee, Cagnes : festival intern. de peinture (tot 30/9).
Musee des B.-A., Dijon : Louis Boulanger (tot 30/8).
Musk) de Peint. et de Sc., Grenoble : Dewasne 70 (tot okt.).
Muse() des B.-A., Lyon : Jawlenski (tot sept.).
Grand Palais, Parijs : Matisse-retrospectieve (tot 21/9).
Louvre-Orangerie, Parijs : Maurice Denis-retrospectieve (tot eind
oogst).
Musee National d'Art moderne, Parijs : A la rencontre de Pierre
Reverdy et ses amis (Picasso, Braque, Laurens, Miro e.a.).
Ancienne Douane, Straatsburg : Europa 1925.
Italie
Venetia : 35a Esposizione biennale internazionale d'Arte.
Luxemburg
Musee d'Etat Luxemburg : Lurcat (coll. Rothmansstichting) (tot
16/8).

Nederland
Sted. Museum, A'dam : Eigen collectie en Martial Raysse (tot 15/9).
Mauritshuis, Den Haag : oya tot 13/9).
van Benthem, Middelburg : Russische Ikonen (tot 1/9).
Krohler-Muller, Otterloo : Verz. Marg. Arp-Hagenbach (tot 16/8).
Bouwcentrum, R'dam : 25 jaar woningbouw in Nederl. (tot 30/9).
Kunstzaal Heuff, Wassenaar : Jan Hoogsteyns (17/10 tot 11/11).
Oostenripc
Villa Blumenthal, Bad Ischl : De eerste meesters der beeldhouwkunst.
Salzburger Dom : Stabat Mater. Maria unter dem Kreuz urn 1400
(tot 15/9).
Graph. Sammlung Albertina, Wenen : Meisterzeichnungen der Albertina (tot 13/9).
KOnstlerhaus, Wenen : Stadt und Ortsbilder tisterr. KOnstler seit
1918 (tot 30/8).

astern Galerie, Wenen : Middele. Oostenr. wandtapijten (tot 13/9).
ZwItserland

Gal. Beyeler, Basel : H. Moore (tot 28/7).
Gal. Fehse, Basel : Spiro, Irreale Realitat.
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Kunsthalle en, Kunstmuseum, Basel : Dubuffet (tot 2/8).
Krugier, Geneve : Laurens.
Mus. Cantonal. Lausanne : 3e salon int. der galeries-pilote 1970
(mei-sept.).
Kunsthaus, Zurich : Tsjechische Kunst 1900-1938 (15/8-30/9).
Tsjechoslowaklie
Schilderk. Galerie, Brno : 4e Biennale der gebruiksgrafiek (tot 20/9).

mijn magisch fluTdum
dat afvloeit in de ruimte
ik heb in iijs
en sneeuw
en hondsedagen
niets gehoord dan zwijgen
en eeuwige nacht
die slechts op sterren breekt
mijn !even bij de pool
is voorsmaak
van het absolute nulpunt
en van de absolute stilte

Poetisch bericht
Rob Goswin

onvatbaarder
dan ooit
is het !even mij daar
aan de pool
ontglipt.

Het lichaam in december
De magere torens van Mechelen wenen.
Zo groelt bijna een stad
Langzaam tot Nina een mans.
Een sohamel spel van ear en adem.

Henri. J. Caster

Een nooit bezochte straat: een laken
Een huis in daze lange winter.
Een zoeken naar de warmte van een naakte !carmen

later hoorde ik dat achter de horizon
een andere een vreemdere wereld ibegon

Parel en splinter

en omdat ik overdag de wolken zag
wist ik dat verder een bergland lag

Sint-Jacob telt zijn wingers :
Drieennegentig kruisvaarders de voegen bevroren.
Ontwaken een na een ,hun rode ogen.
En elk, nacht een eenzaam treffen.
Het .himen van de sohepen am mijn hals.

zo groeide Pik tussen rijpende dingen
en some had , mijn stem willen zingen

En las ik niet in oude sohriften :
De Brusselpoort een sohuiipiaats
Voor duizend verdwiasde handen ?
Eike fegen een droom tot getaande

stilaan toonden vissen die vader ving
het gladde leven dit breekbare ding

Maar in december dan
Het moeizaam overleven in verdwenen bloemen.
Verwelkt nog wt.:6r het water roept.
Zo houd .1k mij in Leven :
Een duff die angstig 'is omwille van het brood.

maar er was 'lets dat mij tegenhield
hefwas eon dood dier de °gen ontzieid

gelukklg tussen brand as en splinter
had ik parels geraapt voor de winter

Fernand Florizoone

De ornitholoog
Jozef van Acker

Poolreiziger
ergens In een poolnacht verloren
verloren ijs
verloren sneeuw
verloren wind
verloren koude
en dan ats enig trouw gezel
een hand
hullend als een jakhals
naoht pis ijzigheld
poolnacht row
de pool is milli eindloos
peilen naar deOlepten
van 't heelal

voor Paul Houwen
Hij verzamelt schorren en vennen
want hij beseft de moederroep van de verlegen broedvogels
hij is geduldig als het reigerwater
hij plant een alfabet van bladgroen voor de kuchende straat
hij heeft wolken en meeuwen gespannen
tot ver over de voegen en vlaggen van zijn stad
zelden vertelt de roerdomp zijn nest aan de mens
maar hij die het meihuis bewoont
dat van aarde en wolken is
herkent de onaangeraakte vogels
hij meet met maten stilte
de geluiden van de zonsopgang
over het reservaat van zijn hand.

door haar toegehaalde vliezen breken

Albert De Longie

over ons
vallen de vogels van verdriet
wij nutten
het zwarte brood :
dood is dood

Oud moedertje
Des avonds als de kindren komen
dan is zij niet alleen in de oude straat,
want zij bevolken hare dromen
met hun gestalt', hun stem en hun gelaat.

is het niet vreselijk
dat de vader zo zijn kind verlaat
on onderhuids ten onder gaat
weerloos
als een luchtbel onder ijs

o Kindren, wenende gekomen
uit een zee!' ver en z6 gelukkig land...
daar klinken nog de wondre koren
en heerst het klaar en heldere Verstand.
En door het kluwen van de dagen
benadert zij altijd het wenkend Licht.
Zij kan 't de kindren dromend vragen,
die zeggen : Nimmer nog waart gij z6 ,dicht I

Op korte golf

Dirk Christiaerts

Dulle griet
Een gevilde vis die sterft in een hoefijzer,
Gewogen en gewikt, wat niet hoefde.
Vroom dragen mannen een ladder.
De visser vangt alvast een nest.
Op het dak tilt een bochel in het oog springend
Een luchtbel in zijn luie schuit.
Een spin ligt geprikt in snaren
Om to bewaren op sterk water.
En, hoera voor de mooiste zwemster
Over de slotgracht nadert een tar.

Gilbert Cogghe

Voor jou en mij
samen langs de uren wandelen
met warme handen
luisteren naar het ademhalen
van het sneeuwlandschap
om nooit meer ziek te worden.
samen langs de uren wandelen
met kloppende lichamen
luisteren near het geheim
van het bos
en morgen weer de zon kunnen groeten.

Dirk Desmadryl

Is het niet vreselijk
voor Dom/en en Kristiane
Is het niet vreselijk
onuitwisbaar onder de sneeuw
liggen de sporen van de dood
de moeder
met nauwelijks genezen schoot
west
kinderen met witte benen

— Op 13, 14, 20 en 21 juni stelden Dominique Ampe, Frank Maieu
en Beatrice Papelans de Morchoven tentoon in het kasteel te Sohoten. Guy van Hoot verzorgde de • inleiding.
— Van 21 mei tot 3 juni exposeerde Stan Baele in galerie II ‘Semaforo te Florentie in Italie.
— Johan Ballegeer leidde op 20 juni de tentoonstelling van Gerard
Schapman
galerie Leroy te Waregem.
— Willy Bosschem stelt van 22 augustus tot 3 .september tentoon
in het V.T.B.-gebouw to Gent. Op 10 juli had, in de A. Buylstraat te
Oostende, de vooropening plaats van de tentoonstelling, in de uitstalramen van de winkels, van roolctekeningen van Willy Bosschem.
— In de maand jinni .stelde Raymond Casier tentoon in galerij Ter
Streep te Oostende.
-- Frits Celia leidde het orkest van de Kon. VI. Opera van Antwerpen *dens de uitvoering van 'fidelio' van Beethoven, de
Basiliek van Tongeren.
- Composities van Ivo Ceulemans werden op 9 en 23 juni door
B.R.T. I geprogrammeerd:
Na zijn exposities in het Gallo-Romeins Museum to Tongeren,
in Gab:HI De Eik to Antwerpen en Galerij Ado to Mechelen, stelt
Raoul Chanet van 16 tot 31 juli tentoon in het Casino to Middelkerke.
— Op 23 juni werd tegenover het kursaal van Oostende (ingang
Night Club) eon bewegende fontein van beeldhouwer Jet Claerhout
geplaatst. Dit 'mole ,kunstwerk, 'uitgevoerd in koper, zal tot eind
oogst in working blijven.
— Van 4 tot 19 juli exposeren Rosa Cole, Ria Hendrix, Jos Meulepas en Pieter Vanneste
galerie Konvent te Lier. Guy van Hoot
verzorgde de inleiding.
— Van 27 juni tot 27 juli wordt in het Kursaal to Oostende work
van onze eredeken Felix De Boeck tentoongesteld. Dit initiatief van
de Vlaamse Klub, Kust were ingeleid door Joos. Florquin en kende
de vererende aanwezig'heid van kamervoorzitter Achiel Van Acker
en de ministers Frans Van Mechelen en Theo Lefevre.
— Van 16 juni tot 2 juli stelde Gilbert de Bontridder tentoon in galerie Richard Foncke to Brugge.
— Paul de Bruyne exposeert beeldende keramiek van 28 juni af,
galerij Waumans to St.-Niklaas. Jan D'Haese verzorgde de in!aiding.
- Sylvere Declerck stelt van 26 juni tot 28 jut! tentoon In het
Casino to Blankenberge.
- Remi De Cnodder opende op 3 juni de tentoonsteliling van
beeldhouwer Remy Cornelissen, laureaat van de Prils voor Beeldhouwkunsi van de Provincie Antwerpen.
.
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Begin juni werdihij in de jury van de Internationale Prijs .Diano Marine aangesteld als vide-president. Voorzitter is Prof. Dr. Franco
Russoli, directeur van de Pinacotheca di Brera. In dezelfde ItaHaanse stad 'hield Rem! De Cnodder *dens een academische zitting
een refereat over de evolutie van 'het ibibliofiele boek en de , medewerking van de .beeldende .kunstenaars daaraan.
Beeldhouwster Jeanne De Dijn werd uitgenodigd tot de openluchttentoonstelling van beeldhouwwerken in !het kasteelpark van
Beloeil (18 juni tot 30 augustus). Op 27 juni ward In het museum
van de Stichting Mevr. J. Dhondt-Dhaenens te Deurle door B.R.
Patel, ambassad:eur van India, een tentoonstelling van .hear jongste
werk geopend. Het is een merkwaardig ensemble geworden van cementen, .bronzen en terracotta's, die,- naar het oordeel van ambassadeur Patel in zijn irtleiding, een scherpzinnige .evokatie betekenen
van sommige aspecten "van India's •levensopvaftingen, religieuze
denkwijzen en filoeofische leefgewoonten, zoals'zij gestalte kregen
in de kunstwerken uit de oudste tijden, , maar die ,naar eigen persoonlijkheid door de ,artieste getransponeerd werden in een universeel-menselijke stijl.
Tenslotte werd Jeanne De Dijn eveneens uitgenodigd voor deelname aan
aan de openluchttentoonstelling van beeldhouwwerken, naar
aanleiding van de '4e Biennale van Ocidonk', die op 27 juli ge
°pond wordt.
- Regnier de Herde .nami met vijf sohilderijen deel aan de exposite 'Kunst 'in Europa', die van 9 tot 23 juni doorging in het Brussels
Rogiercentrum ; aan de schilder werd een .erediploma uitgereikt.
— Lucien Dendooven leidde op 13 juni, in galerij Trefpunt te
Blankenberge, de tentoonstelling van Frans Corneille in.
— .Bij Fama (Davidsfonds) verscheen ,een LP. van de Rubenscantate van
van Peter Benoit, in een grandioze uitvoering met meer dan
800 ultvoorde'rs o.l.v. Lode de Vocht.
— Jan D'Haese leidde op 1 juli, in de Latemse galerij te St.-Martens-Latem, ide tentoonstelling van Hans„ Kitslaar in.
•

— Organist Kamiel D'Hooghe verleende zijn 'medewerking aan de
tweede platenreeks van 'Luister van de muziek in Vlaanderen'.
Op 28 juni concerteerde hij op het orgel van de St.-Salvatorkathedraal te Brugge, concert dot door de B.R.T.1 werd uitgezonden.
— De expositie van kunstschilder Jos Dufour, in de Boerenkrijgschuur te Tongerlo, is toegankelijk van 13 oogst tot 2 september.
— Zopas verscheen, bij de boekengilde Be Clauwaert, 'Mijn leven
onder de Belgen', 'eon studio over bet yolk uit het katholieke
skoninkrijk aan de Noordzee', door Gaston Durnez.
— Op 11 juli werd door de Vereniging van Kempische Schrijvers
te Zoersel een 'Kernpische Kunstdag' gehouden, waarop Robin
Hannelore sprak over 'Close-up van de Kempische literatuur 1970.'
— Van 29 tine' tot 1 juni stelde Julien Hermans tentoon te Kassel
(Duitsland).
— Hyfima nodigde ons uit, tot een tentoonstelling van werken van
Hugo Heyens, in het atelier van Helene 'Dox, aan de Guido Gezellestraat to Hove. Deze expositie ging door op de weekends tussen
1 en 31 ,mei.
— Van 5 tot 28 juni exposeerde Jan Hoogsteyns in Euro-Salons
to Genk.
— Op 11 juli , hielden de Kempische Schrijvers te" Zoersel - een
'Kempisohe Kunstdag', waarop Rem! Lens sprak over 'De Sohilderkunst in de Kempen'.
— In het Verhaerenmuseum to St.-Amands word, einde juni, de
dichter Pol Le Roy door een aantal jonge ,dichters gehuldigd n.a.v.
zijn 65e verjaardag. Erik van Ruysbeek zat doze thulde voor en toespraken werden gehouden door Leopold M. Van den Brande, Willem M. Roggeman, Fred de Swert en Neer Vantina. Aan de gevierde word een huldeboek 'Prometheus geboeid' (Uitg. De Roerdomp, Brecht) overhandigd ; dit ,boek werd samengesteld door
Neer Vantina, Fred de Swert on Roger Loot. Pol Le Roy dankte
ontroerd.
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— Van 5 tot 19 juli exposeert Jeanne Luyckx in zaal Gildhaf, Tielt.
.0p 20 juni concerteerde het St.-Nikleasmannenkoor uit leper
o.l.v. Hendrik Moerman voor B.R.T.2. Andrea Moerman begeleidde
aan de piano.
— Composites van Vic Nees werden op 22 april on 17 juni, tijdens het ,programma 'Volksliederen', door B.R.T.1 en 3 uitgezonden.
— Bij de Antwerpse .ultgeverij Busohmann zal een reeks viertalige
platenlmken verschijnen onder de 'Mel 'Historische Steden'. Het
eerste album zal, o.l.v. Bert Peleman, worden geWijd aan Lien
— Andre Penninck stelt van 1 tot 15 juli tentoon in het Casino to
Middelkerke.
— Op 2 ,mel bracht de Davidsfcmdsafdeling van Meise een bezook
aan beeldhouwer Albert Poels to Borgerhout.
— Op 14 juni programmeerde B.R.T.1 de plechtige hoogmis vanuit de Kapucijnenkerk to Izegem, imuzikaal opgeluisterd door de
Scala Cantorum 'Cantemus Domino',. met Herman Roelstraefte aan
het orgel. De algemene leiding berustte bij Robert Depicker.
— Werner Sarlet istelde van 26 juni tot 9 full tentoon in studio
Jacobs to Knokke.
— Van 4 juli tot 6 augustus exposeert Maurice Schelck in galerij
Atelier to Oostende.
— Florent Smet istelde van 6 tot 28 juni tentoon in galerie Huize
Geertrui to Lokeren.
— Het Pater Stracke-comite wil op het graf van de op 18 februari
overleden JezuTet een monument oprichten. Het wordt, near zijn
eigen wens, een granieten kruis met het beeld van Kristus. Bijdragon kunnen worden gestort op postrekening 5284.74 van Mej.
Colomba Thiel, Arenbergstraat, lb, 2000 Antwerpen, of bankrekening nr. 08.930 Kredietbank (Toren) Antwerpen, op naam van mej.
Thiel. Het eventuele batig said° zal gaan near 'de werken van

Pater Stracke'.
— Op 3 september zal Rene Turkry te Antwerpen de tentoonstelling van Jozef Kets,
— Op 16 mei leidde K. Van Bockrijck to Runkst-Hasselt de tentoonstelling van Hassan Hesshmat in.
— Johan Vanbrussel liet ;bij Eufoda een plait religieuze chansons
verschijnen onder de titel 'Eons komt de deg'.
- Juliaan Vandenhende stelde van 19 juni tot 2 juli tentoon in
galerij Oranje te Gent.
— Kunstschilder A. Van der Borcht ,stelde van 1 tot 30 juni tentoon
in de galerij A.S.L.K., Frankrijklei, 86, to Antwerpen.
— Freddy Van Dijck stelde van 23 april tot 21 mei zijn schilderwerken en tekeningen tentoon in het 'Hager Rijksinstituut voor
Teohnisch Onderwijs, de Merodelei to Turnhout.
— Julien Van Gansbeke deelde met Marcel Van Maele de dertiende poezieprijs van Heist-aan-Zee.
— Op 11 juli boden het gemeentebestuur en het Davidsfonds
van Zoersel een ontvangst aan, waarop het gedenkboek 'Frans
Van Gler werd voorgesteld. Dit boek word gesohreven door
Emiel van Hemeldonck en word zeer luxueus uitgegeven (334
pag., 25x32 cm., kunstdrukpapier, vollinnen band en opbergdoos,
197 reproducties, waarvan 33 in kleur, prijs : 1.500 fr., p.r. 106.30
van Kredietbank Lille, voor rek. nr. 1175f00494/01 van J. Van Giel).
Tevens heeft, in de Gemeentelijke Jongenssohool to Zoersel, van
11 tot 26 juli een tentoonsfelling plaats van werken van Frans Van
Giel, kunstschilder, en van Jan Dries, beeldhouwer.
— Gerard Vanhove, nam van 20 februari tot 1 maart deel aan een
groepstentoonstelling to St.-Job-in-'t-Goor, stelde individueel tentom to Niel van 15 mead tot 15 april en kwam weer in e'en groepstentoonstelling in ,mei, in GB.Art Gallery to Antwerpen.
— Ter gelegenheid van de 'Open deur' in kwartier Cdt. Bauwin
to Hoogboom, had,daar een tentoonstelling 'pleats van akwarellen,
sohilderijen en beeldhouwwerk door de kunstenaars van de gemeenten Ekeren on Kapellen. Onder hen troffen we o.a. ook ons
medelid Marcel Veldeman aan.

— Van 1 tot 15 juli exposeert Geert Verbeke in galerie Herpels
te Kortrijk.
— Andre Vereecken stelde van 12 tot 28 juni tentoon in de Latemse galerij te St.-Martens-Latem. Jan D'Haese verzorgde de
ding.
platenfirma Eufoda heeft van Renaat Veremans de be-kendste liederen op een LP. ,bijeengebracht. Onder de uitvoerders
vermelden we Sylvairr Deruwe en Renaat Verbruggen.
- Gerard Vermeersch en Jeanine Schevernels vertolken gedichten
van Willem Elsschot op een LP., die door de Deutsche Grammophon-Geselischaft werd geperst. Deze pleat kan ook via het Davidsfonds bekomen. warden.
— Organist Gabriel Verschraegen verleent zijn medewerking aan
de vierde pleat van de tweede reeks luister van de imuziek in
Vlaanderen'.
— In het kader van de 'Veertiendaagse van de jeugd', ringericht
door de Lierse Jeugdraad, werd op 14 april 1970 in zaal Renova
een filmavond gewijd aan werk van de Nederlandse cineast Bert
Haanstra. 'Glas' en 'Alleman' werden ingeleid door Frans Ver-

streken.
De diverse gevaren, die ons natuurlijk leefrnilieu bedreigen, worden
uitvoerig behandeld in een reeks radiomontages van Frans Verstreken, onder titel 'De tien plagen van deze eeuw'. Speciaal voor
deze eerie sohreef Louis Verbeeck passende verzen, spreuken en
aforismen. De twintig montages, waar talrijke ideskundigen fhun
medewerking aan verlenen, warden uitgezonden tijdens 'De Postilion' (B.R.T.1-9u.30), elke , maandag (behalve juli en augustus), van
25 mei tat en met 14 december 1970.
— Nelly Windels nam deel aan de expositie 'Kunst in Europa', die
van 10 tot 23 juni plaatshad in het Internationaal Rogier Centrum
te Brussel.
— Karel Wollens exposeerde van 18 tot 30 ,maakt te Genua, samen
met Doti, Chagall, Picasso en enkele vooraanstaande itallanen.
Van 16 mei tot 2 juni stelde hij tentoon in Galerij Nova, Nekkerspoet, te 'Mechelen.

Provinciale wedstrijden
West-Vlaanderen

Provinciale Priiskamp voor Beeldhouwkunst 1970
Het s Provinciaal Bestuur van West-Vlaanderen deelt mee, dat de
werken voor de wedstrijd Beeldhouwkunst 1970 moeten ingediend
worden in bet Kasteel de Limburg Stirum, Moorseelsesteenweg,
Rumbeke, op 31 oogst, 2 of 5 september a.s.

Uitslag affichewedstrijd
De Bestendige Deputatie heeft, i n zitting van 25 juni, op voorstel
van de jury, de uitslag van de prijskamp bekrachtigd :
- de (prils van 15.000 fr. wordt toegekend aan Paul Van den Buseche, uit Assebroek.
- eon premie van 2.000 fr. wordt verleend aan : Bernard De Grendel, uit Poperinge; Boudewijn Delaere, uit Kuurne; Willy De Sauter, uit 'Tielt; Andre Huysentruyt, uit Kortrijk; Rika Loyens, uit
Antwerpen; Dirk Ringoot, uit Dendermonde; Walter Seys, uit leper;
Jef Van Hoyweghen, iuit Sint-Niklaas; Firmin Van Wambeke, uit
Marlakerke; Eddy Vermeulen, uit Kuurne.

Grafisch bericht
verzorgd door het V.V.G.
Secretariaat
Molendreef, 17, 9831 Deurle
(tel. 09/52.37.17).
P.R. 14979 Kredietbank Tielt V.V.G.

LEVERINGSVOORWAARDEN VAN DE DESIGNER
Veel industrielen stellen zich de vraag : hoe komt de samenwerking met een designer tot stand. Wat zijn zijn eisen en wat
kunnen zij van hem verwachten.
Te velen hebben aan den lijve moeten ondervinden dat het werken
zonder vaste voorwaarden steeds falikant uitvalt voor de tekenaar.
Daarom heeft het V.V.G. een lijst met duidelijke leveringsvoorwaarden uitgestippeld, die naast het werkkontrakt (dat wij volgende
maal zullen publiceren) aan de opdrachtgever wordt overhandigd,
met het doel elke nasleep van onenigheden te vermijden en
een zekere en waardevolle leidraad te zijn voor alle grafiekers
die onbekend zijn met de reglementering en dus de verdediging
van hun beroepsbelangen.
I. OPDRACHT EN ONTWERP
1. De nationale en Internationale regeling betreffende het auteursrecht is van toepassing indien, voor zover de wet zulks toelaat,
daarvan niet wordt afgeweken in de opdrachtsovereenkomst.
2. Indien niet anders is overeengekomen of wanneer de overeenkomst niet voldoende duidelijk is, zullen voor ontwerper en opdrachtgever de hiernavolgende bepalingen gelden.
3. Ontwerp is elke tekening, illustratie of model waardoor de
ontwerper aan een idea, voorlopig of definitief, vorm heeft gegeven.
4. De ontwerper waarborgt de authenticiteit van het ontwerp. Zijn
signatuur zal op het werk voorkomen en mag niet weggelaten
noch gewijzigd worden dan met zijn toestemming.
5. Door ontwerper en opdrachtgever zal de opdracht nauwkeurig
en schriftelijk bepaald en bevestigd worden. Bevestigt alleen de
ontwerper de opdracht en maakt de opdrachtgever binnen acht
dagen, te rekenen vanaf de datum waarop hij die bevestiging heeft
ontvangen, daartegen geen bezwaar, dan is de opdracht bindend
voor beide partijen.
6. Alle werkstukken en ontwerpen blijven, zowel geestelijk als
materieel, eigendom van de ontwerper. Aileen het reproductierecht
wordt binnen de wettelijke grenzen afgestaan.
7. De ontwerper is verplicht tot geheimhouding van alles wat hem
wordt toevertrouwd inzake fabricagemethoden, zaken- en reclamepolitick van de opdrachtgever.
II. UITVOERING EN GEBRUIK
8. Aileen de ontwerper kan een ontwerp voor gebruik gereedmaken en vrijgeven.
Alvorens dit ontwerp echter zal mogen gebruikt worden zoals overeengekomen, zal de ontwerper tot waarborg van een juiste uitvoering, zo mogelijk aan de hand van een proefexemplaar, zijn goedkeuring moeten geven. Hij heeft het recht elke uitvoering te
weigeren die indruist tegen zijn ontwerp.
9. Tenzij anders overeengekomen, mag het ontwerp ten hoogste
voor 1 jaar in gebruik worden genomen.
10. Het reproductierecht is beperkt tot de bestemming en de
oplage zoals in de opdracht omschreven.
Wit de opdrachtgever het ontwerp op ruimer schaal gebruiken of
volgens nieuwe gegevens laten bewerken, dan Is een nieuwe
overeenkomst nodig en zal een aanvullende vergoeding verschuldigd zijn.

11. Indien de opdrachtgever het geleverde werk in herdrUk wil gebruiken zal hlj hiervoor een aanvullende vergoeding verschuldigd
zijn van minstens 30 % per oplage of minstens 100 Vo bij onbeperkt
gebruik.
12. De ontwerper ontvangt gratis ten minste 10 exemplaren van het
in gebruik genomen ontwerp.

tot het ontwerpwerk staan, wordt near de aard en belangrijkheid
van deze adviezen afzonderlijk berekend.
30. Bij de aflevering van het ontwerp kan het gehele ontwerp-honorarium of een gedeelte ervan worden gevraagd.
31. De Opdrachtgever zal binnen 30 dagen na ontvangst van de
rekening alle aan de ontwerper verschuldigde betalingen doen.

III.. HET HONORARIUM
13. Opdrachten zonder honorarium worden niet aanvaard.
14. Vooraleer het werk aan te vangen kan de ontwerper een derde
van de overeengekomen prijs vragen.
15. Tussen partijen geldt de laatste door het VVG uitgegeven
honorariumtabel. De aidaar vastgestelde bedragen zijn gekoppeld
aan de stijging van het indexcijfer.
16. Het honorarium voor werkzaamheden die niet opgenomen zijn
in de VVG-honorariUmtabel of waarvan de omvang niet is te voor,
zien, wordt berekend volgens uurtarief.
17. Wanneer het ontwerp niet aanvaard wordt komt een derde van
het ontwerphonorarium aan de ontwerper toe als vergoeding voor
het geleverde work. Het ,ontwerp, dat eigendom blijft van de ontwerper, client hem opnieuw ter hand te worden gesteld.
18. De vergoeding voor het voor reproductie gereedmakeri van een
ontwerp wordt afzonderlijk berekend. Doze vergoeding dient ook
betaald wanneer de opdrachtgever aantoont dat hij, tengevolge van
bijzondere van zijn wil onafhankelijke omstandigheden, een voor
reproductie .klaar gemaakt ontwerp niet kan gebruiken.
19. Door de ontwerper gemaakte onkosten 'voor technische hulpmiddelen (zetwerk, foto's, e.d.), reizen en verblijf, alsook werkzaamheden door derden enz., nodig voor de uitvoering van de
opdracht, zijn voor rekening van de opdrachtgever.
20. Nevenwerkzaamheden (by. drukwerkcontrole, besprekingen,
verzamelen van gegevens e.d.m.) kunnen aardelding zijn tot berekening van 'eon bijkomende vergoeding volgens uurtarief.
21. Wanneer aan het eigenlijke ontwerp een voOronderzoek dient
vooraf te gaan, zal de ontwerper voor zijn leiding in dat verband
een afzonderlijk berekende vergoeding ontvangen.
22. Wanneer de opdrachtgever de opdracht terugneemt, nadat de
ontwerper reeds met het work is begonnen, zal hij de reeds gemaakte kosten samen met een deel van het honorarium dienen to
betalen.
23. Eike wijziging van de opdracht of van het ontwerp en elk gebruik van dit laatste voor een ander dan het overeengekomen doel,
kan alleen gebeuren met instemming van de ontwerper en tegen
betaling door de opdrachtgever van een afzonderlijk to bepalen
bijkomende vergoeding.
24. Voor spoedopdrachten kan de ontwerper bijzondere voorwaarden stellen.
25. Wordt de opdracht aan verscheidene ontwerpers toevertrouwd,
dan dienen zij alien hiervan verwittigd to worden en kan het ontwerphonorarium met ten minste 25 % .verhoogd worden.
26. Wanneer een ontvverper geregeld een grote hoeveelheid ontwerpwerk verricht voor een opdrachtgever, kan hij een garantiehonorarium .per maand of per jaar verlangen.
27. Indien een opdrachtgever van een ontwerper verlangt dat hij
niet voor concurrerende firma's zal werken, dan kan de ontwerper
als schadeloosstelling voor de beperking van zijn mogelijkheden,
een bijzonder honorarium verlangen.
De avereenkomst vervalt automatisch zodra de opdrachtgever het
honorarium niet meer op de gestelde tijdstippen betaalt.
28. Wordt van een ontwerper verlangd dat hij niet alleen ontwerpen
!evert, maar tevens adviserend en coOrdinerend optreedt bij een
totaal vormgevingsbeleid of een onderdeel daarvan, dan dient
daarvoor een afzonderlijk honorarium per maand of per jaar to
worden vastgesteld.
29. Het hOnorarium voor adviezen, die niet in directe betrekking

Merkteken
of de denkfazen van opdracht tot realisatie.
BIJ DE OPDRACHT
Gevraagd werd een merkteken voor een firma van Interior design
(combi-meubel).
Wij geven hier, ter intentie van de opdrachtgevers die dit delicate
proces eventueel mochten onderschatten, in het kort de Ontwikkeling van een ontwerp om te komen tot een verantwoorde combinatie
on een even verantwoorde honorariumbasisprijs van 5000 fr. verhoogd naargelang de belangrijkheld van de firma.
Armand Hellebaut interior Design
Ontwerp : R. Neirynck v.v.g.

Eerste idee :
Het initiaal als drager van het specifieke en functionele van onze eigentijdse
meubelcombinaties. a (armand).

Tweede ides :
Een tweeds initiaal in dezelfde geest
als hierboven terwiji de kiare en eenvoudige symboliek de stiji laat vermoeden en tevens een zitmeubel symbollseed. h (hellebaut).

Dente idee :
Door het eerste initiaal derwijze to denken was het mogelijk door middel van
de rijkdom van de schriftuur de I van
interior design to suggereren.

Eindfaze :
Door samenbundelen van voorgaande
ideeen is hier voornamelijk de eigentijdse vormgeving van een combi-meubel naar voren gebracht zonder de
interior designer, Armand Hellebaut, to
vergeten.

Kunstecho's
ANTWERPEN
De Dr. Oskar de Gruyterprijs van de VTB (de Gruyterpenning, opdracht en som van 12.500 fr.) werd op 24/6 toegekend voor het
jaar 1969 oan Julien Sohoenaerts, door een jury bestaande uit
toneelrecensenten. Hartelijke felicitates aan onze g'rootste levende
toneelspeler I
De Prijs Claude de Brouwer 1970 voor graveerkunst, voorbehouden
aan oudleerlingen (maximum 40 jaar) van een Belgische kunstschool, werd door de jury niet toegekend (15/6). Wel werden twee
werken ter aanmoediging aangekocht ni. van Guido Mariman
(NHISK Antwerpen) en Rita De Moor (Koninklijke Academie Gent).
Voor 1971 werd 'Contestatie' als onderwerp bepaald; inzenden Odor
15 mei 1971, aan het NHISK. Jury : M. Macken, L Lebeer, baron
de Brouwer, G. Gaudaen, M. Severin, J. Minne, L Reynaerts,
searetaris, aan wie inlichtingen kunnen aangevraagd.
De Werkgemeenschap van het Algemeen Katholiek Vlaams Toneel
werkte reeds een jaar o.l.v. Miel Geysen en toonde einde juni de
resuftaten van deze arbeid in het Augustijnerteater.
De Galerij Wide White Space neemt van 20/6 tot september deel
aan het Salon international des galeries pilotes te Lausanne (o.l.v.
Army de Decker, Schildersstraat 2).
Een Volksliedcommissie werd opgericht door het ANZ (Oudaen
22-24) ter bevordering van het nieuwe Vlaamse volkslied. ledereen,
die yen goede tekst of melodie wil schrijven, over gelijk welk tema,
zende dit in. Het ANZ zal voor de bekendmaking van de geselekteerde Ilederen 'instaan.

Mayumi Fujikawa, leerlinge van het Kon. Conservatorium van
Antwerpen, behaalde de tweede prijs in de TsjaTkowskiprijskamp
te Moskou. Eug. Traey, directeur der insteiling, was jurylid. De
Japanse violiste behaalde reeds vroeger de Vieuxtempsprijs; zij
was in Antwerpen, dank zij het fonds Alex de Vries.
Het lnternationaal Cultureel Centrum aan de Meir (oud koninklijk
paleis) began op 27/6 zijn activiteiten, met een tentoonstelling, geaan het verleden van het gebouw.

BILZEN
Van 20 tot 23 augustus : Vlo lnternationaal Muziekfestival en van
15 tot 23 augustus : Tentoonstelling 'De mans in de stad van morgen'. Tomooien voor de jeugd (toneel, ballet, pantomime, cabaret,
film), tentoonstelling van werken van jongeren (schilderkunst,
beeklhouwkunst, fatografie) en muziekwedstrijd voor de jeugd
(jazz, blues, pop). Inlichtingen : Oude Tongersestraat 4 - 3740 Bilzen (tel. 011/189.86).

-- 16 augustus, in het Stadhuis : Edward Melkus (viool), Raymond
ohroyens (kiavecimbel) : Sweelinck, Bach, Biber en Handel.
— 17 augustus, in de Kathedraal : Michel Chapuis (orgel) : Cappella Gregoriana; Veremanskoor - Franse Meesters.
— 18 augustus, in de Kathedraal : Prof. Friedrich Hogner (orgel) :
Noordduitse School Bach, Reger en Hindemith.
— 19 augustus, in de St-Annakerk : Koren Cantate (Gent) en Audite
Nova (Antwerpen) - dirigent K. Cooremans ,: Werken voor twee
koren van G. Sweelinck, Schutz en Brahms.
— 20 augustus, in de Kathedraal : Albert De Kierk (orgel) - Oude
ltaliaanse en Spaanse Meesters -improvisaties.
— 21 augustus, in de Kathedraal : Finale van de Orgelwedstrijd.
— 22 augustus, in de Stadsschouwburg : Kamerorkest J.F. Paillard
Peter Hurford (orgel) : Purcell, Handel, Arne.
— ,24 augustus, in het Memlingmuseum : Musica Reservata (London) - John Beckett - 'Muziek aan het hof van de Engelse koningen'.
— 25 augustus, in het Stadhuis : The Purcell Consort of Voices GraySton Burgess - het Alarius Ensemble : ,Dowland, Holborne,
East, Purcell.
— 26 augustus, in de Stadsschouwburg : The Academy of St Martinin-the-Fields - Neville Marriner - Helen Watts (alt) : Handel, Purcell.
— 27 augustus, in de Sint-Walburgakerk : The Academy of St
Martin-in-the-Fields - Choir of King's College (Cambridge) - Rotraud Hansmann (sopraan), Ian Partridge (tenor) - dirigent David
Willcocks. - 'Chandos Anthems', Handel.
— 28 augustus, in de Kathedraal : Engels kerkconcert door het
Choir of King's College (Cambridge) - dirigent : David Willcocks.
— 29 augustus, in de Sint-Walburgakerk : Radio Kammerorchester
(Keulen) en Koor Cantores (Brugge).
,

BRUSSEL
Een Commissie voor het statuut van de letterkundige word door
minister van Cultuur opgericht .met menses van Sabam, de administrate, de Academie enz.
De Koopalprijs voor vertaling ging dit jaar naar Bob De Nys, voor
'Een catalaans ,bericht bloemlezing van catalaanse poezie, verschenen bij de Bladen van de Podzie to Lier. Een bekroning die
de directeur Herman Van Fraechem zaliger gelukkig zou .hebben
gemaakt.
De 12e Prijs van de Directeur Generaal van de NMBS (40.000 fr.)
wordt uitgeschreven in 1971 voor een letterkundig work (nederlandstalig) in betrekki'ng tot de Belgische spoormannen; insturen
in twee getikte exx. voor 31/12/71 aan het secretariaat van het
tijdschrift 'Het Spoor', waar oak het regiment kan bekomen
warden.
De 11e Prijs werd aan een franstalig werk toegekend.

Groeninge aan de Dijver en blijft toegankelijk tot 20/9.

De Architektenprijs voor de urbanisatie Kunstberg-Katedraal ging
gedeeltelijk naar de Oostendenaar Jan Tanghe en de Bruggeling
Patrick Labarque. Hartelijk gefeliciteerd I Er waren 33 inzendingen,
waarvan vijf weerhouden voor de onderlinge verdeling van de
prijs.

Een Tentoonstelling van Eyck, imaginair museum van zijn meesterwerken, blijft open tot 30 september, eveneens in het Groeningemuseum.

De Toneelkunstprijs van de stad Brussel werd van 30.000 op
50.000 fr. gebracht en gaat afwisselend naar eon nederlandstalig
en franstalig toneelwerk. Inlichtingen ten stadhuize.

De Brugse Academie vierde zijn 250-jarig bestaan door eon ocademische zitting, waarop het woord genomen werd door Schepen
Eneman, Adviseur Gaby Gyselen en Burgemeester Vandamme.

Dertien Limburgse glazeniers exposeren tot 30/8 met dertig werken

BRUGGE
Moderne Duitse kunst - Honderd werken uit het Landesmuseum
van M0nster werd geopend op 17 jut' in het Stedelijk Museum

In het kader van het Festival van Vlaanderen gaan de 7° Internationale Muziekdagen door met van 15 tot 22 augustus , Internationale Orgelweek en van 22 tot 30 augustus : Engelse muziekweek.
— 15 augustus, in de Kathedraal : Kamiel d'Hoog'he (orgel)
Koperensemble van de Belgische Zeemacht : 'Leipziger Chorale'
J.-S. Bach.

in de 'Tinnen Pot' (zetel Kredietbank, Grote Markt). Men weet eclat
het kunstambaoht, en in het biezonder de glasraamkunst van Limburg, in de laatste jaren eon grate 'betekenis theeft genomen.

BOOM
Het 37e Landjuweel wordt voor het iseizoen 70/71 georganiseerd
in schouwburg Rupelsteen met deelname van Opbouw uit Borgerhout (De zaak Winslow/Terence Rattigan), De goudbloem uit
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St-Niklaas (Een bruid in de .morgen), Osea tilt Antwerpen (Pyrene/
Rose Gronon), Multatulikring uit Gent (Die ene dag/Alain Seymour),
De Goudbloem-De Broedermin uit Antwerpen (Een man voor alle
tijden/Rob. Bolt), Do Sohakel uit Aalst (Het huis van de •nacht/
Thierry fvlaulnier). Eerste vertoning op 6 december. Dr. P. Van
Aerden (80 jaar) blljft zich als voorzitter handhaven. Proclamatie
op 31 januari.
De ibekendmaking van de reeks deelnemers — zes i.p.v. acht of
tien, en slechts uit twee provincies • heeft veel vraagtekens ,doen
rijzen; ook het felt dat slechts twee aorspronkelijk nederlandstalige
werken gespeeld worden en dat geen Boomse kringen deelnemen.
Een reorganisatie van het Landjuweel, met grotere inspraak van
de amateurskringen zelf, schijnt noodzakelijk.

DE PANNE
'Vlaamse Ardennen' is een tentoonstelling, die •doorgaat in de
maand lull in het gemeentehuis, met een zestiental schilders, o.rn.
Valerius de Saedeleer, Leo Piron, C. Verstraeten, Fr. iMinnaert
en Jules Boulez.

DEURLE
De Katholleke Oostvlaamse Schrijvers hielden eind juni wederom
hun Leievaart met twee boten letterkundigen. Er was een academische zitting op het kasteel, op ultnadiging van burgemeester de
Pesseroey. Voorzitter Miel Kersten had het over de natuur, die
de letterkundigen dienen in bescherrning to nemen. Dichters lazen
hun bijdrage voor de igelegenheidsbloemlezing. Deurle word gehuldigd. Een reproduktie van een work van Gerard Herman werd
aan de deelnemers overhandigd.

EKELSBEKE
De IXe Vlaamse Cultuurdag ging door op 19/7. Opening van tententoonstelling van het archief de rederijkerskamers (9.30 uur, kasteel). Vlaamse hoogmis (10.30 uur). Aperitiefconcert (11.30 uur kastool). Kulturele bijeenkamst door het Comite flamand de France en
de Waregemse Cultuurdagen (14 uur zaal van der Sluys). Avondfeest in kasteeltuin.

— 29 augustus : Kathedraal. L van Beethoven : Missa Solemn's.
Groot Omroepkoor N.O.S. Concertgebouworkest Dir. Eugen Jochum.
- 30 augustus : Conservatorium. Slotconcert meestercursus. Erik Werba.
— 31 augustus : Koninklijke Opera. Hugo Wolf : Liederen - Christa
Ludwig (mezzo), Walter Berry (bariton), Erik Werba (piano).
Het Vlaams pianokwartet, een groep jonge kunstenaars, werd
gesticht in 1964. Vijf jaar lang beijverden zij zich oni een weinig
bekend repertorium terug aan het publiek to brengen en via
concerten voor Volksopleiding on Jeugd en Muziek ibrachten zij
oak de kleinere steden, met eon aangepast programma in kennis
met de kamermuzielc. Deze Vlaamse groep, bestaande uit Louis Pas,
piano, Rudolf Werthen, viool, Roland Coryn, altvlool en Marcel
Lequeux, cello, bekwam in de Internationale Kamermuziekwedstrijd
te Colmar (Frankrijk) een 2e Prijs. Voorwaar een oprnerkelijk resulteat wanneer men west dat niet minder dan 70 groepen aan doze
wedstrijd deelnamen, afkomstig uit Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk,
Luxemburg, Nederland, Zwitserland, Monaco, Italie en Belga Ook
de jury was samengesteld uit vooraanstaande musici uit verschillende landen.

HARELBEKE
Het 25-jarig bestaan van de Stedelijke Academie Peter Benoit zal
herdacht worden door een 'Weekend van de Belgische muziek'.

HEIST-DUINBERGEN
Het Internationaal Kartoentestival 1970 bracht volgende bekroonden : Luk Tegenbos (Wezembeek-Oppem) voor de Sportspotprent,
Adolf Mien (Krefeld) voor de tijdkritische tekening, Jos Lambregs
(Bilzen) voor de gewone kartoeon en voor de beste Vlaamse inzending, Harald Kretzschmar (Kleinmachnaw DDR) voor de 'humoristische gebruiksgrafiek.

HEIST-OP-DEN-BERG
De Groepstentoonstelling Hnita ging door in de Boudevvijnzaal van
het Torengebouw (30/5 tot 7/6).

GENT

HERENTALS - HOOGSTRATEN

Het Nationaal Forum van de Kunstambachten ving op 25 juni aan
in de St.-Pietersabdij. lnrichter Nationale Federatie der Kunstambachten, Economisch en Sociaal Instituut van de Middenstand
en Provinciale Dienst voor Kunstambacht.

VVij wensen de aandacht to vestigen op twee minder bekende
Kempische .musea. Het Fraikin-Museum to Herentals, gewijd aan
de Herentalse beekthouwer (t 1883) in , het Stadhuis is toegankelijk
van mei tot september op de werkdagen. Het Ostmuseum te
Hoogstraten (Vrilheid 151, achter het stadhuis) bevat 93 werken
in 1938 aan de stad geschonken; het is toegankelijk op afspraak
met 0:1111r. L Vanden Bossche, Lindendreef 76, Hoogstraten (tel. :
03/72.52.40).

Het Festival van Vlaanderen ibrengt in de maand augustus de vatgende concerten :
— 17 augustus : Koninklijke Opera. Moessorgski : Khowanstsjina.
Nationale Opera Sofia.
-- 18 augustus : Koninklijke Opera. Moessorgski : Boris Godoenov.
Nationale Opera Sofia.
— 20/ augustus : Bijloke Abdij. Handel, Martini', Richter, Schubert.
Kamerorkest an Praag.
— 21 augustus : Koninklijke Opera. Ballet van de XX° Eeuw.
'Maurice [Wart.
22 augustus : Koninklijke Opera. Studio Ballet Praag.
- 24 augustus : Koninklijke Opera. B. Britten : A Midsummer
Night's Dream. - English Opera Group. Dir. Meredith Davies.
— 25 augustus : Koninklijke Opera. Studio Ballet Praag.
— 26 augustus : Gravensteen. F. Schubert : Die schone Mallerin. Werner Krenn (tenor), Erik Werba (piano).
— 27 augustus : Pacifioatiezaal Stadhuis. P. Hindemith, E. Gistelinck (create), Strawinsky, Webern. - Belgisch Kamerorkest. Dir.
Georges Maes.
— 28 augustus : Gravensteen. L. van Beethoven. Juilliard String
Quartet.
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Laterna, de Herentalse galerij die reeds zovele verdienstelijke
initiatieven op haar actief heeft, besloot em allerial redenen 'haar
activiteit te stoppen met een laatste tentoonstailing, iii. doze van
Jan Flameng, de bekende Tumbautse kunstschilder.

HILVARENBEEK
De 24e Groot Kempische Kultuurdagen gaven bun prijs aan Martien
J.G. De Jong (Namen) en Jan Elemens (Arnhem).

IZEGEM
Cantate Domino, het ibekende Izegemse koor o.l.v. Robert Depicker,
heeft zich gespeCialiseerd in Gregoriaanse concerten, met de hulp
van directeur Herman Roelstraete, en trad op in velerlei biezondere
omstandigheden, zoals de Demedtsviering, de Streuvelsuitvaart, de
Frans Vlaamse Cultuurdagen en de Gregoriaanse dag in de abdij
van Grirnbergen evenals herhaaldelijk voor de BRT. Voor korl

kwam een eerste LP-plaat van de pers. Wij wensen het koor veel
succes toe.

In dezelfde kerk, op 15/9, het koor van het Lemmensinstituut met
oude instrumenten.

KNOKKE

LIER

Het Lootens-Fonds heeft besloten tot de uitgave van 'Verschaeviana', een jaarboek van de Verschaeve-studie. De eerste aflevering
verschijnt kortelings met teksten van Dom EI. Dekkers, J.L De
Meester, A. Mirgeler, R. Vanlandschoot en Martha Vandewalle.
Behalve reeds genoemden bestaat de redactie nog uit André Demedts, Jozef Geldhof en Jer. De Cuyper. Bestellen door storting van
150 fr. bij de Kredietbank te Brugge, voor rekening Lootens-Fonds.
Het jaarboek bevat 144 blz. en 4 platen (Walleyndruk).

Lier, historische stad verschijnt In de reeks 'Flandria Illustrata',
uitg. J.E. Buschmann, te Antwerpen, samengesteld door Bert Peleman; medewerker o.m. Prof. van Breda.

Pop Art, evenals Nieuwe Figuratie en Nieuw Realisme, worden In
de zomermaanden vertoond In de Casino: een zeventigtal in de
mode zijnde popartiesten verschijnen er met 150 werken verzameld
door Nellens en Zijn personeel.

KORTRIJK
De Marnix-Ring heeft het initiatief genomen tot de stichting van
de André Demedts-prijs. De André Demedts-prljs zal een gelegenheid zijn om de vele verdiensten van André Demedts te onderlijnen
en tot voorbeeld te stellen. Jaarlijks wordt voorzien in de bekroning
van een kandidaat die In de geest en de idealen van André Demedts bijzondere prestaties heeft geleverd voor:
- het bevorderen van algemene kunst- en kultuurverspreiding.
- de Integratie In het Nederlandse taalgebied heeft nagestreefd.
- de kulturele banden met Zuid-Afrika heeft bevorderd.
- de Nederlandse kultuur in Frans-Vlaanderen grote verdiensten
heeft bijgebracht. De financiële basis voor de André Demedts-prljs
wordt samengesteld door bijdragen van de Marnlx-Rlng, de Bank
van Roeselare en West-Vlaanderen en een André Demedts-fonds.
Iedereen kan bijdragen door storting van 100, 250, 500, 1.000 of
5.000 fr. op postrekening 9576 van de Bank van Roeselare en WestVlaanderen te Kortrijk, met vermelding: voor rekening 3/101.594
van het André Demedts-fonds. Voor andere steunbijdragen of
schenkingen kan men zich steeds in verbinding stellen met de
secretaris: Luk Vercruysse, Gentsesteenweg 57, te 8500 Kortrijk
(tel. : 056/253.35).
Uit dit fonds wordt jaarlijkS een toelage toegekend aan het komitee
voor Frans-Vlaanderen.
Een Raad voor Advies zal Jaarlijks de André Demedts-prijs toekennen (Voorzitter: Marcel Notebaert, secretaris: Luk Vercruysse,
penningmeester: Koenraad Dewulf).
De officiële Instelling van de André Demedts-prijs ging door op
11 juli 1970 te Kortrijk met een toespraak door dr. Michlel vande
Kerckhove, programmaverklaringen door Marcel Notebaert en Luk
Vercruysse en een gelegenheidstoespraak door Prof. Joos Florquln.
De Koninklijke Academie hield In de lokalen aan de Houtmarkt, 5,
van 21/6 tot 6/7 een tentoonstelling van de jaar- en proefwerken
der leerlingen.

KUURNE
Een tweedaagse Artiesrenfoor ging door op 11 en 12 juli, onder de
auspiciën van het Ministerie van Cultuur, het Provincie- en gemeentebestuur en het Christelijk Vlaams Kunstenaarsverbond. Inrichter:
de Kunstkring van Kuurne (voorzitter M. Depijpere; André Debaveye, algemeen verantwoordelijke).

LEUVEN
Het Festival van Vlaanderen brengt op 18/8 het kamerorkest van
Praag in de St.-Pieterskerk, het Studioballet van Praag op 24/8 in
de stadsschouwburg, het Juillard String Ouartet op 29/8 In de
Aula der Universiteit. het Vocaal Ensemble van de N.C.A.V. met
polyfonische muziek In de St.-Ouintenskerk op 12/9 en tenslotte

MECHELEN
21 augustus tot 22 september: Festival van Vlaanderen:
- 21 augustus, in de kathedraal : Orgelconcert : J.J. Grünewald
(ParijS).
- 25 augustus, In de kerk van Onze-Lieve-Vrouw over de Dijie:
Choir KIng's College (Cambridge).
- 28 augustus, in de Kathedraal: Orgelconcert : Prof. M. Schneider (Keulen).
- 31 augustus, Toren van Busleyden : Beiaardconcert.
- 1 september, Stadhuis: Kamermuziek (New Vork Chamber SoIlsts).
- 4 september, In de Kathedraal: Orgelconcert: Flor Peeters
(Mechelen) : César Franck.
- 7 september, Kerk van Onze-Lieve Vrouw over de DI]le;
Beiaardconcert.
- 11 september, Paleis van Margaretha van Oostenrijk: Kamermuziek (Early Music Consort of London. dir. David Munrow).
- 14 september, In de Kathedraal, te 20.30 uur: Slotconcert van
de beiaardrecitals (P. van den Broek).
- 22 september, in de Kathedraal , te 20 uur: Missa Solemnis van
Beethoven. - Singverein der Gesellschafl der Muslkfreunde. Orkest
van de Muntschouwburg.

NEERPELT
Een Jazz-labo of workshop voor jazz en pop, gaat door van 20 tot
25 julI. Inlichtingen: Centrum voor Kreatief werk en spel, MariaTheresiastraat 55, 1040 Brussel. Plaatselijke organisatie: Provo
Centrum Dommelhof.

OOSTENDE
Het Noordzeefestival in het Kursaal brengt o.m. 'Fldelio' van
Beethoven door de Koninklijke Vlaamse Opera met de Antw. Filharmonie o.l.v. Will! Boskovskl, een Beethovenrecital van N. Slusny
en La bohème van Puccini. Verder de Wallace Collection, Serge
Regglanl, Toon Hermans, Miel Cools, Gerard Vermeersch, Jullaan
WIlmots en de Elegasten. Baletten o.m. Noêrejev en Muntballet van
Béjart. De KVS brengt een stuk van Feydeau. InliChtingen p.a.
Willy Bosschem, public relations officer, Kursaal, Oostende (tel.
059/751.11).
De Vlaams Klu!:! Kust plande toneelopvoeringen door de Bacchanten (onder regie van Mich. Wyffels), exposeerde (met grote nalatigheid) Limburgse schilders, houdt thans een grote De Boecktentoonstelling, steunde de tentoonstelling Roland Devolder, plant
een Vlaamse variëtéavond In het kader van het Noordzeefestival,
denkt reeds aan de VOlgende Muze op schoot, zal nu ook met film
en met concerten beginnen (m.m.v. Georges Maes) enz. enz. Alles
samen een briljante activiteit, spijt de onvermijdelijke schaduwzijden. En voor wat betreft het op gang houden van een ontspanningsleven van hoog niveau. mag de V.K.K. zeer zeker als voorbeeld genomen worden. Ook dát Is cultuurspreiding I

OUDENAARDE
Het Algemeen Kristelijk Vlaams Toneelverbond - Oost-Vlaanderen
hield op 27/6 zijn jaarlijks congres. Er werd gesproken door
Marcel Balfoort, na voorzitter Van Garsse. Hij verdedigde het
echte toneel tegen een aantal hedendaagse tendensen, die in
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wezen anti dramatisch zijn. De schiftingswedstrijd 69-70 gaf de
eerste plaats aan Willen is Kunnen (Dendermonde) en Reynaart
(Melsele); derde werd St.-Geneslus (St.-Nlklaas) . Een paneelgesprek met Carlos Van Lanckere, Dré Poppe en Drs. Velzeboer
handelde over 'Toneel, engagement en contestatie'.

POSTEl
Kamermuziekconc:erien hadden plaats In de abdij op 10/5 (Ensemble E. Ysaye) en 31/5 (Athenaquartet). I. en N. Alfonso brachten
een gitaarconcert op 28/6.
Specialiteiten voor gevorderde koorleiders is het onderwerp van
de studieweek, georganiseerd door het Algemeen Nederlands
Zangverbond van 23 tot 29/8. Cursusleiders : Joh. Collette Kamiel
Cooremans, Jos van Immerseel en Juul Wil mots. Inschrijven vóór
10/8: A.N.Z., Oudaan 22-24, Antwerpen (1.600 of 1.300 fr. voor
leden, op giro 963.36).

RIJSWIJK
In 1971 wordt met een zekere luister het 25-jari·g bestaan van het
Belgisch-Nederlands Kultureel Akkoord gevierd. Moge dit de Inzet
zijn voor een totale ommekeer in de toepassing ervan; van Belgische zijde werd het immers onafgebroken misbruikt voor het
verspreiden van een eenzijdig vertekend beeld van onze letteren,
onder de verantwoordelijkheid eerst van Toussaint-van Boelaere,
nadien van Julien Kuypers en tenslotte van Karel Jonckheere.

TONGERLO
De Hagelandse kunstkring stelde tentoon in de Boerenkrijgschuur
van 19 tot 29 juni.
Orge/recita/s hebben plaats In de abdijkerk op 24/5 (Bernard
Bartelinek) en op 21 en 16/6 (Ivan Sokol) .

WAREGEM
Voor de vijfde maal wordt een Nederlandse Taalprijsvraag voor
Frans-Vlamingen georganiseerd onder de auspiciën van het Comité
Flamand de France, het Kultuurverbond van Waregem en het
Komltee voor Frans-Vlaanderen.
Alleen Franse staatsburgers kunnen er aan deelnemen.
Aan deze prijsvraag 1970 zijn opnieuw prIjzen verbonden ter
waarde van 500 F.F. Gevraagd wordt : een oorspronkelijk Nederlands opstel van minimum één bladzijde (kwarto-formaat) of een
oorspronkelijk Nederlands gedicht. Het bedrag van 500 F.F. zal
onder de Inzenders verdeeld worden naar verhouding van de
waarde van de Ingezonden werken. De bekroonden zullen hun prijs
ontvangen op de Kultuurdag te Waregem, op 13 september 1970.
De werken dienen ingestuurd tegen uiterlIjl< 25 jUli 1970 aan:
Jozef Tillle, Ons Huisje, Place J.M. Ryckewaert, 59 - Steenvoorde.
De 23" Fransvlaamse Ku/tuurdag wordt voorzien op 13/9, onder
voorzitterschap van Leo Van Acker. Toegang vrij en kosteloos.
Steun wordt dankbaar aan,vaard op giro 53.80.41 van de secretaris
Luc Verbeke, H. Verrieststraat, 32.

RUPElMONDE

WULVERINGEM-VEURNE

Nieuwe Mercatarridders werden eind Juni gehuldigd in het gemeentehuis, door Bert Peleman, de Initatiefnemer. Het betrof ditmaal beeldhouwer Karel Aubroek (maker van twee Scheldebeelden
en van de SI.-Amelberga van Temse), Jozef van Overstraete
(voor zijn toeristisch-culturele actie) en Leonce Gras (voor de uitvoering van Benoits 'Schelde').

Galerij Drie Koningen houdt van 18/7 tot 16/8 een expositie van
beeldhouwwerk, gravures en schilderijen met werk o.m. van Paul
De Bruyne, Begga D'Haese, Jules Dewaele, Godfried Vervisch en
Willem Vermandere. De inleider was Jan d·Haese.

SINT-KRUIS
Een Openluchttentoonstelling voor beeldhouwkunst 'Beeld en boom'
werd op 10/7 geopend In de Bisschopsdreef. door Gouverneur P.
van Outryve d'Ydewa!!e. Het Initiatief kwam van de gemeentelijke
culturele raad. De receptie had plaats in kasteel Rooigem.

SINT-NIKLAAS

ZOERSEL
De zomervergadering van de Vereniging van Kempische Schrijvers
had plaats op 12 juli. 's Voormiddags hield Robin Hannelore een
spreekbeurt over de huidige situatie van de Kempense literatuur. In
de namiddag sprak Emlel van Hemeldonek over de Kempense
schilderkunst. De burgemeester bood een receptie aan. Aan de
koffietafel werd gesproken over het natuurbehoud in de Kempen,
door Evert Lagrou en ir. G. Deseranno. Ook werd een retrospectieve Frans van Giel geopend, met presentatie van een monografie
over de schilder door Emiel van Hemeldonek.

Leerlingen van het Antwerps NH/SK exposeerden van 7 tot 24/6
in galerij Waumans (leerlingen van René De Coninck en Rik
Slabbinek).

TIElT
Op 4 juli had de Proclamatie van de Poëzieprijs plaats met een
forumgesprek door de Juryleden. De prijzen gingen naar Robin
Hannelore en Korban, die er een publicitaire stunt voor zichzelf
van had gemaakt. overeenkomstig de In bepaalde literaire(?)
middens bestaande gewoonten. De voordracht der gedichten door
Magda Neirynck was schitterend.

TONGEREN
Van mottoren tot kasteel is een tentoonstelling, Ingericht In het
provinciaal Gallo-Romeins museum van 27/6 tot 11/10. Het gaat
over de periode van het ontstaan der burchten tot 1500. Een studie
over het onderwerp van de hand van A. Claassen. directeur der
Normaalschool van Mechelen aan Maas, werd bij deze gelegenheid
uitgegeven.
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Vrije tribune
Blijft kunst kunst?

Gelukwensen met het jongste nummer van 'Vlaanderen', waarin
de interviews gans de aflevering doorkruisen. De wijze waarop
vragen en antwoorden gegroepeerd werden is zeer geslaagd en
levendig. Het schijnt dat er uiteenlopende reacties op gekomen
zijn. Welke en in welke dagbladen?
Roger SomvIIIe, Tervuren.
Geschreven reacties hebben wij totnogtoe niet onder ogen gehad,
Journalisten zijn er zéér vlug bij om een gratis persabonnement
te verkrijgen, maar een recensie schrijven over elk nummer is
een lJ.ndere kwestIe ...

De Pelgrim-Beweging (1)

De Pelgrim-Beweging (3)

Alle felicitaties voor Uw initiatief, om dit 'Pelgrim'-nummer te
brengen I Bij aandachtige lezing merkt men dat het de hoogste tijd
werd om zo lets te ondernemen : reeds nu zijn er al te veel hiaten
(om niet te spreken van contradicties).
lk vraag me of of er geen aanvullende documentatie betreffende
de 'Pelgrim' voorhanden is in het AMVC te Antwerpen.
!emend die — zonder zelf lid van de 'Pelgrim' te zijn geweest —
toch met de meeste Pelgrims bevriend was, is Richard Dewachter
te Puurs.
Ikzelf kan U een paar aanvullingen (terechtwijzingen) bezorgen.
De tekst afgedrukt op blz. 143 is Wet van Jan Boon, maar van mijn
oom Prof. Dr. Arthur Boon, hoogleraar te Leuven, algemeen voorzitter van het Davidsfonds, stichter-directeur van de N.V. Radio
(later K.V.R.O. = Katholieke Vlaamse Radio Omroep). Arthur Boon
was geen familie van de letterkundige Jan Boon, de latere directeur
-generaal van het N.I.R.
Blz. 165 (2e kol.) is er sprake van P. Boon. Duidelijker zou geweest
zijn : pater (Jozef) Boon. Deze was een broer van Jan Boon
voornoemd.

lk kan niet nalaten de redaktie van Vlaanderen , dankbaar to
teren voor het Pelgrimnummer. Voor de enkele nog overlevende
Pelgrims zal , het een grote vreugde gebracht hebben. Het was
een sohone tic!. lk was hier toen jonge kapolaan , na 14-18. En
nieuwsgierig zag ik telkens uit naar eon nieuw nummer van het
tildschrift. De vernieuvvde liturgische beweging groeide. Wij dweepten met _Guardini en zijn jeugdactie, met burg Rothenfels - in
Frankrijk met de kring van 'Le Roseau d'Or' en 'Les lies', Maritain,
Claudel, J. Green... , met de 'Arche' groep enz.
lk ben echter zeer ontroerd door de bijdrage van Dr. Joris Caeymaex z.g. en de woorden die hij aan mijn werk wijdt. Misschien is
het zijn laatste iartikel geweest ! lk kende hem niet •persoonlijk maar
in Boekengids en in andere gelegenheden iheeft hij mij altijd
warm gesteund. lk iblijf hem — en nu nog dubbel — dankbaar
herden ken.
Nogmaals proficiat en dank voor het Pelgrimnummer. Die, sohone
beweging mooht niet vergeten worden, niet verloren gaan. Daarvoor
heeft 'Vlaanderen' nu gezorgd.

als ik me niet vergis —
Alb. van Nuffel (biz. 167, 2e kol.) is ook
de architect van de Kristus-Koning-kerk te Antwerpen, gebouwd
om er, tijdens de wereldtentoonstelling van 1930, de 'Vlaamse
kunst' te exposeren (in voile Pelgrim-periode dus).
Mgr. Jules van Nuffel (ik vermoed dat die bedoeld wordt met de
'A. Van Nuffel, toondichter' in de 3e kol. van de 'Naamlijst' blz.
153) is in 1918, directeur geworden van het Lemmensgesticht
(aldus s.v. 'Nuffel, Jules van' in Kath. Encycl., le uitg.). lk vind het
een beetje jammer dat over zijn latere werk (precies uit de
Pelgrim-periods) niet wordt gesproken.
In de lijst (blz. 153, 3e kol. bovenaan) lees ik : „Z.E.1-1. Jos de
Vooght, lett., pastoor te Rethy). Dat moet zijn : Jos de Voght. Blz.
152, 3e kol. bovenaan, rectificeert Uzelf een gelijkaardige fout :
Lode de Vooght = Lodewijk de Vocht. Jos de Voght (als tekstdichter) en Lode de Vocht (als toondichter) hebben samen de
'Jaarkrans van geestelijke liederen rond den haard' uitgegeven.
Dit alles moge een bewijs zijn van de belangstelling waarmee ik
dit nummer van 'Vlaanderen' (zoals de andere heb gelezen.
De bijdrage van Joris Caeymaex verschijnt posthuum. Het is vermoedelijk een van de allerlaatste artikelen van zijn hand, geschreven niet lang voOr zijn tragische dood.
.

Xavier De Win, Antwerpen.

De Pelgrim-Beweging (2)
Naar aanleiding van ons telefonisch onderhoud, tijdens hetwelk 4 ik
u de vergissingen heb gesignaleerd, die ik vaststeide in de artikels
over `de Pelgrim-Beweging, ben ik zo vrij u hierbij de rechtzettingen to laten geworden.
De juiste schrijfwijze van de naam van mijn vader, architect van
de basiliek van Koekelberg, is : Albert Van huffel en niet : Van
Nuffel (dus met kleine h en in twee woorden).
In het desbetreffend artikel op pag. 167 staat ten onrechte vermeld, dat mijn broer Lucien eveneens tengevolge van overspanning zou overleden zijn. Hij heeft nooit dan vrijwillig meegewerkt
aan de bouw van de basiliek; hij was ziekelijk en de zekerheid,
die mijn vader bezat dat zijn zoon hem daardoor nooit zou kunnen
opvolgen, berokkende hem veel verdriet. Mijn vader overfeed op
16 maart 1935 en mijn broer op 17 april 1937. Het was de heer
Ronse die belast werd met de voortzetting van de werken; voordien was hij trouwens reeds mijn vaders adjunct.
lk dank u zeer voor de opname van daze kleine rectificatie in het
eerstvolgend nummer.
E. Gallet-Van huffel, Oostende.

Gery Helderenberg, Lede.

De Pelgrim-Beweging (4)
Veel geestesvreugde ibeleefd aan het pelgrimnummer van Vlaanderen. Maar blz. 143 most eon fout zijn. Dat kan nooit een brief
zijn van Jan Boon, mijn vader, ook niet van de Jan Boon 'Nonkel
Jan, allerwaarschijnlijkst van Arthur Boon, voorzitter van N.V.
Radio - inderdaad in die tijd, later K.V.R.O. lk meld het u voor de
juistheid van het dossier. In de dossiers van vader steken wel
andere dokumenten uit korrespondentie met de Pelgrim.
Herman Boon, Leuven.

De Pelgrim-Beweging (5)
1. Toen ik die brief van 'Jan Boon' bekeek (bladz. 143) herkende
ik , het geschrift van Jan niet meer. Overigens schreef hij zelden;
hij typte meestal.
De handtekening is A. Boon — tdenkelijk Arthur Boon.
Het gesohrift van Jan (bladz. 152 onder Alfons Moortgat) gelijkt
meor op de ,handtekening 'Jan Boon' op deze bladzijde.
2. Renaat Verheyen — de grootste en baste toneelspeler die wij
ooit gekend hebben — is niet gestorven door uitputting, hoewel 'hij
een reuze hard werker was.
3. bladzijde 164 : Het Credo-spel op de Heizel te Brussel 196 o.a.
en het H. Bloedspel to Brugge, zijn creaties van Pater Jozef Boon,
broer van Jan Boon.
4. bladzijde 163 : Y. Selma (Yvonne Dubois) is inderdaad naar
Parijs gaan spelen. lk ontving van haar een telefoontje uit Parijs
i.v.m. de jaren arbeld in het VI.V.T., kwestie van pensioen.
5. 'Tip' te Parijs — maar 'Tip' was maar 'begeleiding', een toemaat
bij het programme — succes ja, , maar vergeet de ware opdraoht
niet. Op uitnodig'ing van Firmin Germier, die kloeg over de neergang van het toneel, ging het VI. Volkstoneel op 21, 22, 23 fun!
1927 naar Parijs tijdens het internationaal toneelfestival. Op het
programme 'Lucifer' van Vondel.
Elk der vijf bedrijven van 'Lucifer' werd voortdurend door donderend applaus onderbroken en tijdens de pauze werd de achterscene door het publiek ingenomen, dat decor, lichtinstallatie, de
acteurs en de componist Karel Albert van nabij wilde zien.
In de stampvolle zaal bevonden zich o.a. J. Copeau, Henri Gheon,
Poe, Darius Milhaud, HOnegger, Henri Brochet, Chagall, Picasso,
Florent Schmitt, Gaston Batty en berichtgevers uit heel de wereld.
Het bled 'Comedia' gaf als kop : 'Les flamands a Paris - Succes
fou'. • De Parijse criticus Paryane wijdde twee kolommen aan de
vertoning, onder de hoofding : 'Une merveille d'art theatre. Het
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Vlaams Volkstoneel heeft aan Parijs een meesterlijke les gegeven.
Toen 's anderendaags. op dezelfde scène, njl met zijn galjoen afvoer, een reusachtige leeuwevlag aan de mast, veerde heel de
zaal van de 'Comédle des Champs Elysées' spontaan recht, met
donderend geJuich. De vader van Johan de Meester en zijn moeder
hadden veel Hollandse vrienden te Parijs, die allemaal uitgenodigd
waren.
On donderdag, 4 Juli 129, speelde het Vlaams Volkstheater In het
paleiS te Laken voor koning Albert en koningin Elisabeth, prins
Lcopold en prinses Astrld, In aanwezigheid van al wat naam had.
Renaat Verheyen In de hoofdrol van de 'De geschiedenis van de
soldaat' en Johan de Meester verteller. Het werd een koninklijk
feest voor Vlaanderen (zo stond het In 'Ons leven', 1956, H. Boon).
En zo heb Ik het allemaal meegemaakt.
Jammer dat u mij de teksten voor ze In druk gegeven werden, niet
hebt laten zien. De tiJd doet veel vergeten of verdraaien. Overigens
zou 'TIJ I' nu zoveel bijval niet meer hebben; dat ondervonden wiJ te
Leuven, enkele jaren terug (niet klassiek).
Mevrouw Jan Boon, Buizingen.
De Pelgrim-Beweging (6)
Ik stel er priJS op - ik kan het niet nalaten - de redaktie van
'Vlaanderen' te feliciteren voor het 'Pelgrim-nummer', evenals voor
voor het vroeger verschenen 'Ernest Claes-nummer', Trouwens alle
nummers zijn bewonderenswaardig I
Ik meen dat een dergelijk tijdschrift getuigt voor de standing de kulturele standing dan In het bijzonder - van een volk.
Hopende dat 'Vlaanderen' gewaardeerd wordt en zal bijdragen tot
de groei op alle gebied van de Vlamingen, groeten WiJ U oprecht
bewonderend en beslist hoogachtend,
Paul van Morckhoven, Antwerpen.
Actuele nummers
(... ) en mag Ik tevens miJn gelukwensen aanbieden vooral voor de
laatste actuele nummers.
Raoul Chanet, St.-Truiden.
Zoekertjes
Fons Margot, J.B. Brusselmansstraat 17, 1710 Dilbeek zoekt nr. 1
van de jaargang 1955 te kopen (of om te rullen voor een nummer
73).
Mark Delrue, Guldo GezeIleplein 11, 8900 leper, zoekt de VOlgende
nrs. van 'Vlaanderen': jg. 1953 (nr. 5); jg. 1955 (nr. 5): jg. 1957
(nr. 4); Jg. 1962 (nr. 62); jg. 1964 (nr. 73)
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Pas verschenen boeken van leden
Andrê Demedts: Terug naar huls, 13 x 20,5 cm., 194 pag., ultg.
Davidsfonds, Leuven, 1970, leden prijs : 70 fr. Ing., 95 fr. geb.,
handelsprijs: resp. 110 en 150 fr.
Deze bundel bevat de volgende zes novellen : Op weg naar OltendOrf, In mei, Van mei tot april, Een zomernacht, Najaar, Afscheid
van Diana. De auteur heeft ze opgedragen aan de mensen, met
wie hij het Innigst verbonden Is : zijn vrouw, zijn vrienden van
veertig jaar geleden, zijn dochters en zijn zoons. Wij geloven niet
dat de opdrachten zonder betekenis zijn, want In elk van de zes
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verhalen heeft Demedts gepoogd dàtgene uit te drukken, dat
achtsr alles nog betekenis kan hebben voor een mens : wat woordeloze vriendschap voor de eenzame ; deernis en waarachtig medeleven met de kleine, de verSChoppeling ; verbondenheid met het
land en met het voorgeslacht, dat wij In ons dragen ; het geloof In
een uiteindelijke vervuiling, In een alleshelende troost, In het leven
na dit leven. De schrijver is daar schitterend in geslaagd. De personages, die uit de novellen levend op ons toetreden, ziJn mensen
zoals WiJ er overal kennen en die veelal hard moeten werken om
aan de kost te komen - eenvoudige werkmensen dus, die geen
geleerde betogen houden, maar die de kunst hebben geleerd met
leven en dood, met twijfels en verlies, verzoend te raken, om dan,
met het weinige dat ziJ hebben kunnen redden, berusting te vinden.
In dergelijke verhalen Is Demedts 0.1. het grootst. ZIJn stijl, zijn
gedachtenwereld, zijn woordkeus, zijn mensenkennis, lopen hier
a.h.W. hand In hand en bouwen de novellen op tot waarachtige,
diep ontroerende getuigenissen en levenslessen (zonder dat er ook
maar ergens uitdrukkelijk gemoraliseerd wordt). Wij hopen dat de
schrijver, na het soms al té drukke 'openbare leven', waartoe hij
zichzelf verplicht voelde - en waarin hij zich enorm verdienstelijk
maakte - eindelijk eens echt 'terug thuis' zal kunnen zijn om In
alle rust nog veel verhalen te schrijven als deze, die wij hier even
belicht hebben.
BIJ de Uitgeverij De Goudvink, Schelle, verschenen vier heerlijke
kljk- en leesboeken voor de jeugd; zij werden In het Nederlands
bewerkt door de bekende jeugdschrijfster Gerda Van Cleemput :
In de buurt van het water - VIjftien kleine wilden - Duizend bonte
pluimen - Op de boerderiJ. 25 x 32 cm., 28 pag.ldeel, geb.• 75 fr.
Vier buitengewoon prachtig uitgegeven dierenalbums, waarin de
illustraties de ruimste plaats gekregen hebben, uitstekende, veelkleurige tekeningen, die vogels, water-, hoeve- en wilde dieren
voorstellen In hun eigen milieu. Elke plaat beslaat twee volle (en
grote I) pagina's: een echt kijkgenot voor de jongeren dus en
leerrijk erbij. De teksten werden zeer eenvoudig, maar tevens
levendig gehouden. Gerda Van Cleemput weet trouwens wel hoe
het hoort. Kortom: puike geschenkboeken. Uggen de traditionele
geschenkdagen nog ver af, toch kan het nuttig zijn deze albums
alvast te noteren.
Ook bij de Uitgeverij Lannoo, TieitIUtrecht startte een nieuwe
serie kinderboeken: de HarlekiJn-reeks. Marlette Vanhalewijn nam
alvast de eerste twee deeltjes voor haar rekening. De 365 Jurken
van prinses PetronelIa - De klein heks Elena, 23 x 23 cm., 32 pag.!
deel, geb., 78 fr.
Deze beide boekjes zijn in de volste zin van het woord juweeltjes I
Telkens een afgerond verhaal, dat het Jongste lezerspubliek zal
boelen van begin tot einde (en dat voor nog-niet-Iezertjes makkelijk kan voorgelezen worden) én daarbij een schat van schitterende, veelkleurige tekeningen van Jaklien Moerman, die allang bewezen heeft dat zij een van onze beste Vlaamse Illustrators Is en
die In deze serie ruimte kreeg om haar groot talent tenvolle tot ziJn
recht te laten komen.
De Harlekijn-reekS belooft een flinke aanwinst te worden voor
onze Vlaamse kinderboekenbibliotheek. En daarover mag en moet
men zich verheugen I
Nu wIJ toch even In de Jeugdliteratuur verzeild zijn, moeten WiJ hier
ook nog vermelden :
Gaston Van Camp: Het Bonte Boeketboek voor de Jeugd /I,
19 x 25 cm., 158 pag., uiig. Davidsfonds, Leuven, 1970, geb., ledenprijs : 90 fr., handelsprijs: 140 fr.
Gelet op het succes, dat het Bonte Boeketboek I, gewijd aan water
en zee, kende, lag het voor de hand dat het Davidsfonds geestdriftig met de serie zou verder gaan. Met een auteur als Gaston
Van Camp en een Illustrator als Lade Mols bevindt het zich trou-

Jozef Geldhof . Ne pereant V, Brugge, 1970, 142 blz., gc'lIlustreerd.
Het was een verdiens:elljk initiatief jaarlijks een 'Necrologisch
jaarboek der geestelijkheid uit het bisdom Brugge' te laten verschijnen, waarvoor men Jozef Geldhof veel dank verschuldigd is.
Hij was hiervoor de aangewezen man, gezien zijn geschiedkundige
vakkennis, zijn beslagenheid in Westvlaamse aangelegenheden en
zijn taalvaardigheid. De thans verschenen vijfde bundel betreft het
jaar 1968. Kenschetsend voor de culturele standing van de Westvlaamse geestelijkheid is dat op de twintig in dat Jaar verdwenen
priesterfiguren niet minder dan zeven een publicistische activiteit
hebben gehad, nl. Louis Van de Wal Ie, Jeroom Geldhof, Georges
Blomme, August Benoot, Alfred Deckmyn. Gustaaf Lambrecht en
Albrlek Beeuwsaert. Bij allen was het motief dat hen tot deze arbeid
dreef: de bekommernis om de heropstanding van het Vlaamse
volk op alle gebieden van de kultuur.

A.S.
Yang-cahier 100 dichters
Deze 'klassiek' wordende -100 dichters-uitgave is me lelijk tegengevallen. Als de bedoeling was een staalkaart te brengen van hetgeen medeokriet Vlaanderen en Nederland aan poëzie brengen,
dan is deze uitgave over de gehele lijn geslaagd. Was de bedoeling
echter even de aandacht te vestigen op jonge debuterende dichters dan is het opzet een grote flop geworden. Want wat hier
allemaal voor onkruid vergaard werd, heet zeker niet poëzie. Een
paar gelukkige uitzonderingen bevestigen de regel. Ik denk hier
aan Desmadryl, Gilis, Gisekin, Goswin, Mirjon, Roossien, Van
Hemeledonck, Verschooten. Vreyling, Van Weely, Van Veen en nog
een paar anderen.
Maar of deze namen de uitgave verantwoorden, wil ik ridderlijk in
het midden laten. Voor mijn part hebben bloemlezingen op deze
leest geSChoeid geen zin. Geef de debutanten een kans in Yang,
maar motiveer er geen overbodige uitgave mee.
Maurits van Vossole: Klavervier, eigen beheer.
Wanneer men van een vakman spreekt, is men bij Maurits van
Vossole aan het goede adres. Spelenderwijs schrijft hij zijn heldere
poezIe. Hij is een dichter die zich houdt aan de algemeen geldende norm dat de dichter de uitdrager is van de schoonheid, van
hetgeen een mens ontroert, van hetgeen een mens soms machteloos achterlaat. Bij hem geen spoor van maatschappelijk of
sociaal engagement. Hij geniet en laat zijn lezers meegenieten van
de stilte, een glimlach, het wonder dat een kind is. Kortom, zijn
poëzie is een schoolvoorbeeld van evenwicht en levenskunst.
En dergelijke dingen doen me soms pijn. Pijn, omdat er nog zoveel moet veranderen eer iedereen zich een dergelijke levenshouding-inzicht kan aanmeten. Maar ik kan een zanger als Van
Vossole begrijpen. Zijn poëzie heeft iets van de champagne. Zij
tintelt en streelt, nadien blijft de herinnering.
Een reis naar Rome (Aafjes etc,) inspireerde hem tot het schrijven
van een aantal kleine schilderijtjes die het oog voor het detail duidelijk weerspiegelen. Van Vossole is een rijk man, want hij is een
wijs man. Een man die, zoals Veulemans het schreef, leeft 'met
het hart'. Hij wil zich niet blindstaren op hetgeen de aktualiteit
op ons afstuurt, hij toont ons de andere zijde. Hij doet dat eenvoudig en poëtisch, relativerend en niet zonder humor. Want onder
deze gemakkelijke aanspreektoon verschuilt zich waarschijnlijk
een man, die maar al te goed opmerkt hoe het allemaal in mekaar
zit, maar Van Vossole is een wijs man ...

er achter staat. een gevoelige jonge vrouw die het niet altijd even
gemakkelijk heeft gehad en aan elk menselijk begrip dan ook een
dusdanige waarde hecht. dat een mogelijke ontgoocheling haast
nefaste gevolgen kan hebben. Haar huwelijkspoëzie is echt en
ervaren. De klip van het 'burgerlijk uitstallen van al dit geluk'
heeft ze niet altijd kunnen omzeilen, Men zou haar af en toe om
een vloek willen vragen. De romantische inslag van deze poezie
is m.i. te verklaren. Zij romantiseert de werkelijkheid omdat ze
beseft dat de bittere realiteit haar maar al te gemakkelijk met
gekwetste handen achterlaat. Een paar gedichten voor haar zoontje
zijn werkelijk af. Maar de teleurstelling welke er achter zit is
dikwijls dramatisch.
en kijk je soms heel ernstig
naar mij op
en zwijgt
alsof je iets verbijt
dan aarzel ik
misschien is het wel pijn
maar vraag toch niets
ik voel, je wordt nu groot
je hebt al een geheim. (blz. 39)
Dit is simpele poëzie, poëzie van een eenzame vrouw die bewogen
wordt door degene met wie zij leeft.
Annie Reniers : Tussenruimten, eolibrant.
Stil worden is zichzelf verzwijgen
in ander leven (blz. 7)
En ergens heb ik de indruk dat Reniers zichzelf verzwijgt, zelfs
in dit poëtische ander leven. De esoterische tematiek, die mij aan
Ie Roy en van Ruysbeeck herinnert, hanteert ze m.i. bewust, maar
niet altijd met dezelfde sterkte. De kracht van de suggestie is
niet altijd even nadrukkelijk. Ze verzwijgt teveel. Dit geeft 'tussenruimten' wel een bijzondere charme.
Lezing van dit werkje is inspannend prettig. Dikwijls kom je ertoe
dingen aan te strepen, die je vroeger vermoedde, maar nooit onder
woorden hebt kunnen brengen. Deze zijns-poëzie komt gebald en
'ingedampt' tot de lezer die er mischien niet altijd weg mee weet.
Maar het intrinsieke duidingsvermogen van een Reniers voel je
intuïtief aan, net datgene dat ze als volgt verwoordt:
tussen zijn en zeggen
spant zich de afstand
die dood in leven
leven in vergeten brengt.

Het regressieve element in Reniers poëzie is zelden schrijnend,
eerder stijgt zij voortdurend naar wat Ie Roy zou noemen: 'de top
van de cirkel', alhoewel zij in dit kerngedicht menselijker blijft.
maar het leven blijft verzwegen
gaat boven ons van verleden naar toekomst
de adem is te groot
voor onze trage gestalte (blz. 42)
De stilten . welke de tussenruimten 'voor een daad' vullen, hebben
een heilige betekenis, net zoals de esoterische betekenis van dit
beginsel in onderstaand gedicht mooi en sober wordt gedeponeerd.
wij zijn
wereld
water en warmte

Christina Guirlande: Triptiek, Saeftinge.
Wat mij het meest aanspreekt in de poëzie van Guirlande is de
eenzaamheid. De eenzaamheid van waaruit zij telkens weer vertrekt om zichzelve bestemming en zin te geven . Haar gedichten
zijn er een treffend getuigenis van, zij tonen volledig de mens die
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(blz. 9)

de adem met de lucht
verstrengd
is er geen andere dood
dan deze.

wens in veilig vaarwater. Dit tw eede Boeketboek hand elt over luchten ruimtevaart. wetenschappen , die de moderne jeugd bijzonder
aanspreken Van Ikaros gaat de tocht over de pioniers van de
luchtvaart tot en met Apollo 12, waarna dan even ee n venstertje
wordt geopend op de toekomst.
Vanzelfsprekend geen dor en droog getheoretiseer, maar levende,
spannende verhalen, waarin de echte geschiedenis werd verpakt,
een paar lepeltjes encyclopedische kennis, verklarende tekeningen,
historische foto 's - ziedaar het recept van een denderend jeugdboek, dat ongetwijfeld zéér welkom zal zijn bij onze tieners.
Louis Verbeeck : De zevende dag, 13 x 19 cm ., 239 pag. , geb., uitg.
DAP. Reinaert Uitgaven, Brussel, 1970, 99 fr.
Dat Louis Verbeeck één van onze beste Vlaamse humoristen is,
weet nu onderhand wel iedereen. In talloze zalen heeft hij, zoals
Durnez het zegt, 'de Vlaamse I<leinkunst een eigen gezicht gegeven' met zijn liedjes en verbale stukjes en daarnaast is hij ondermeer nog ongemeen bedrijvig met de pen- cursiefjes en gedichtjes,
waarvan hij schijnbaar moeiteloos vader wordt en die wat zon
brengen in onze veelal nog te strak gehouden weekbladen . Zijn
jongste geschreven vruchten heeft hij nu vergaard in een stevige
Reinaertomslag (een rode nog wel, wat eens te meer bewijst, dat
Louis een maiohumorist is). Nou ja, echt een boek voor 'de zevende dag', als je tenminste glimlachen en lachen niet als slafelijke
arbeid beschouwt.
Voor mensen, die met taaie volharding op verkenning trekken In
de geschiedenis en die over een bepaalde persoon of gebeurtenis
of periode dan ook àlles willen kennen en die kennis tenslotte
meedelen in een vorm, die voor iedereen toegankelijk is, hebben
we steeds bewondering gehad. Zij weten bij voorbaat dat zij
misschien geen massaal publiek zullen bereiken en dat hun werk
soms jaren van hun leven zal vergen - maar hun werkkracht en
hun intelligentie drijven hen vooruit. Het resultaat is, dat zij ons
zekere dag verrassen met een boek, waarin het relaas van hun
ontdekkingstocht nauwkeurig staat opgetekend , relaas dat ons de
mens en zijn soms wel ingewikkelde wegen en drijfveren beter
leert kennen.
Dit jaar werden wij verrijkt met twee zulke werken, die wij hier
graag even nader belichten:

uitg ebreide bibliografi e, talrijke noten en een register op de persoons- en plaatsn amen.
R.A. Bl ondea u : Mandarijn en astron oom , 13,5 x 20 em., 525 pag ..
uitg. Descl ée De Brouwer, Brugge/ Utre cht, 1970, ing. 385 fr., geb.
450 fr.
De Westvlaamse ambtenaar, astronoom en bekende voordrachtgever RA Blondea u heeft niet minder dan zeventien jaar aan dit
monumentale boek gewerkt, dat als ondertitel meekreeg : 'Ferdinand Verbiest, s.j. (1623-1688) aan het hof van de Chinese keizer'.
Het levensverhaal dus van een groot Vlaming: missionaris, astronoom , ingenieur, geograaf, wiskundige, diplomaat. .. een geniaal
man, één van de onzen, die wij echter nauwelijks kenden, over wie
wel een en ander werd gepubliceerd, maar praktisch niets in onze
eigen taal. Misschien heeft dit laatste minder te zien met miskenning dan met het feit, dat het schrijven van een historisch verantwoorde Verbiest-biografie een zó enorm werk betekent, dat praktisch iedereen ervoor terugschrok. R.A. Blondeau deinsde er niet
voor terug opzoekingen te doen in de bibliotheken van Gent, Brussel, Leiden, Leuven, Nijmegen, Parijs en Sevilla; hij kreeg documenten zowel uit het Vaticaan als uit de Staatsbibliotheek van
Moskou; hij bestudeerde zowel de geschiedenis van de missie als
deze van de wetenschappen. Het resultaat van deze enorme arbeid
is een volledige biografie van Verbiest, geplaatst dan tegen een
brede, historische achtergrond én geschreven met een souplesse,
die het boek doet lezen als een spannende roman. De auteur vangt
aan met het relaas over de eerste zendelingen in China, wijdt vervolgens een hoofdstuk aan de grote voorlopers (Ricci en Schall von
Bell) om daarna te belanden te Tielt en te Pittem, waar Verbiest
zijn kinderjaren dcorbracht. Roeping, reis en verblijf in China worden achtereenvolgens verhaald, groei, vervolging, opgang, tegenslagen en roem, werk, leven en dood - een fantastisch breed
fresco over het oude China, met erin een Vlaming , die zijn westerse
beschaving moest afleggen om Chinees met de Chinezen te worden,
die er niet in slaagde de christianisering van China 'van boven af'
te doen indringen, maar wiens werk een blijvende band Is tussen
West en Oost, ons volk ter ere. De auteur verdient met zijn werk
een monumentale prijs en nog meer dan dat: ons aller bewondering en gelukwens. Wie voortaan over Verbiest wil spreken, is verplicht over Blondeau te gaan. Niemand kan daar nog buiten.

f. v. r.
Luc Schepens : 1940 - Dagboek van een politiek conflict, 13,5 x 19
cm ., 240 pag., 1 kaart, uitg . Lannoo, TieitIUtrecht, 1970, ing., 195 fr.
Luc Schepens ging op tocht in onze recente geschiedenis, nl. de
periode van 10 mei tot 22 oktober 1940, tijdvak waarover heelwat
inkt is gevloeid. De gegevens liggen echter zozeer verspreid over
uiteenlopende en soms moeilijk bereikbare publicaties, dat het een
uiterst nuttige arbeid kon zijn ze eens en voorgoed bij elkaar te
brengen, objectief, nuchter en chronologisch geordend.
De auteur vangt zijn boek aan met een overzicht van de toestand
in België aan de vooravond van de oorlog. Deze aanloop was absoluut noodzakelijk, wil men de gebeurtenissen, die worden geschetst in de drie grote hoofdstukken van het werk, volgen en begrijpen.
Deze drie hoofdstukken (achtereenvolgens getiteld: 'De achttiendaagse veldtocht', 'Het tragische misverstand' en 'De tijd der vergissingen') vormen een uitgebreid dagboek van de politieke (en
wat het eerste deel betreft: ook de militaire) ontwikkeling. Voor
zover wij hebben kunnen nagaan, laat de auteur zich nergens verleiden om een subjectief standpunt in te nemen: hij laat de feiten
voor zichzelf spreken , toetst de ene bron aan de andere, laat alle
partijen met gelijke rechten aan het woord en ordent de stof tot
een flink samenhangend geheel , wat overigens een vast niet geringe opgave was. In elk geval : een zeer waardevolle en knappe
studie, die bovendien nog verrijkt en verantwoord werd met een
aantal 'bijlagen' (historische radioboodschappen en brieven), een

Joos Florquin : Ten huize van ... VI, Uitg. Davidsfonds, Keurreeks
115, Leuven 1970, 360 blz., geïllustreerd.
De lof van de gekende reeks 'Ten huize van .. .' dient niet meer
gemaakt te worden. Het merendeel van onze lezers heeft ook de
ontmoetingen, welke in de laatste bundel zijn samengebracht, medegemaakt. Het betreft twee Nederlandse toneel mensen (Joris
Diels en Ida Wasserman), twee letterkundigen (André Demedts en
Rose Gronon), een historicus (Hans van Werveke). twee sterk
politiek gekleurde hoge ambtenaren (Jozef Rens en Emile Langui),
een sociali~tisch bankier (Maurice Naessens) en één internationaal bekend politicus (Jozef Luns). Stuk voor stuk zijn het belangwekkende figuren, die brede levenservaringen bezitten en zich
niet in het enige kader van hun beroep hebben laten vastroesten.
Wat de gesprekken biezonder boeiend maakt is, dat het team van
Prof. Florquin er niet voor terugschrikt delikate vragen te stellen
en te wijzen op de kritiek, waaraan de bezochte prominenten bloot
hebben gestaan. In sommige gevallen replikeren zij met een
handig en diplomatisch bekennen van de ten laste gelegde feiten
(bv. Minister Luns) , terwiJ anderen een nogal doorzichtig pro-domo-pleidooi houden dat niemand overtuigt die iets van de feiten
afweet (bv. Langui) . De voortzetting van de T.V.-reeks 'Ten huize
van .. .' is ongetwijfe ld iets dat ons nationaal TV-instituut heel wat
banale uitzendingen kan doen vergeven.
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Marcel Obiak . Fazen, Colibranl.
Obiak is een edelsmid. niet de zilversmid' waarover hij het heeft,
maar een onvervalste edelsmid van het woord. Tijdens lezing van
zijn 64 blz.-tellende bundel is me dit voortdurend opgevallen. Zijn
beeldformaties ziJn frekwent uitzonderlijk.
in het voortdurend heden dit eden
per woelig nachtwater aangekomen
ontsteek ik de votiefwerkwoorden
het reukaltaar der uitspraken en
de tempel prostitutie der beelden (blz. 8)
of:
dit vuur tot een grafiek stileren

als het azuur zich tot een valscherm opent

gekunsteld gaat aandoen, niet levensecht. Zelfs waar de bedoeling
is: kwetsen, walg uitspreken, komt hij slechts tot een eufeem gedicht over hetgeen hij in se bedoelde. Misschien is dit positief,
maar het doet je niets, het blijft hangen aan de periferie. Fragmentarisch schrijft van Renne goede poëzie, zodat men soms de Indruk
opdoet dat Ván Renne teveel inkleedt, de kern omschrijft met overbodig struweel. 'Nachtkoktail voor Klrke' is een mixed, die niet te
zwaar aankomt en waarin je sporadisch op echte splinters poëzie
stuit. Drink en proef.
Lode de Visscher : Aards gebonden, Colibrant.

(blz. 10)

De suggestieve kracht welke deze zinsneden impliceren zijn m.1.
kenschetsend voor de poëzie van Obiak die dan weer esoterisch,
dan weer ironisch-romantisch aandoet. Het soms sterk obsederende ritme bezit een vreemdsoortige pikturale muzikaliteit, die een
'hard' gevoel nalaat en zelfs atonaal aandoet. ODiak ontdekt in
alles wat hem omringt poëzie. Een gewone perzik prunis persica
inspireert hem tot een schilderij dat hij 'Impromptu' titelde. Dergelijke voorbeelden zijn legio (Serenade). Maar Obiak gaat zijn
'objekten' niet louter met gevoel te lijf. Soms lijkt hij een kind dat
verwonderd om zich heen kijkt, dan weer is hij de chirurg die
wetenschappelijk te werk gaat. Het samengaan van dit intellectualistische met de sterke beeldevokaties maken Obi aks 'fazen van
bewustwording' tot een sterk persoonlijk geheel, dat mede door
de Ironische ondertoon soms eigenaardige effecten teweeg brengt.
ik kan niet zeggen hoe schoon ik
kalkoenen, hanen en pauwen vind
en hoezeer ik ze haat om hun eender
en voortdurend herleven uit een el (blz. 44)
Of, wanneer hij het over de 'slecht opgevoede taal' heeft :
maar gaat ze wat lang met vakantie
dan voel ik al te snel ,dat ik haar
meer nog liefheb dan haar moeder die
nochthans niet de eerste de beste is.
Een bundel die door herlezen rijker en gaver tot u komt.
Elfried van Renne: Nachtkoktail voor Kirke.
Deze bundel, die een keuze is uit een, volgens van Renne, omvangrijke reeks verzen, is kWalitatief zeer ongelijk. Uit een modern,
gevoelig levensinzicht distilleert van Renne zijn gedichten. De
meest in het oog springende gevoelens zoals teleurstelling, verlangen, pacifisme weet hij in poëzie om te zetten. Wat nog van
belang is voor hem: de onmiddellijke relatie met de andere. Hij
situeert de verliefdheid daar middenin.
minuut na minuut
ben je het begin en de slotsom
mijn ondergang en verrijzenis
het wonder
dat niet met woorden te strikken is. (blz. 5)
Sommige erotisch geladen fragmenten impliceren dikwijls teleurstelling:
maar
het tintelen van je weigering
heeft mijn kracht versteend (blz. 9)
Wat m.I. vooral duidt op een zoeken naar evenwicht, een vermoeden
en een ontnuchtering. Van Renne hanteert een bij uitstek poëtisch
vocabularium (nimf, geneugtebloesems, sterren, etc.) dat soms te

Mijn woorden
laat ze eenvoud zijn
geen paarlen praal krans
noch dwaas een schraal gestamel
maar van mij naar u
zinderend een klankbord
een bloedrode spier
alsof twee handen
in elkaar geklonken
ons samenbonden
voor alle eeuwigheid
Zo zet De Visscher zijn sober en verzorgd boekje in, en zo luidt
tevens de bepaling van zijn poëzie, eenvoudig en duidelijk. Onmiddellijk voelt men de adem van de dichter. De berustende wijsheid
stroomt je uit deze gedichten tegen.
tot eenheid stollen
en na de steekvlam passie
langzaam opschroeien
tot een sintel eeuwigheid.
Is een grote opdracht, waarin deze dichter, m.i. geslaagd is. Het
gedicht 'Nu gij onder mijn handen' is prachtig in zijn eenvoud en
zegging. De Visscher moet een subtiel gevoelig mens zijn, die de
minste verschuiving tussen de twee geslachten nauwkeurig aanvoelt en reflekteert. Maar ik zou deze bundel onrecht aandoen
moest ik hiermee de intentie aangetoond hebben. Want De Visscher
schrijft zowel vanuit zijn pijnen als vanuit zijn vreugden. Hij deinst
er niet voor terug zijn onmacht te bekennen (maar veerkrachtig
staat hij opnieuw op, cfr. 'Mijn huis zwijgt').
Zeldzame moedeloosheid doet hem schrijven:
de zon van mijn ruimte
Is dood
mijn bloemen
allen afgestorven
Zelfs God
verwacht me niet.
maar anderzijds luidt het, en dat is een boodschap voor het leven:
Ik ben een
in 't heelal
maar in de
heb ik een

mier
gevallen
wereld van mijn nest
eigen taak

zodat hoe nietig ook
ik onmisbaar ben
Dat zijn dingen die bijblijven, omdat je er onwillekeurig toch mee
gekonfronteerd wordt. Je hoeft niet onmiddellijk de grote wereldverbeteraar te worden, het kan ook in de geslotenheid van je eigen
nest. Het klinkt misschien ietwat kleinburgerlijk, maar wanneer een
mens in iets gelooft, wordt dit heilig voor hem en dan vervallen vele
vooroordelen.
De Visscher, die niet aarzelt zich te engageren (24) keert echter
telkens terug naar de tijd
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dat ik weer onschuldig
aan kinderziekten leed.
Somsvallen de 'grotemensenziekten' een beetje te zwaar ult. Maar
de dichter getooft en. put uit dat geloof de ,nodige levenskracht.
Er is roveet te zeggen over de pc:Azle van de Visscher. Ach, ik
noem het poezie, het its soms veal meer dan dat, want voor hem is
Schrijven (is) Met
zomaar mezelf uitzeggen
in de tekens van het schrift
maar als heilige sleutels
die tekens
voor het openen van verborgen eaten
gebruiken
en binnentreden in die nieuwe ruimten
zodat ook mijn laatste uur
zal zijn
een uur van ontdekken
En dat kenmerkt m.l. de podzie van de Visscher. Voor mij was zijn
ontdekkingsreis doorheen een stink mensenleven geslaagd. Misschien doet het een miens good rich af en toe de dingen te laten
voorzeggen, dingen die hij vergeten was ... of gewoon niet zag,
of voelde...
Doze tbundel word geillustreerd door suggestieve scraperboard
tekeningen van Etienne Le Compte.
Joannes Marijnen : Intermezzo, Colibrant.
In eon nerveuze, bloedwarme stip, schildert Marijnen zijn poezie.
Intermezzo beacxjt een 'vergeten aogst' te zijn. Men krijgt wet eens
die .indruk, deels door de .diversitelt, ideels ook door het onaffe.
Marlinen is lemand die de zenuwachtige igejaagdheid, die onze
huidige samenleving kenschetst, zeer goad weet weer te geven.
Zijn, gedichten zijn flarden stadsieven, momentopnamen in een
hotel, flatgebouw, café, met Pdaartussen mensen aan de zelfkant,
zoals de zwerver. Aan zee botsen we op dezetfde spiralende
levendigheld, vakantiegangers, meisjes in bikini. Ook de sportwagen
ontbreekt niet, vliegtuigen, motorfietsen en wielrenners, noch
radioteleskopen.
Marijnen jaagt doze horde op ons af in korte, ritmische, afgebroken
zinnen, sporadisch struikelt het harde wilds ritme over geforceerd
aandoende samengestelde woorden (windwiegelend, zoenzuchten,
etc.). Een refs near Spanje inspireerde hem tot een aantal gediohten, die °Ovation door de hartstocht waarmede ze op het papier
werden geworpen.. Daze poezie die je ,bij eerste lezing een beetje
terugwerpt, houdt je editor onverbiddelijk vast: Als eon gloeiende
lavastroom komt de twintigste eeuw op je toegulpen, zodat je
vreest elk ogenblik vermorzeld to warden. Marijnen is een geiser
In dit intermezzo.- Het gedicht 'Postrer Adios' van Jose Rizai, een
Fillipljnse vrijheldsheld, heeft Marijnen op zijn eigon pakkende
wifze vertaald. Uit zijn aforismen die niet altijd uitblinken door hun
originaliteit; puur ik :
wanneer sommigen zeggen
dat u to good bent
bedoelen ze to good tegenover de anderen
niet tegenover hen
velen die zich volgelingen
van Christus noemen
rot/den door horn
verloochend warden
revolutionairen
zijn voor de revolts
doch eens zelf aan de macht
onderdrukken ze de revotte
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Doze bundel wend verlucht door twee kleurenreprodukties van
sohilderijen van Achilles Van Goolen.
Marnix Van Gavere : Het Wonderlific Herbeleven, D.D.B.
De vrouw beproefd, veredeld en vermooid
Waarin het wonder van de liefde zich voltooft.
In een ktassieke, earns archaische vormgeving herbeleeft de dichter
zijn levensliefde. Soms heeft het erg veel weg van eon bilanopmaken, bilan dat met een batig saldo kan afgesloten warden.
Van Gavere is een subtiele geest die de minste beweging, gedachte,
daad weet te valoriseren en drager te maken van een soort van
Ievensnoodzaak. Hi] weet de affektieve binding to sublimeren :
Wie zijt gij toot) dat ik mij meer in U
dan in mezelf herken
Doze totate harmonie man-vrouw, geeft hij weer in soms luciede
momenten.
,Door zinsverrukking als.vervoetrd
'Mica& 'het heertijkst sterven in het -"even schenken....
Maar een mens zou geen mens zijn, wanneer hij niet ergens op
dit strewn een schaduw van angst weet vallen de angst daze
liefde te.verliezen; in een klap herleid te warden tot het vroegere
.besef van .eenzaamheld.
Dere' achttien gedichten tellende cyclus is zo broos, zo teer en
ragfijn, dat demand die bet leest soms volledig de lust, ontnomen
wordt er het zijne van to denken. Anderzijds Word, dit eeuivige
terra door zijn frale ouderwetse taal zeer good ,gedierid, of is het
de kleur van de wijsheid, ,de . waarachtigheld van het beleven waarop
doze' cyclus stoelt ?
Op eeni pear rijmfouten .na, een degelijke, hechte bundel.
Bert Leyns : Gedichten, Prive-uitg.
Leyns heeft heel wat gemeen met Van Gavere : het binnenskamers
timbre, de ingehouden spreektoon waarop hij zijit *gelukt uitzegt.
Nu moot het' me wel van het hart dat Leyns, dtior de; .moderne
wijze van mededeling, ergens verraden werd. Wear Van Gavere
kon bogen op zijn ultgebalanceerde klassieke zagging, wordt het
hier meer : mededelen.
De onderhuidse gevoeligheid, die Leyns eigen is, komt m.i. niet
tot zijn recht. Het vocabutarium is ook heel wat beperkter dan bij
Van Gavere. Via eon heleboel romantische elementen weeft Leyns
aan zijn oprecht en geloofwairdig levensbeeld, aan 'zijn liefde'
zodat de dichter in bepaalde verzen richzeive herhailt:
•v.b. :
mijn hand rust in je sohoot
de warmte van je lichaam (biz. 7)
een hand zoekt
de warmte van je sohoot (blz. 9)
Nochtans kan Leyns eon gedicht sohrilven, hij gebruikt geen gehelmtaal, wat hij zegt komt onmiddellijk over, wonder exuberant
beeldgebruik, zonder technische snufjes, gewoon een .mens die
praat, over zichzelf, wat hem omringt, wat hem bezighoudt.

Fred de Swert
Joris van Haelewyn : Gedichten, 1968, 22- blz. (zonder nadere gegevens).
Sedert zijn debuut in 1962 is dit de vierde bundel van Joris van
Haelewyn (gob. 1936) en de tweede die verschijnt ander dezelfde
titel. Veel nieuws brengen de gedichten niet. Ze zijn minder hermetisch dan de voorgaande. Opmerkenswaardigst zijn die welke
herinneren aan het verblijf in Burundi, zoals
ik leg mijn blanks hand
in uw zwarte hand.

Gij legt uw zwarte hand
in mijn blanke hand
lk weet in uw geest
het beeld van blanke overmoed
het beeld van zwarte doden.
Gij weet in mijn geest
het 'beeld van zwarte overmoed
het beeld van blanke doden.
Gij weigert niet mijn hand.
lk weiger niet uw hand.
Wij leggen in de tempel van het licht
een mozalek van zwarte en witte tegels
en gaan tussen de zuilen
de tempel in
als broeders
Maar ,hier komt de vraag op : is dit (reeds) podzie ?

Remi Van de Moortel

CATALOG EN
Retrospectieve Maurits Van Saene. Uitgave van de Bank van Brus:.
sel n.a.v. de Maurice van Saene-retrospectieve te Aalst in 1968,
48 blz., quadrichrome en zwart-wit illustraties.
Marcel Duchateau iheeft een biezonder rake tekst geschreven voor
de prachtige oatalogus-brochure, die verscheen op het ogenblik
idat de bewoner van de Ninoofse Oude Abdij zijn vijftigste jaar
intrad. Het groeide uit tot een verrassende monografie over een
nog te weinig gewaardeerd artiest, wiens werk in de versohillende
fases van zijn ontwikkeling steeds door een uitzonderlijke finesse
en geestelijke rijkdom was gekenmerkt. De lay-out van Fernand
Baudin, ide prachtige folio's van Paul van den Abeele en de technisch volmaakte cliches van De Schutter hebben er mede toe bijgedragen om, aan de ,eminente kunstenaar Maurice van Saene
,

een verdiende thulde te brengen.

Ikonen, Griekenland 16119 E. - Rusland 17/19 E. Uitgave van het
buro POK/Inet. v. Kultuurpropaganda Oosterbeek, n.a.v. de lkonententoonstelling in het Pray. Gallo-Romeins museum te Tongeren,
mei 1970, 96 blz., geillustreerd.
Het POK beet voor de lkonententoonstelling van Tongeren een
werkelijk leerzame en goad geconcipieerde catalogus verwezenlijkt, die niet aan de tentoonstelling zelf gebonden is maar een
inleiding biedt tot de Ikonenkunst zelf. Vooral het Ikonenmuseum

van Recklinghausen heeft deze kunst in het Westen toegankelijk
gemaakt, naast ,een aantal publicoties, zoals bet groat werk van
Talbot-Rice. iDe inspanningen der Nederlanders op dit gebied zijn
eveneens verdienstelijk,ihoewel niet van nadrukkelijk mercantilisme
vrij te ispreken. Dat was ,eveneens het spijtige in de tentoonstelling
van Tongeren, waar het grotendeels ikonen betrof, die de sovjetautoriteiten aan Nederlanders verkochten, dewelke ze met een zoet
winstje verder trafikeren, daarbij gebruik makend van devote consideraties over de Russische ziel en haar diep mystische tendensen. Vanzelfsprekend wordt een hypokriete sluier gespannen over
de methodes, die de sovjetautoriteiten erop na houden om zich
deze 'koopwaar' aan te schaffen.

Fototentoonstelling Dr. van den Bremt. Provinciaal Begijnhof Hasselt, 9-19 mei 1970.
De musicoloog Dr. Fr. van' den Bremt, thans directeur van een
kunstuitgeverij en redacteur van 'De Periscoop', heeft van zijn
hobby een eigen kunstexpressie weten te maken, die reeds in versoheidene tentoonstellingen aandacht trok. Karel van Deuren, een
van onze bests fotografie-critici, schreef een goede inleiding voor
deze kataloog, die de titel draagt 'De stilte waarin de dingen
sprekens.

Shinkichi Tajiri. Cataloog van de retrospectieve in het Raadhuis
te Heerlen, maart-april 1970.
De naam van de kleine cosmopolische Amerikaanse Japanner Tajiri, die zich niet zo heel ver van Heerlen - in kasteel Scheres te
Baarlo -iheeft gevestigd, krijgt meer en meer klank om zijn inderdaad verbluffend werk : heterokliet, bet kan niet meer. Klassikaal
aandoende beelden, gevlochten ijzerdraad, oud roast, aaneengesmede afvalplaten, weggooiprodukten uit autokerkhoven, ,nonsensikale metaaloonstructies. Het imeest verbazende zijn de constructies,
die met de vliegtuigbouw te maken hebben : fhun gladde grimmig
hold brengt u de daver op het lijf.
.

Edward Kienholz - Tableaux. Cataloog van de Retrospectieve Kienholz in het Stedeiijk Museum te A'dam, 'maart-mei 1970.
Men weet idat in het hedendaags kunstjargon een 'moralist' iemand
is, die zo veel imogelijk geld maakt van het schaamteloos en cynisch tentoon spreiden van de meest shockerende viezigheden,
daarbij gebruik makend hetzij van het woord, hetzij van de plastische voorstelling die uiteraard nog 'aangrijpender' is. Op deze
.manier iheeft de Amerikaan Kienholz reeds een fantastisch fortuin
verzameld. Na de Amerikaanse en Canadese snobs komen nu ook
de Europeanen aan de beurt om zijn 'meesterwerken' te bewonderen en te betalen : uiteraard staan de Zweden en de Hollanders
vooraan in de rij, direct geVolgd door de nog kapitaalkrachtiger
Westduitsers. De Zweed Pontus Hulten speelt manager, de Wilde
van het Stedelijke volgt in zijn zog. De 'tableaux' van Kienholz zijn
in feite environments, gevuld met levensgrote figuren, waarvan de
monsterachtigheid gechargeerd wordt door allerlei grove rniddelen.
Het environment als .geheel brengt een ,beeld van een of ander vies
milieu. Als u voorlopig nog de centen niet ihebt om zo'n environment te kopen dan kunt u een 'concepttableau' kopen. U krijgt
voor een som van acht- tot vijftienduizend dollar een velletje papier met de . beschrijving van e'en nog te maken tableau + een
kontrakt, voorzien van een vingerafdruk, die u optie verleent te
eeuwigen dage ; u ontvangt als .premie een bronzen plaat met de
titel. Wilt u er een tekeningetje bij, dan kost dit u nog eens 1.000
dollar. Voor ide uitvoering zelf moot u maar de grand, de materialen
(direkt van de vuilnisbelt) en de idaguren van de artiest betalen.
Dit alles kunt ,u in de prachtige Kienholz-cataloog van het Stade.lijke uitvoerig uitgebeeld en beschreven vinden. De cataloog sluit
met de lachende foto van de welvarende kunstenaar samen met
zijn ega, die niet minder welvarend en lachende is.

Klischee + Antiklischee, Bildformen der Gegenwart. Catalogue van
de tentoonstelling der verzameling Dr. Peter Ludwig, Neue Galerie,
Aachen, 1970, 72 blz., gethustreerd.
Het Alte Kurhaus van Aken ward gerestaureerd en kreeg de uitdagende opdracht die de naam 'Neue Galerie' inhoudt. De inhuldiging gebeurde door het vertonen van eon der , meest avantgardistische collecties van West-Europa ; idaarmede wil de stad Aken
beduiden dat zij de traditie wil voortzetten van openheid voor al
het nieuwe en eigentijdse, in de lijn van veertiendeeuwse Akenaars,
die aan hun Romaanse dam een gotisch lichtschrijn voegden, zoals
de Oberburgermeister schrijft. Dr. Ludwig zelf stelt 'mar aanieiding
van zijn eigen verzameling de .pertinente vraag '1st das noch
Kunst ?' Wat werkelijk 'kunstwaarde ibezit, is volgens hem geen belangrijke zaak; bet komt erop aan als waardevol te beschouwen wat
ons informatie verschaft om onze tijd to begrijpen. De titel van de
tentoonstelling wijst op de antitese tussen het populaire en bet revolutionaire, het menigvuldige en het eenzelvige, het romantische
en het koude, het ,mechanische en het •handmatige, het behaaglijke
en het irriterende; dat alles vecht onderling in het kunstwereldje
van de pop art, het nieuwe realisme, de lyrische abstractie of hoe
het ook iheten mag. Dit thema wordt geillustreerd door klankhebbende namen hoofdzakelijk uit de Amerikaanse en de Duitse
kunstactual Reit.

Voor het Overige bestaat de catalogus uit een reeks grote losse
steekkaarten die alfabetisch gerangschikt wonders; op etke zijde
wordt ()en kunstenaar behandeld, met een ipaar blo- en bibliografische aanduldingen, een portret, een pear teksten en een of twee
reproducties van werken. Het geheel biedt een uitstekende docurnentatie, met tai' van gegevens, die nergens op zo praktisohe
manier gepubliceerd werden. De 'Neue Gaterie' kent ;Avast een
zeer interessante inzet en schijnt een belangwekkende rot in
het kunstgebeuren te zullen kunnen spelen. De uitzonderlijke ligging van Aken, op het raakpunt van drie kulturen, 'ken slechts
doze rol begunstigen.

Jawlensky. Cataloog van de retrospectieve in het St. SuermondtMuseum, Aachen, 1970, 20 blz., 5 vierkleurenillustraties.
In 51 werken wordt de evolutie van de figurate near de contemplatieve abstract° aartgeloond van de grote Russisch-Duitse schilder.
Het betreft werken tilt private verzamelingen, die door bet Aachener
Museumsverein werden samengebracht. Inleiding van Dr. Peter
Ludwig; ontwikkelingsschets van E.G. Grimme; bio- en bibliografie.

A. S.

BOEKEN OVER KUNST
Jean Leymarie e.a. : Sinds 45. De kunst van, onze tijd, Vertaling
Fernand Bonneure, Uitg. Desclee de Brouwer, Brugge-Utrecht, 1970.
Deal I, 21,5 x 28 cm., 304 blz., 64 kleur- en 250 zw.-w Must.; linnen
band in casette; (2.650 fr.).
Men kent 'Quadrum', het viermaandelijks internationaal tijdschrift
van Ernst Goldschmidt, dat zich steeds in .nauwe relates met ens
Ministerie van Nat. Opvoeding heeft verheugd en dat de toonaangevende kunstcritici van de wereld tot zijn medewerkers telde, dewelke op hun beurt innig vergroeid waren .met de wereldkunstmark. DM alias gaf aan het tijdsohrift in de gloriedagen van de
abstracte •kunst een enorme betekenis (1956-66). Het team, dat het
samenstelde, heeft intussen wel enkele van zijn voornaamste figuren verloren, zoais Robert Giron, maar besloot tech terecht onder
een andere vorrn zijn informatieve rol voort te zetten.
Men zou ;namelijk beginnen met de uitgave 'Sinds 45' een grootse
syntese van de kunst sedert de iaatste oorlog; aanwezige
materiaal van de Mien jaargangen van 'Quadrum'' zou dit vergemakkelijken. Nadien zal men dan geregetd nieuwe bundels (jeerboeken) uitgeven, zodat de uitgave wordt tot een maohtige documentatiebron voor het geheel van de kunstaciviteit op mondiaal
plan. Eenieder zal zich over dit opzet verheugen, op voorwaarde
dat de initiatiefnemers zich tot een informatieve rot beperken en er
een volkomen objectiviteit .nagestreefd , wordt, wat inhoudt dat men
zal pogen irrij te, staan tegenover de Internationale kunstbusiness.
Men .rang , zich wel de vraag stellen of dit laatste geen utopische
droorn is.
intussen
deel I van 'Sinds 45' verschenen in vier talen; de
Nedertarvise Yodeling en bewerking is van Fernand Bonneure en
is in elle opzichten uiterst geslaagd, zoals men ran Fernand Bonneure kon verwachten, die zijn sporen els redeotiesecretaris van
West)-Vlaanderen' verdiende en in deze -functie . •blijk gaf van
buitengewone hoedanigheden.
De teksten zijn van Jean Leymarie (voorwoord), Werner Haftmann
(lyrische abstractie en Inforrnele kunst), kw. H. Sandler (Jackson
Pollock en het abstract expressionism), Michel Ragon (1yrische
abstractie van explosie naar inflatie), Francine Legrand (Het teken
In de ,hedendaagse schilderkunst), Gillo Dorfies (L. Fontana en zijn
invloed), H.L.C. Jaffe (geometrische abstractie), Francine Legrand
(Vasarely), Luc Lippard (geometr. stijien in de USA), U. Apollonio
(kinetisme, luminisme, kleur), Otto Bihalj-Merin (tijd, licht, beweging).

Er kan niet getwijfeld worden aan de team en de compeIentle
van doze auteurs. Persoonlijk thadden we wet verkozen dat zij
minder tatrijk waren, want onvermijdelijk komt men tot eon tekort
ean eenheid in de visie en een gedeeltelijk elkaar overlappen der
artikels. Bovendien lijken ons enkele onderwerpen wet minder geslaagd in het geheel .Aidus lijkt ons thet -artikel van Prancine Legrand
over het token in de schilderkunst overbodig; haar tvveede artikel
over Vasarely was misschien beter vervangen geworden door een
moor aigemeen artikel over de naoorlogse geornetrische kunst in
Europa, to schrijven door iemand met een brede kijk, zoals by.
Michel Seuphor of Marc Callewaert. Deze zouden waersohijniiik
aan de Vlamingen de pleats ,gegeven hebben, die hen toekomt,
wet 0.1 nu niet het geval is.
Voor ons ligt de ‘buitengewone waarde van het boek in de prachtige
illustraties enerzijds en ariderzlids in de uittreksels lull kunstenaarsbrieven, -.manifesten en .ogetuigenissen allerhande. waarmede elk
van de twee onderdelen van 'Sinds 45. l' wordt besioten ; wij hadden zelfs doze teksten nog ultvoeriger en tairilker gewenst; nu
worden zij in twee appendices met kleinere letter gedrukt. De
kunstcritici zouden over het aigemeen bescheiden moeten zijn,
zich beperken tot zakelijke mededell4en, zich tevreden stollen
met het bieden van informatie, zich onthouden van III geteoriseer.
Wij gevert toe tdat ook een andere opvatting, zoals doze van de
auteurs, volkomen verdedigbaar is.
Wij staan hier voor een buitengewoon belangrijk work, dat voor
de studio van de hedendaagse kunst in de toekomst onontbeerlijk
en onvervangbaar zal zijn. Wi j wachten dan ook met spanning op
de verschijning van de twee volgende delen. Dee' II behandeit de
figuratieve .kunst met o.m. het expressionisme en het surrealisme
evenals de pop-art, het Nieuw-Realitme, en de anecdotische schilderkunst, ern met een studie over de toekomst van de kunst to
eindigen (teksten van J.P.1-lodin, Emile L_ angui, Max Clarac-Serou,
Wieland Schmied, Giuseppe Marchiori, Dypreau, Robert Melville,
Lawrence Alloway, Mario Amaya, Pierre Restetny, Gerald GassiotTatabot, Alain Jouffroy).
Het derde deel zal vooral documentair belangrijk zijn, K mot informatie over : belangrijke tentoonstellingen, centre van de moderne
kunst en bibliografie, met inbegrip der tijdschriften; een lexicon zal
gegevens over een duizendtal kunstenaars bevatten.
,

,

Frank Popper : Naissance de 'Art cinatique, Uitg. Gauthier-Natters,
Parijs 1967, 247 blz., 16 kleur- en 98 zw.-w. illustr.
Frank Popper is een Tsjeoh, die de Engelse nationalitfatit bezit en in
Italie en Frankrijk verblijft. Hij is ongetwijfeld de beste kenner van
de kinetische en luministische kunst van heden.
'Naissance de l'Art cinetique' is het standaardwerk over het onderwerp. Weinig boeken over hedendaagse kunst bezitten zo grote
wetenschappelijke waarde en zijn met zoveel methods gebouwd en
uitgewerkt. Het is een model in het genre. Doze hoedartigheden zijn
des to opvallender, omdat het een stof betreft, die tot op dit ogeriblik nog aan geen systematisatie onderworpen was geworden.
De studie gebeurt over drie delen deirecente.geschtedenis van de
bewegingsvoorstelling (d. I), de eigenlijke kinetische kunst met of
zonder luministische elementen (d. II) en tenslotte een theoretisch
deel over de estetiek van de beweging. In bipage : klassifiering der
voornaamste kunstenaars volbens geboortedaturn on van de onderscheiden richtingen van 1870 tot heden, bibliografie on indices.
Dit work is door zijn \degelijke informatie en ziin penetrante visie
onontbeerlijk voor wie het kinetisme (en ook het luminisme) wil
begrijpen.
,

Edward Lucie-Smith : Kunstrichtungen seit 1945. Verlag Fritz Motden, Wenen-Munchen-Zürich, 1969; 288 biz., 58 kleur- on 170 zw.w. illustr.
Edward Lucie-Smith is een der leidende jonge Engelse kustcritici.
In Gen betrekkelijke korte studies., die zeer vloeiend werd opgesteld

en rijk geillustreerd, brengt hij een wegwijzer voor de hedendaagse
kunstrichtingen. Het work, dat in de oorspronkelijke Engelse tekst
'Movements in Art since 1945' heet, behandelt o.m. : de naoorlogse
abstracte kunst, de pop-art, de Op-art, de tridimensionele kunst,
de kinetische kunst, het Environment en de Minimal Art. Opmerkelijk is ook dat Lucie-Smith herhaaldelijk verwijst naar andere cultuurdomeinen zoals literatuur, muziek, toneel, en zelfs wijsbegeerte,
politiek en techniek. De illustratie neemt eon grotere pleats in dan
de tekst zelf. Het geheel is uiterst practisch en bruikbaar. Voor elk
belangrijk kunstenaar vindt men meestal slechts een goedgekozen
en typlsch work uitgebeeld. De Amerikaanse kunst wordt stork
•enadrukt, de Vlamingen totaal vergeten.

KOnstler schreiben an Will Grohmann. Eine Sammlung von Briefen
aus fOnf Jahrzehnten. Reeks DuMont Dokumente, Verlag M. DuMontSchauberg, Keulen, 1968; 223 blz., geillustreerd.
Karl Gutbrod verzamelde eon aantal belangwekkende teksten in
verband met Will Grohmann, naar aanleiding van zijn 80e verjaardag. De bundel zet in met huldeschriften vanwege de collega's
H. Read, J. Cassou, 0. Bihalj-Merin, W. Sandberg, G. Marchiori,
evenals Max Bill. Dan volgen enkele bladzijden van de bekende
criticus on kunstanimator zelf. Tenslotte brieven en briefuittreksels
van veertig kunstenaars, hoofdzakelijk uit het Duitse taalgebied.
Wij vernoemen Kirchner, Kandinsky, Paul Klee, Jawlensky, Schlemmer, Baumeister, Hans Hartung, E.W. Nay en G. Hoehme, omdat
de teksten van deze kunstenaars de uitvoerigste zijn. Het zijn
stuk voor stuk belangrijke materialen voor het begrip van de hedendaagse kunst. Een uitvoerige keus uit Grohmann's bibliografie besluit het boek.
Het is spijtig dat een dergelijke uitgave voor de actueelste kunstenears niet meer !anger mogelijk zal zijn, eenvoudig omdat er bijna
geen brieven meer geschreven worden, nu de telefoon een zo
grate tot is gaan innemen in het leven; deze Grohmannbrieven
dateren voor het grootste deel nog uit de vooroorlogse tijd.
A.S.

Lectuur-Repertorium 1952-1966, samengesteld door het A.S.K.B.,
onder redactie van Paul Hardy en Xavier De Win, 13,5 x 20,5 cm.,
deel Ill : S-Z, pag. 1589-2286, geb. in vollinnen band met goudstempel, uitgave van het Algemeen Secretariaat voor Katholieke
Boekerijen, Raapstraat, 4, 2000 Antwerpen, 1970, 650 fr.
Wij zijn een nieuw standaardwerk rijk ! Het supplement van lec
tuur-Repertorium' is met het verschijnen van dit derde en laatste
deel compleet : een bibliografisch work — eon auteurslijst als u
wil — die ongeveer 27.000 notities omvat, circa 1500 portretten
van auteurs, behorend tot de Nederlandse en algemene literatuur,
met waarde- en vakaanduidingen van niet minder dan 70.000 literaire en vulgariserende werken, die in het Nederlands verschenen
zijn in de periods 1952-1966.
We hebben van de gelegenheid gebruik gemaakt om nog eons een
pons to snuffelen in de drie delen samen on een aantal steekproeven te doen. De helderheid en de bevattelijkheid van de notities kan buitengewoon worden genoemd en de geleverde informatie
is gewoon niet to schatten : een enorme rijkdom, die nu voor het
grijpen ligt voor al wie van ver of van nabij to maken heeft met het
in het Nederlands geschreven woord. Een naslagwerk, dat kan
tellen dus en dat voor leraars, studenten, bibliothecarissen, literatuurliefhebbers en -geinteresseerden eenvoudig onmisbaar is. Hoe
de auteurs de enornie puzzle tot het laatste stukje toe hebben uitgelegd en wet eon gigantische arbeid dat moot gekost hebben, is
niet voor to stellen. Zij verdienen onze bewondering en dankbaarh&d en hebben zich, op literair-informatief plan — veilige gidsen
als ze zijn — onmisbaar gemaakt.
De drie delen zijn nog verkrijgbaar : stel dus niet uit, want de belangstelting zal grater zijn dan u denkt en een dergelijke u_ itgaaf
wordt niet
gauw herdrukt. De waardevolle inhoud on de onbe-

rispelijke presentatie in acht genomen, kan de prijs zeer gematigd
genoemd worden.
Paul Haesaerts en Roger H. Marijnissen : L'art Flamand d'Ensor
Permeke a rOrangerie/Paris, 20 x 34 x 5 cm., 352 pag., 240 illustraties, waarvan 60 in kleur, uitg. 'Mercatorfonds, Antwerpen, 1970,
gob. in vollinnen band met goudstempel en perkamentrug, geplast.
stofomslag, opbergdoos, 1.250 fr.
Dit monumentaal book verscheen n.a.v. de gelijknamige tentoonstelling, die onlangs te Parijs gehouden word en is er a.h.w. de cataloog van, maar dan eon cataloog van superieure kwaliteit. Doze
kwalitelt is, herhalen wij het nog eens, onafscheidbaar van de Mercatorfondsultgaven.
'L'art Flamand' verscheen uitsluitend in het Frans en wit hopen van
harte dat het book in veel Franse handen en bibliotheken is gekomen. Het werk opent met een drieluik van prachtige kleurreprodukties : Van Eyck - Bruegel - Rubens, drie namen waarop, volgens
Walter Vanbeselaere de Vlaamse schilderkunstige traditie geaxeerd is Vervolgens is er eon inleiding van Paul Haesaerts, cornmissaris-generaal van de tentoonstelling, die wijst op de positie
van de Vlaamse schilderkunst in de Europese en die de hoogtepunten bondig, maar raak, aanduidt. Roger H. Marijnissen, die al
vaak bewezen heeft dat hij de kunstgeschiedenis kent, er een
persoonlijke interpretatie voor heeft on doze dan kan verwoorden
in eon vlotte, soepele taal, nam eon uitgebreide studio voor zijn
rekening, getiteld 'L'art de ce plat pays qui est le mien'.
Het grootste gedeelte van het book word voorbehouden aan eenvoudigweg schitterende reprodukties van schilderijen uit het ceuvre
van .negentien schilders. Van elke kunstenaar werd eon bondige
biografie opgenomen, alsmede een aantal uittreksels uit voorname
studies (de keuze van deze extracten word verricht door Ghislaine
Micha on Phil. Mertens). Bij elke reproduktie heeft men dan nog
uitstekende commentaar afgedrukt. Wij vermelden hieronder de
namen van de behandelde schilders, met erbij de naam van de
criticus, die comrnentarieerde : Hendrik de Braekeleer (A. Moerman), James Ensor (id.), Eugeen Laermans (Phil. Mertens), Theo
van Rysselberghe (A. Moerman), George Mffine (H: Bex-Verschaeren), Henri Evenepoel (id.), Rik Wouters (id.), Jakob Smits (Phil.
Mertens), Albert Servaes (W. Laureyssens), Edgard Tytgat (H. BexVerschaere), Valerius de Saedeleer (Fl. Bex), Gustave van de
Woestijne (id.), Hippolyte Daeye (H. Verschraegen), Gust de Smet
(W. Laureyssens), Jan Brusselmans (H. Bex-Verschaeren), Victor
Servrancloc (Phil. Mertens), Frits van den Berghe (Fl. BeX), Leon
Spilliaert (H. Verschraegen), Constant Permeke (W. Laureyssens).
Op zichzelf vormen deze 19 hoofdstukken een bondige, maar beslist waardevolle monografie, die a.h.w. in een notedop het essen
tele over elke schilder en zijn work inhoudt.
In een twintigtal bladzijden werden tenslotte nog een aantal interessante portretten opgenomen : schilders in hun atelier, met vrienden, aan het work e.d.m.
Het is, vanwege het Mercatorfonds, een niet genoeg to schatten
en to waarderen verdienste om de kennis van onze Vlaamse schilderkunst op een dergelijke sublieme wijze te verspreiden over onze
grenzen heen. Wie het book in handen krijgt, komt absoluut zeker
onder de indruk en zal bij zichzelf de bedenking maken, dat een
yolk, dat een zo prachtig work kan wijden aan zijn schilders, cul,tureel van betekenis moot zijn. En is het niet dat, waarnaar de
besten en de meest overtuigden onder ons al jaren streven ?
Claude Magelhaes en Laurent Roosens : De Fotokunst in Belgie
1839-1940, 24,5 x 24,5 cm., 200 pag., gob., uitg. Bestendige Deputatie van de Provincials Raad van Antwerpen, 1970, 300 fr.
N6g een tentoonstellingscatalogus, die uitgegroeid is tot een belangrijk naslagwerk. De expositie, naarwaar het book betiteld werd,
loopt momenteel (16 mei-13 september) in het Sterckshof to
Deurne-Antwerpen on erin wordt het aandeel van onze landgenoten
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bij de ontdekking en de ontwikkeling van gle fotografische techniek
en zijn toepassingen samenvattend voorgesteld, met dan bijzondere
aandacht voor de evolutie van de artistieke visie van de fotografie.*
In zijn 'Ten geleide' wijst Gouv6rneur A. Kinsbergen op het feit,
dat de uitgave van het boek slechts mogelijk geworden is, dank zij
de uitgebreide documentatie van het Sterckshof, waar een vijftal
jaw geleden een bijzondere afdeling 'Foto en film' werd ingericht
(is dat niet uniek in onze provinciale musea voor kunstambachten?).
Twee bekwame fotohistorici nemen het tekstgedeelte voor hun
rekening : Claude Magelhaes behandelt achtereenvolgens de daguerreotypie, de kalotypie, de kollodiumfotografie en de kunstfotografie road 1900 Laurent Roossens schrijft al even viot en iboeiend over de fotografie tussen de wereldoorlogen.
Het illustratief gedeelte is revelerend : in een uitstekende lay-out
worden niet minder dan 121 foto's gereproduceerd, die een schitterend beeld geven van de evolutie te onzent van de kunstfotografie.
In een bijgevoegde lijst wordt gezorgd voor verklarende onderschriften. Een beknopte bibliografie besluit dit waardevolle werk,
de zowel beroeps- als amateurfotografen zal .boeien en .begeesteren, 66k buitenlanders, vermits het werk viertalig is (Nederlands,
Frans, Engels, Duits).
Een initiatief, dat toe te juichen valt !
De tentoonsteiling 'De fotografie in Beigie, 1839-1940', zal dagelijks toegankelijk zijn van 10 tot 17 uur, bovendien op woensdagavond van 19 tot 21.30 uur.
Op zater-, zon- en feestdagen is de expositie open van 10 tot 18 uur. De
toegangsprijs bedraagt 5 fr. per persoon; voor ieden van toeristische verenigingen 3 fr. Dit geldt eveneens voor groepen van ten minste 20 personen.
Mite aankondiging vooraf hebben scholen en jeugdverenigingen•gratis toegang.
Geleide bezoeken zijn gratis voor scholen, kosten 100 fr. voor andere groepen
en dienen tenminste acht dagen vooraf schriftellik aangevraagd aan de
Conservator van Het Sterckshof, Hooftvunderiel 160, Deurne (Antwerpen).
Het Sterckshof is te bereiken met trams nrs. 10 en 24, aismede met autobussen nrs. 18, 33, 40. 41 en 42.

Bij Desclee De Brouwer, Brugge, verschenen zopas andermaal
vier deeltjes in de bijzonder interessante serie 'Ontmoetingen'
(13 x 19,5 cm., geri., ca. 64 pag., 35 frideeltje) :
M. Rutten : Karel van de Woestijne (nr. 83).
Verantwoording - Morele Spanningen - Religieuze Spanningen Metafysische Spanningen - Kunstbeeld en Wereldbeeld - Bibliografie.
J. H. Bonten : A. Koolhaas (nr. 84).
Zijn !even - Ziin werk - Bibliografie.
G. De 'Mots : Maksim Gorki (nr. 85).
Leven - Creatief werk - Constanten in het werk van Gorki - Invloed
van het werk van Gorki - Bibliografie.
Jan De Ridder Pieter van der Meer de Waicheren (nr. 86).
Levensschets - Poezie en toneel - Het creatieve proza - Het kritische werk - Het autobiografische werk - Bibliografie.
Andermaal vier interessante studies over bekende literaire figuren.
Zeer aanbevolen aan al degenen, die voor het eerst kennismaken
met het werk van de vermelde literatoren.
Wij willen hier in het bijzonder ook eens de aandacht vestigen
op het buitengewoon verdienstelijk werk, gepresteerd door de)
D.A.P. Reinaert Ultoaven, Wetstraat, 133, 1040 Brussel, een bloeiende uitgeverij, die gegroeid is uit de arbeidersbeweging in ons land
en die inzake cultuurverspreiding hear sporen al ruim heeft verdiend. Enkele maanden terug bracht ze vier werken uit de wereldliteratuur in het bereik van ceders beurs :
Leo N. Tolstoi : Anna Karenina, geb., 14 x 22 cm., 512 pag., 145 fr.
Fedor M. Dostojewski : Schuld en boete, geb., 14 x 22 cm., 479 pag.,
145 fr.
Fedor M. Dostojewski : De /divot, geb. 14 x 22 cm., 539 .pag., 145 fr.
Fedor M. Dostojewski : De gebroeders Karamazov, geb. 14 x 22 cm.,
784 pag., 225 fr.

Hoe het mogelijk is dergelijke, zo schitterend verzorgde uitgaven
aan een z6 loge prijs op de markt te .brengen, is haast niet te gelo
yen. Maar het is een uitstekende zaak, dat, de Reinaert Ultgaven
deze wereldberoemde werken en hoogtepunten uit de wereldliteratuur binnen het bereik brengt van degenen, die geen hoog budget
kunnen spenderen aan de aankoop van boeken. Ook dat is cultuurwork van hoog niveau I
Jos de Haes en Hubert van Herreweghen : Gedichten 1969, 13,5 x 20
cm., 66 pag., uitg. Davidsfonds, Leuven, 1970, ing., ledenprijs : 50
fr., handelspr. : 75 fr.
De bundels 'Gedichten' van het Davidsfonds zijn fgelukkig !) niet
meer wog te denken uit het fuitgavenplan van Vlaanderens grootste
culturele vereniging. Men kent de formule : de samenstellers Jos
de Haes en Hubert Van Herreweghen kiezen uit de letterkundige
tijdschriften, het vorig jaar verschenen in Noord en Zuid, de volgens hen beste gedichten. Zelfs al is men het niet steeds eens
met de keuze — ik zou haast zeggen : uiteraard — toch biedt
elks bundel een uitstekende steekproef uit onze poetische produktie en mettertijd zullen deze bundels een kostbaar bezit worden.
Lets most ons toch van het hart. an van de samenstellers nam
ook een van zijn eigen gedichten op, overigens een zeer mooi gedicht. lk betwist hoegenaamd niet, dat het in de bundel op zijn
pleats zou zijn... abs de dichter geen rnede-samensteller was Nu
wekt het bij mij een gevoel van onbehagen.
Ook de studies, uitgegeven In de Horizonreeks van het Davidsfonds, zijn het lezen overwaard (12,5 x 18,5 cm., ing., ca. 80 pag.,
ledenprijs : 40 fr., handelspr. : 60 fr. per deeltje). Dit jaar verschenen:
Jozef Van Ginderachter : Tijdbom 2000.
Een boeiende, maar steeds niichter gehouden prognose van wet
ons in het jaar 2000 to wachten staat op biologisch on economisch
gebied, op het terrein van de transportmiddelen, de ruimtevaart en
de computer.

,

Gustavo Perez-Ramirez Latijns Amerika in revolutie?
Een good geschreven essay over een probleem — of beter : een
reeks problemen — die ons in de huidige bijzonder bezighouden. Wij kennen de auteur niet, maar durven to veronderstellen,
dat hij uit Latijns Amerika stamt (het essay werd uit het Engels
vertaald). Als dat zo is, dan vinden wij het bijzonder jammer, dat
hij geen oog gehad heeft voor een felt, dat Walter de Bock in zijn
studio 'Naar een menswaardige wereld' (gratis to verkrligen, bij
Julien van Remoortere, Pontonstr., 12, 8400 Oostende) met nadruk
naar voren heeft gebracht, ni. dat een van de voornaamste oorzaken van de huidige toestand in Latijns Amerika Is : de slokop van
ons cultuurimperialisme.
Andre Ver Elst : Reclame : relais producent-consument.
In ons nr. 95 (sept.-okt. 1967) hebben wij de publiciteit in haar esthetische *vorm belicht. Deze studio van Andre Ver Elst steit het
probleem veel ruimer en belicht de reclame onder al hear aspecten; hij vertrekt van 'een publicitaire geschieclenis% handelt
over de Belgische .reclamebureaus, over de .honorering, de working,
de organisatie, e.d.m.
Een zeer nuttig werkje, vooral voor degenen, die in nauw contact
met de reclamebureaus moeten werken (b.v. grafici).
Zoals het reeds twee jaar het geval was, publiceert het Davidsfonds ook in 1970 een

Davidsfonds Kartoenboek, 19 x 19 cm., 108 pag., ing., ledenprijs :
60 fr., handelspr. : 95 fr.
Dit lach-, grim- en grinnikboek word uitgegeven n.a.v. het 6e
Humorfestival van Heist-Duinbergen (zomer 1969) on brengt een
selektie uit de inzendingen voor de wereldkartoenale 1969.
Steeds opnieuw ben je, bij het doorbladeren van eon boek abs dit,
verrast bij het zien van wat kartoenisten to bieden hebben aan
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totKunstenaars,
conservator J.die
Brugmans,
Kaai, 26,
die gebruik
bekend staat
alsrichten
poppentot conservator J. Brugmans, Kaai, 26, die bekend staat als poppentot conservator
J. Brugmans, Kaai, 26, die bekend staat als poppenmaker
en poppenspeler.
maker en poppenspeler.
maker
en poppenspeler.
Tot
slot willen
wij nog een plaat voorstellen, waarvan wij bijzonder
TERVUREN
TERVUREN
in mei werd
vertoond
het Heins
Prive-kunstbezit
in Tervuren
veel
genoten thebben,
omdat zewend
gerealiseerd
doorin
Vlamingen
TERVUREN
Prive-kunstbezit in Tervuren wend in mei vertoond in het Heins
in en
mei
in het Heins
Prive-kunstbezit
in
Tervuren
Hartcollege,
door de
oudleerlingenbond
devertoond
Jan
vangedichten
Boendaleen
mer
bekendheid
sohenkt
aan wend
een aantal
zeer
mooie
Hartcollege, door de oudleerlingenbond en de Jan van BoendaleHartcollege,
door
oudleerlingenbond en de Jan van Boendalekring
(uitsluitend
20e de
uit
de
Vlaamse
poezie
:eeuw).
kring (uitsluitend 20e eeuw).
kring (uitsluitend 20e eeuw).
TONGEREN
Podzie
in Vlaanderen, D.G.G. 135073, 30 cm., stereo/mono.
TONGEREN
Beethoven-tentoonstelling, aansluitend bij de Basilicaconqerten,
Een
TONGEREN
aansluitend
bij de
Basilicaconqerten,
Beethoven-tentoonstelling,
17Een
degichten
: 5 vanaan
Gezelle,
van
de
volgende
:wordt
Gaston
aansluitend
bijdichters
de
Basilicaconqerten,
Beethoven-tentoonstelling,
doze 1grote
musicus
zijn
gewijd,
gedieEen
,hoofdzakelijk
aanKarel
doze van
grote
musicus
zijnPieter
gewijd,
wordt gedie ,hoofdzakelijk
Burssens,
Bert
Decode,
de
Woestijne,
Buckinx,
oofdzakelijk
aan Gallo-Romeins
doze grote musicus
zijnvan
gewijd,
die ,hin
houden
het Provincaal
Museum
22/5 wordt
tot 5/7.gehoudenMinne,
in het Marcel
Provincaal
Gallo-Romeins
Museum
van
22/5
tot 5/7.
Richard
Coole,
Karel
Jonckheere,
Paul
van
Ostaeyhouden
in het plaats
Provincaal
Gallo-Romeins
Museum
tot 5/7.
Een
belangrijke
wordt
er
terecht
gemaakt
voorvan
het22/5
Vlaamse
Een
belangrijke
plaatsDemedts,
wordt er terecht
gemaakt
voor
het Vlaamse
en,
Hugo
Claus,
Andre
Jan
Van
Nijlen
en
Hubert
van
Een belangrijke
plaats wordt
er terecht
gemaakt
voor het
Vlaamse
voorgeslaoht
van Beethoven,
vermits
de expositie
.betiteld
is 'Beetvoorgeslaoht van
Beethoven,
vermits de expositie
is 'BeetHerreweghen.
Twee
voordrachtkunstenaars
van .betiteld
hoog
niveau
:
voorgeslaoht
van Beethoven,
de expositie
.betiteld
is van
'Beethoven,
Voorgeslacht
on Jeugd'.vermits
Een belangwekkend
initiatief
hoven, Voorgeslacht
onGerard
Jeugd'. Vermeersch.
Een belangwekkend
initiatief van
Jeannine
Schevernels
en
Als
acbtergrondhoven,
Voorgeslacht
on
Jeugd'.
Een
belangwekkend
initiatief
van
directeur Kamiel Swinnen.
directeur
Kamiel Swinnen.
muziek
een
bekoorlijke
'Vlaamse
Fantasie'
Leopold-De Greef.
Kamiel Swinnen.
ging eveneens
in van
het Gallo-Romeins
muLen
- teliederenavond
Eendirecteur
ging
eveneens in die
het wij
Gallo-Romeins
mu- teliederenavond
Een Len
Werkelijk
van de
mooiste
podzieplaten,
ooitSlagmulder.
beluisterging
eveneens
Gallo-Romeins
muteliederenavond
Len
-een
Eendoor
seum
op 28/4,
met
Denise
Van
de Sypein
enhet
Herman
seum
door
op
28/4,
met
Denise
Van
de
Sype
en
Herman
Slagmulder.
den.
De keuze
van
de gedichten
ons
verantwoord
brengt
seum
door
op
28/4,
met Denise
Van
de Sype
Herman
Slagmulder.
werden
nadienlijkt
vertoond,
nl.en
vanaf
2/5.en
Het
betrof
Russische
lkonen
vertoond, nl. vanaf
Het betrof
Russische
lkonen werden
zeer
veel afwisseling.
Wat
denadien
voordrachtkunstenaars
er2/5.
van
werden
nadien
vertoond, door
nl. vanaf
2/5.maken,
Het
betrof
Russische
lkonen
werken
uit de
Soyjet-Unie,
samengebracht
het
Ned.
Instit.
werken uit de Soyjet-Unie,
samengebracht
door
het Ned.
Instit.
isPOK,
eenvoudigweg
subliem
en
kan
tot
voorbeeld
gesteld
worden.
werken
de Soyjet-Unie,
samengebracht
door
het Ned.
Instit.
eon uit
ongehoord
rijke collectie.
Een rnooie
catalogus
wend
POK,
eon ongehoord
rijke
collectie.
rnooieGrammophon
catalogus wend
Ook
technisch
is deze
schijf
perfect
: deEen
Deutsche
POK,
eon
ongehoord
rijke
collectie.
Een rnooie
catalogus wend
hiervoor
to
koop
gesteld.
hiervoor to
koophaar
gesteld.
Gesellschaft
houdt
faam
in
ere.
to koop
gesteld.
der Basilicaconcerten omvat 14 beiToren- en
beiaardfestival
Hethiervoor
Basilicaconcerten
omvat
14 beiTorenenbelangstelling
beiaardfestivaluitder
Het
Wij
kijken
met
near
de volge-nde plaat
in
deze
der
omvat
14 beiTorenengekoppeld
beiaardfestival
Het
aardconcerten
aan de
14Basilicaconcerten
kerkconcerten.
Zij
wooden
aardconcerten
gekoppeld
aan
de
14
kerkconcerten.
Zij
wooden
serie
en wij zijn
overtuigd
datde
heel
Vlaandeaardconcerten
14 podzieminnend
kerkconcerten.
Zijvan
wooden
gehouden
vanervan
30gekoppeld
mei
tot 4 aan
juli,
met
de
medewerking
de
gehouden
van 30 mei
tot 4 juli, met de medewerking van de
ren
mee helpt uitkijken
gehouden
van van
30 !mei
tot 4 juli,
de medewerking
van de
beiaardiers
Sjef
Balkom
(denmet
Bosch),
Rene Van Streets
beiaardiers Sjef van Balkom (den Bosch), Rene Van Streets
v. r.
beiaardiers
Sjef (Antwerpen),
van BalkomPiet
(den
Bosch),
Rene(Mechelen),
Vanj.Streets
(Hasselt),
Jo Haazen
van
den Broeok
(Hasselt), Jo Haazen (Antwerpen), Piet van den Broeok (Mechelen),
(Hasselt),
Jo Haazen (Antwerpen),
van den Broeok
(Mechelen),
P.J.
Feyen (Grimbergen),
M. SteynsPiet
(Maastricht),
A. Wagemans
P.J. Feyen
(Grimbergen),
M. Steyns (Maastricht), A. Wagemans
Luister
de
muziek
in Vlaanderen
P.J.van
Feyen
(Grimbergen),
M. Steyns
A. Wagemans
(Tienen),
J. de
Groove
(Genk),
A. van (Maastricht),
den Born (Tongeren)
en
(Tienen), J. de Groove (Genk), A. van den Born (Tongeren) en
(Tienen),
J.(St-Truiden).
de Groove
A.even
van de
den
Born
(Tongeren)
Reynders
Een
deel
van
deze
conoerten
gaat teen
InN.
ons
vorig nummer
hebben(Genk),
we
reeds
aandacht
gevestigd
N. Reynders (St-Truiden). Een deel van deze conoerten gaat te
N. fonoplaten,
Reynders
Een deel
van deze
St-Trulden
door.(St-Truiden).
op
de
uitgegeven door
'Luister
van conoerten
de muziekgaat
in te
St-Trulden door.
St-Trulden
door.
Vlaanderen'
(Jan
van
Rijswijcklaan,
28,
2000
Antwerpen,
tel.
VARSENARE
VARSENARE
voor 1967-69
03/37.61.70).
Vermits
de eerstevoor
jaargang
nog verkrijgbaar
is (alsging
u
Prijs van
de vereniging
Volkskunde
DeVARSENARE
De Prijs van de vereniging voor Volkskunde voor 1967-69 ging
voorgeacht
1967-69
Prijs
van de
vereniging
voor
De'De
ernaar
dan
wat
vaart
achter
steekt hebben
wij het
nuttig
de ging
Nieuw-Hazegras-Polder'
vanVolkskunde
Lucien
iDendooven,
eon uitg.
naar 'De Nieuw-Hazegras-Polder' van Lucien iDendooven, eon uitg.
naar
'De
Nieuw-Hazegras-Polder'
van Lucien
vier
in 1969
verschenen
platen even nader
voor iDendooven,
te stellen. eon uitg.
Lannoo.
Hartelijk
gefeliciteerd.
Lannoo. Hartelijk gefeliciteerd.
Lannoo.
Hartelijk
gefeliciteerd.
VEURNE
Achttiende-eeuwse
Kapelmeesters te Brussel (LMV 30.001)
VEURNE
Aan
de Veumse Kunstschilder Georges Verschingel (1889-1922)
VEURNE
Georges Verschingel
(1889-1922)
demuzikaal
Veumse Kunstschilder
NaAan
de
op
gebied
zeer onvruchtbare
17e
eeuw, volgde
in
Georges
Verschingel
(1889-1922)
Aandoor
de Veumse
Kunstschilder
wordt
zijn doohters
Elisabeth en
Godelieve
Verschingel
OSB,
door
zijn doohters Elisabeth
enkunsttak
GodelieveinVerschingel
OSB,
de wordt
,18e
een
heropflakkering
van
deze
de
zuidelijke.
wordt
door zijn doohters Elisabeth
enin
Godelieve
OSB,
eon
herdenkingstentoonstelling
gewijd
de galerijVerschingel
'West-Vlaaneon herdenkingstentoonstelling
gewijd
in de galerijcentrum
'West-VlaanNederlanden.
Brussel was zeer zeker
een belangrijk
op
eon herdenkingstentoonstelling
gewijd
in
galerij Ons
'West-Vlaanderen',
Noordstr. 24 (Bank van Roeselare
ende
W.-VI.).
mede24 (Bank van
en W.-VI.).
Ons mededatderen',
gebiedNoordstr.
en
de componisten,
dieRoeselare
daar
toendertijd
werkzaam
Noordstr.
24
(Bank
van
Roeselare
ensamen
W.-VI.).
Ons
medelidderen',
diohter-schilder
Karel
Dekandelaere,
die
met
kunstlid diohter-schilder
Karel
Dekandelaere,
dieuit
samen
met kunstwaren,
schreven
werk,
dat
ongetwijfeld
verdient
de
archieven
lid diohter-schilder
Dekandelaere,
die samenwas
metde
kunstschikler
Andre BultheKarel
dit initiatief
hielp realiseren,
inschikler Andre Bulthe dit initiatief hielp realiseren, was de inschikler Andre Bulthe dit initiatief hielp realiseren, was de in,

,

,

Discotheek

opgedolven te worden. Gelukkig tellen wij onder onze hedendaagse
!elder (30/5). Tot 30/6.
!eldereen
(30/5).
Tot mensen,
30/6.
musici
aantal
diegedenkplaat
zich daarvoor
ingezet
!elder
(30/5).
Tot kreeg
30/6. een
Rainer
Maria
Rilke
terhebben
herinnering
aan(wij
zijn
Raineraan
Maria
Rilke
kreeg
een een
gedenkplaat
ter herinnering
aan zijn
denken
een
Georges
Maes,
Corneel
Mertens,
een
Herman
RainerinMaria
kreeg Roos
een gedenkplaat
herinnering
aan
verblijf
hotelRilke
De Nobele
to Veurne,ter
over
welke stad
hijzijn
verblijf ine.a.)
hotel
De
Nobele
Roos
to Veurne,
over
stad hij
Roelstraete
wij
achten
het
vanwege
LMV
eenwelke
uitstekende
verblijf in hotel
De
Nobele
Roos
to Veurne,
over
welke
stad hij
-herhaaldelijk
in en
zijn
werk
gewag
maakt,
zoals
trouwens
voor enkele
-herhaaldelijk
in zijn
gewag maakt,
zoals
voor enkele
idee
om
enkele
van
diewerk
composities
op plaat
tetrouwens
zetten.
-herhaaldelijk
in zijn
werkvan
gewag
maakt,
zoals
trouwens
voor enkele
Wen
in het
.Veurnenurnmer
'(West-)Vlaanderen'
word ibetoogd.
Wen
in het .Veurnenurnmer
van
'(West-)Vlaanderen'
word
ibetoogd.
Van
Joseph-Hector
Fiocco
werd
uitgevoerd
:
'Lamentatio
Secunda,
Wen in het .Veurnenurnmer van '(West-)Vlaanderen' word ibetoogd.
VORSELAAR
VORSELAAR
2e
lecon des
du jeudi-saint,
voor solostem,
cello-solo,
'HeibeF,
hettenebres
letterkundig
jongerentijdschrift,
• opgericht
door Fr.
VORSELAAR
'HeibeF,
het letterkundig
• opgericht
door Fr.
orgel
en bassocontinuo'.
Vanjongerentijdschrift,
Pierre
Hercule
Brehy
werd opgenohet
jongerentijdschrift,
• opgericht
door
de 'HeibeF,
'Peuter
en
R.letterkundig
Hannelore,
nam
twee
jongere
redacteurs
op,
LucFr.
de 'Peuter
enaR.
Hannelore,
nam twee
jongere
redacteurs
op,altLuc
men
:
'Sonata
Cinque
voor
hobo,
strijkers
(twee
violen
en
de 'Peuter en R.
twee
jongere redacteurs
op, Luc
Vancampenhout
onHannelore,
Gust Faes, nam
aan wie
belangrijke
verantwoordeVancampenhout
on
Gust
Faes,
aan
wie
belangrijke
verantwoordeviool)
en basso-continuo
inFaes,
g'.
Op
de
B-zijde
wevolledig
aan :
Vancampenhout
on Gust
aan
wie
belangrijke
verantwoordelijkheden
werden opgedragen
onder
meter
twee treffen
nummers
lijkheden
werden
opgedragen
onder
twee
nummers
volledig
'Sonata
Quatro
Stromenti
in D'
vanmeter
Pietro,
Antonio
Rocco,
en
lijkheden
werden
opgedragen
onder
meter
twee
nummers
volledig
over
deajongerengeneratie.
Dichters
en
prozaschrijvers
worden
over de jongerengeneratie.
Dichters en
en basso-continuo
prozaschrijversnr.
worden
'Concerto
voor
fluit,
viool,
strijkorkest
6
in
over de jongerengeneratie.
Dichters
en prozaschrijvers
worden
uitgenodigd
hiervoor gedichten,
kortverhalen,
fragmenten uit
onuitgenodigd
hiervoorDe
gedichten,
kortverhalen, fragmenten uit onB'
van
Henri-Jacques
Croes.
uitgenodigd
hiervoor
gedichten,
kortverhalen,
fragmenten
uit
gepubliceerde romans, kritische opstellen en ander* te sturen naarongepubliceerde
romans,
opstellen
en ander*
te sturen
naar
Voor
de uitvoering
werd:kritische
een beroep
gedaan
de Solisten
romans,
kritische
opstellen
enop
ander*
te sturen
naar
hetgepubliceerde
nieuw
redactieadrei
Luc
Vancampenhout,
Dijkbaan
19, van
2290
het
nieuw redactieadrei
:o.l.v.
Luc Georges
Vancampenhout,
Dijkbaan
19, 2290
het
Belgisch
Kamerorkest,
Maes.
Als
solisten
treden
het nieuw redactieadrei : Luc Vancampenhout, Dijkbaan 19, 2290
Vorselaar.
opVorselaar.
:Vorselaar.
Elisabeth Harwood, sopraan, Marcel Lekeux, cello, Marcel
WAREGEM
WAREGEM
Druart,
orgel, Andre
continuo-solo,
Willy Jacobs, basviool,
GaVerprijs
voorMessens,
schllderkunst
wordt .ultgeschreven
door de
Een
WAREGEM
voor
schllderkunst
wordt
door de
Een GaVerprijs
Georges
Maes
zelf,
viool,
Paul
Winter,
fluit.ultgeschreven
en
Gilbert
BauwensGaVerprijs
voor schllderkunst
wordt
.ultgeschreven
door de
Een Leroy,
galerij
Stormestr.,
15, De
in samenwerking
met
VTB.
!menden.
galerij
Leroy,
Stormestr.,
15, in samenwerking met VTB. !menden.
Van
Dijck,
clavecimbel,
basso-continuo,
galerij
Leroy,
Stormestr.,
15,
in
samenwerking
met
VTB.
!menden.
voer 1/8 voor eerste selektie der deelnemers : drie scherpe kleurvoer 1/8 voor eerste selektie der deelnemers : drie scherpe kleurvoer
1/8
voor
eerste
selektie
: drie
scherpe
kleureohte
foto's,
onder
schullnaam,
metdeelnemers
bijgevoegde
gesloten
omsiag.
Houten
Koperblazers
uit
de 20eder
eeuw
(LMV 30.002)
eohte
foto's,
onder schullnaam,
met bijgevoegde
gesloten omsiag.
eohte
foto's,
onder
schullnaam,
met
bijgevoegde
gesloten
omsiag.
De
geselekteerden
sturen
drie
werken,
die
geexpaseerd
worden
on
Pas
de 20e eeuw werd
componeren
blazers een
zeer
Deingeselekteerden
sturenhet
drie
werken, dievoor
geexpaseerd
worden
on
De geselekteerden
sturen
drie
werken,
die
geexpaseerd
worden on
..waaruit
de Jury
deeen
prijs
aanwijst.
Voorbehouden
aan whittlers,
gewone
zaak
en
ook
aantal
eigentijdse
Vlaamse
toondichters
..waaruit de Jury de prijs aanwijst. Voorbehouden aan whittlers,
..waaruit
de 1/1/48.
Jury de
aanwijst.
Voorbehouden
whittlers,
geboren
Deprijs
• prijs
,bedraisigt
: Gavertrofee,
_20.000
fr.,
heeft
die v6e:tr
mogelijkheid
laten ligen.
Deze plaat aan
biedt
een
geboren
v6e:tr 1/1/48. niet
De • links
prijs ,bedraisigt
: Gavertrofee,
_20.000
fr.,
geboren
v6e:tr
1/1/48.
De
•
prijs
,bedraisigt
:
Gavertrofee,
_20.000
gratis
expositie
in
galerij
Leroy
en
in
een
VTB-studio..
0o.k
eon
prachtige
keus aan
het werk
van
componisten
: fr.,
gratis expositie
inuit
galerij
Leroy
en de
in volgende
een VTB-studio..
0o.k eon
gratis
expositie
in
galerij
Leroy
en
in
een
VTB-studio..
0o.k
eon
premie
15.000enfr..voor
finalisten
en de bestehoorn,
streekschilder.
Jef
Maesvan
(Prelude
allegrode
voor
twee trompetten,
bazuin
premie
van 15.000
fr..voor
de finalisten
en de beste streekschilder.
premiereglement
van 15.000
fr..voor de
finalisten
en (tel.
de beste
streekschilder.
Volledig
aanvragen
aan
de
galerij
056/63540).
enVolledig
bastuba),
J.S. Bachaanvragen
— bewerking
koper(tel.
door
Jef van Hoof
reglement
aanvoor
de galerij
056/63540).
Volledig reglement aanvragen aan de galerij (tel. 056/63540).
WIJNEGEM
(Prelude
en
fuga
in
D
groot
BWV
532),
Peter
Cabus
(Rapsodie
voor
WIJNEGEM
wordt
gevoerd
door de Vlaamse
Aktie
voor het
Vlaamse
lied van
Een
WIJNEGEM
trompet
en bazuin,
met
begeleiding
koper
en slagwerk),
gevoerd
door deMarcel
Vlaamse
voor het
Vlaamse
lied wordt
Een Aktie
wordt gevoerd
door
de samen
Vlaamse
lied
Een Aktie voor het Vlaamse
Vriendenkring-Wijnegem
(seer.klarinet
0. Stevens,
Kasteellei,
113),
Poot
(Divertimento voor hobo,
en fagot),
Arthur
MeuleVriendenkring-Wijnegem
(seer. 0. Stevens,
Kasteellei,
113),
samen
Vriendenkring-Wijnegem
(seer. 0. Stevens,
Kasteellei,
113),
samen
met
de
Vlaamse
Volkskunstbeweging.
Zij
betreft
vooral
het
'voortmans
kwintet
voor blazers) en Zij
August
L. vooral
Baeyens
met(Tweede
de Vlaamse
Volkskunstbeweging.
betreft
het(Con'voortmet de
Vlaamse
Volkskunstbeweging.
Zij
betreft
vooral
hetavert
'voortdurend
.negeren
van
_het
Vlaamse
lied
in
radio
en
TV'.
Men
certino
voor
hobo, klarinet
fagot). De
uitvoering
wordt
durend
.negeren
van _hetenVlaamse
lied
in radio en
TV'.verzorgd
Men avert
durend
.negeren
van gewijd
_het Vlaamse
in radio
en Een
TV'.initiatief
Men avert
voor
eenKoperensemble
uur
per week,
aan hetlied
Vlaamse
lied.
door
het
Mertens
Theo
Mertens)
voor
voor
een uur per week,Theo
gewijd
aan het(o.l.v.
Vlaamse
lied.
Een initiatief
voor
een uur
per week,In
gewijd
aan
het zal
Vlaamse
lied. Een initiatief
b
ij
onze
componisten
goede
aarde
vallen.
dat
.
wat
werken betreft,
de Leden
van het Blazersij onze drie
componisten
In goedeen
aarde
zal vallen.
datde.beerste
dat .bij onze componisten In goede aarde zal vallen.
WULVERINGEM
kwintet
van Brussel (o.l.v. Georges Cara!) wat de andere compoWULVERINGEM
Een
Congres -Plastische Kunsten ging door op 9/5, m. m. v. Jan
WULVERINGEM
sities
Eenaangaat.
Congres -Plastische Kunsten ging door op 9/5, m. m. v. Jan
Een Congres
-PlastischeinKunsten
ging door op
9/5, m. m. v. Jan
D'Haese
en R. Marijnissen,
het onthaalcentrum
Driekoningen.
D'Haese en R. Marijnissen, in het onthaalcentrum Driekoningen.
Gezelleliederen
(LMV
30.003) in het onthaalcentrum Driekoningen.
D'Haese en R.
Marijnissen,
Een plaat vol gedichten van onze grootste podet, getoonzet door
een serie van onze beste componisten : August de Boeck, Marinus
de Jong, J. Ryelandt, A. Meulemans, R. Herberigs, A.L. Baeyens,
L. de Vocht en L Mortelmans.
In het totaal twintig liederen, uitgevoerd door de .sopraan Liane
Jespers (begeleid aan de piano door Frederik Gevers) en de tenor
Roland
BufkensHaus
(begeleid door Louis Pas, eveneens piano).
Das Belgische
Das Belgische Haus
Dat
is versohillende
nog
maar Haus
een
kleinkulturele
gedeelteorganisaties
van wat in wordt
onze Vlaamse
Das
Belgische
Door
Duitse
regelmatig
Door versohillende Duitse kulturele organisaties wordt regelmatig
muziek
is,Duitse
want
uit .een
recente
studieen
isadres
gebleken,
Door
versohillende
kulturele
organisaties
wordt
regelmatig
aan
hetbeschikbaar
Belgisch Huis
to
Keulen
gevraagd,
naam
mode
aan het Belgisch Huis to Keulen gevraagd, naam en adres mode
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verzorgde hoes, die niet alkeen grafisoh iverantwoord is, maar die
tevens Inleidingen bevat van onze beste zoals Dr.
Boereboom, J. van Ackere, Prof. Dr. Broeckx en Dr. Leytens. Van
de Gezelleliederen warden tevens de volledige teksten opgenomen
(een tninlatuurdichtbunclel I) en verder werden alle hoezen verlucht met vier goede foto's van toondichters en/of .uitvoerders.
LMV heeft werkelijk niets onverlet gelaten om haar uitgaven zo
degelijk en zo verzorgd mogelijk te presenteren (wij vergaten bijna
de mode, praktiqche opbergdoos, die gratis bijgeleverd wordt) en
wij hopen dan ook dat de platen het succes zullen genieten, dat zij
verdienen.
Het luistergeld' wend, rekening !houdend met de kwaliteit van het
gebodene, veer laag gehouden : 700 fr. (voor altos, hilerboven vermeld, plus een mededelingenblad met nieuvis over LMV en het
muziekgekeuren: in Vlaanderen) te storten op p.r. 13.60.32 van
'Luister van_de. muziek in Vlaanderen', Antwerpen. Doer', mensen I
En .meteen ook inschrijven via& de jg. 1970, waarvan de eerste
plaat reedsVersoheen :

I Fiamminght in Etiropa (LMV 30.005)
Zoals Prof. Dr. R. B. Lenaerts het in zijn commentaar,op de hoes
schrijft, wil -de keuze van werken uit de 16e eeuw, op de fonoplaat
samengebractit, een beeld geven van de weergaloze expansie van
de muziek uit de Nederlanden over geheel Europa tijdens de
Renaissance. Dit . beeld wordt dan gevorrnd door composite van
Adriaan Willaert, Cypriano de Rore, Andries Pevemage, Ludovicus
Episcopius, Jacob Arvadelt, Jacobus Clemens non .Papa, Franciscus Florius, Jan Belle en FilippuS.de .Monte. Er is zowel religieuze
als profane polyfonie en die wordt dan subliem gebracht door het
gemengd koor 'Audite Nova' uit Antwerpen, o.IN. Kamiel Cooremans, het Kamerkoor van de Radio en Televisie uit Ljubljana,
o.l.v.. Loyze Lebic, en het Vocaal Kwartet van Brussel, o.l.v. Jose
Steels.
Wie van polyfonie ,hoUdt, komt .hier near dan aan zijn trekken wie er nog filet van houdt, wel, deze plaat kan ibeslist 'de grote
bekering' zijn, als je d'r .maar even rustig bij gaat zitten en je laat
meegaan in de 'klankpracht van de imassale akkoorden'.
,
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VADER

lets schrijven over mijn vader ? Pas nu,
voor mijn schrijftafel, besef ik hoe moeilijk het
is, met zin voor maat, aan anderen mede te
delen, wat hij voor mij en al zijn kinderen
heeft betekend. Er is zoveel dat ik in mij
geborgen wil houden en er is zo weinig dat
voor de buitenwereld werkelijk relevant is.
Anderen immers zullen schrijven over vader
als mens, als vriend, als scheppend kunstenaar, als Vlaming, als dirigent. Ten slotte,
wat rest er mij nog ? Misschien juist dit 'iets'
dat de gevaarlijke zone van de pathos kan
bereiken...
Is het voor de anderen een substantiele
revelatie, indien ik schrijf dat wij een gelukkig
tehuis vormden, indien ik schrijf dat hij onafgebroken zorgde voor lichaam en geest ?
En toch ligt in deze banaliteit de hoogste lof
geborgen. Net essentiele werd gezegd, zodat
ik nu gerust de pen zou kunnen neerleggen
om, met een stille glimlach, verder te mijmeren
over wat nu blijvend tot het verleden
behoort...
Een der markantste kenmerken van vader,
geloof ik, is zijn veelsoortige dupliciteit.
Vader was op en top de hedonistische
Brabander en tegelijk een mystieker, die
graag, te gelegener tijd, de stilte van de
Kempen opzocht. Levensbeschouwelijke
problematiek lag hem niet, maar hij kende
als geen een 'zijn' vier Evangelisten.
Scepticus op velerlei gebied, dweepte hij
niettemin met het spiritisme. Een urbane
bescheidenheid tooide hem, maar een massale
hulde liet hem helemaal niet ongevoelig.
Zeer typerend voor de mens was zijn ontwapenend optimisme en, soms tegen de
evidentie in, zijn sacraal geloof in de goedheid der mensen. Wie door het lot nu eenmaal
in het midden van de publieke belangstelling
wordt geplaatst, staat bloot aan kritiek.
Ook die werd vader niet onthouden, maar
nooit kwam enig woord van bitterheid over
zijn lippen. Zijn levensblijheid verzachtte
telkens de opgelopen ontgoochelingen.

Dikwijls werd me gevraagd hoe vader
componeerde. Het was eenvoudig de dageIijkse taak van de derniourgos. Met een
sierlijke hand schreef vader rustig de muziek,
in de woonkamer, in onze niet steeds rustige
aanwezigheid. Midden in het werk antwoordde
hij op onze vragen, trok dan even aan het
eeuwig sigaartje en schreef kalm verder.
Soms, maar eerder zelden, speelde hij het
pas gecomponeerde op de piano. Zijn
strengste rechter was steeds 'ons moeke',
met wier goed- of afkeurend oordeel hij
rekening hield.
In feite was vader een kind der goden :
erkenning en de ongevraagde aura popularis
vergezelden zijn leven. Menige creatie werd
door hemzelf in de meest optimale condities
geleid. Is er wel iets schoners denkbaar
voor een scheppend kunstenaar ?
De mooiste herinneringen uit mijn kinderjaren gaan terug naar de zondagmorgen :
we mochten dan iets langer te bed blijven
en werden gewekt door de muziek. Vader
speelde dan dikwijls de Variations Symphoniques van Cesar Franck of het Pianoconcerto
van Grieg. Die muziek blijft voor mij onveranderlijk verbonden met de intieme sfeer
van de zondagsrust.
Volgens de natuurlijke gang der zaken
verlieten zijn kinderen, een voor eon, het huis;
het werd stil in het verlaten nest, maar in
die eenzaamheid van de late herfst groeide
nog sterker dan voorheen het harmonisch
samenzijn tussen man en vrouw. Voor altijd
heengaan is het enige verdriet dat zij hem
ooit heeft aangedaan. Zijn hart, dit goedig
en zo gevoelig hart, heeft dit verlies nooit
kunnen verwerken. Amper enkele jaren daarna
heeft vader voor goed zijn helderblauwe
ogen gesloten...
Terugblikkend op zijn leven is er voor ons,
zijn kinderen, vooral de blijheid om de rijke
vervulling ervan. Exegit monumentum aere
perennius...
Prof. Dr. J. Veremans
273

RENAAT VEREMANS'
SYMFONISCH WERK

Het kan wellicht overdreven lijken, Renaat
Veremans in de allereerste plaats te willen
beschouwen als een symfonisch komponist.
Daarvoor is de verhouding te ongelijk tussen
het aantal werken, langs dewelke hij zich
uitdrukte door zuiver orkestrale middelen
274

en deze waarin hij de orkestklank heeft
gemaakt tot component van een geheel, dat
in dienst staat van woord of aktie.
Geplaatst naast zijn vier opera's en vijf
operetten, zijn oratoria en cantates, zijn
toneelmuziek en de muziek die hij schreef
als background voor zoveel films, vormen de
zuiver symfonische werken eerder een
minderheid in het reeds geklentifieerde deel
van zijn levensoeuvre. Drie symfonieen, vier
symfonische gedichten, vier concerto's voor
blaasinstrument en orkest, de 'Ouverture
in Rococostijl' en om het ook nog als daarbij
behorend te rekenen : een strijkkwartet. Het
zou de indruk kunnen wekken alsof Renaat
Veremans' inspiratie biezonder sterk is beinvloed geworden door het woord, waarvan
hij de diepte en de dimensie heeft willen
vergroten door het centraal te stellen in een
sfeer van dienende orkestklank. Toch zou
zulks een onjuist beeld van de komponist
oproepen. We blijven eerder de mening toegedaan, dat Renaat Veremans zich bij voorkeur uitte langs de taal van het orkest en dat,
waar hij aan het orkest een dienende of
begeleidende rol toebedeelde, zulks een
gevolg is geweest van tal van aanleidingen,
die minder te maken hebben met de kompositorische essentie. Een enkel voorbeeld
is wel zeer weinig om een thesis te staven,
maar toch zijn wij ervan overtuigd dat door
een van zijn allermooiste werken, de Adagioliederen, zeer duidelijk wordt gesteld in
welke mate de orkestrale expressie dominerend was bij Renaat Veremans. Want in
diezelfde Adagioliederen is hij uitgegaan van
het woord en tevens gedreven geworden
door het wel zeer intiem gevoelen, dat zijn
grote vriendschap voor Felix Timmermans
was. Toch is het een felt dat het woordverklankend element, de stem, ten voile is
opgenomen geworden in het totale klankbeeld,
dat in overwegende mate door de instrumentale klank werd geschapen. Men zou deze
stelling evengoed kunnen verdedigen, door
een grondige ontleding van Veremans'
operawerken. Want alhoewel in dergelijke
composities de ,eersterangsplaatsen moeten
vrijgehouden worden voor woord en aktie,
is het toch meestal in de orkestpartijen dat
Veremans de stroom van zijn rijkste melo-

dische inspiratie laat vloeien. En wie hem
kenden weten dat zijn ganse expressiviteit
werd bewogen door de langbogige fraze van
een melodie, de plotse bekoring van een
interval en de diepte van een harmonische
rijkdom. Die elementen zal Veremans bij
voorkeur te pas brengen in de orkestpartij,
ze moge dan nog onder het woord doorlopen
ofwel opduiken, als een plots doorstralende
zon, tussen het woord in. We hebben lang
genoeg omgang gehad met Renaat Veremans
om niet te weten hoe hoog het lied klonk,
dat door het orkest in zijn ziel werd gezongen.
Sprak hij over muziek die hem diep had
ontroerd, dan sloegen de voorbeelden die
hij aanhaalde of de vergelijkingen die hij
maakte, negen op tien keer op het orkest
terug. Zulks kwam voortdurend tot uiting,
wanneer hij een werk besprak van een van
zijn twee goden : Brahms en Richard
Strauss.
Het zou zeker te ver leiden — en bovendien
is het bijna niet te doen — om te willen
onderzoeken welke de elementen en factoren
zijn geweest, die resulteerden in het schrijven
van de vier opera's. Maar er dient zeker niet
lang te worden gezocht naar de scheppingsbron van zijn symfonische gedichten. Vier
daarvan zijn ons bekend. Ze staan in direkt
verband met de natuur. En dan wel dit
specifiek deeltje van de natuur, dat het
Neteland is, de geboortestreek van Veremans,
de plaats onder de hemel waar zijn ontvankelijke ziel openbloeide en in hem de
kiemen werden gelegd waaruit al de schoonheid zou groeien die hem zelf geheel vulde
en die hij met zulke brede gulhartigheid aan
de anderen heeft weten door te geven. Het
eerste van die symfonische gedichten is
'Pallieter'. Veremans voltooide het in 1919.
Het is tweeledig en schildert, naast het
weemoedig dromerige van een 'Maannacht',
het kleurrijke fleurige van het Neteland, dat
Veremans' komponistenziel had leren zien
door het oog van Timmermans. Twintig jaar
verliepen, eer Veremans weer een symfonisch
gedicht schreef, dat 'Morgendschemer' heette
en dat tot stand kwam tijdens de winter
1939. Ook dit werk vormt de uitdrukking van
die ganse wereld aan bijna kinderlijke
verrukking en een zich gewonnen geven
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aan sprookjesachtig verdromen, die in
Veremans' ziel aanwezig was. Nogmaals
verliepen achttien .jaar eer Renaat Veremans
een volgend symfonisch gedicht componeerde.
Hij schreef het tot aandenken aan Felix
Timmermans. Evenals 'Pallieter' bestaat het
uit twee afzonderlijke delen : 'Nacht' en
'Morgendontwaken aan de Nete'. Veremans
ondertekende de partituur op 31 juli 1957 en
het werd op 15 november van dat jaar
gecreeerd in de radio, onder de leiding van
Daan Sternefeld. In 1961 kwam dan het
vierde symfonisch gedicht tot stand. Een
sterk evokerende schildering van drie 'Woudtaferelen' : 'De morgend in het woud',
'Avondschemer in het woud' en 'Naar de
jacht'. De BRT liet dit werk voor het eerst
horen op 8 april 1963.
Het is hier niet de plaats om die werken te
ontleden, al kan toch worden onderstreept
dat zij stuk voor stuk van een blijvende
schoonheid zijn en tevens een hoogst dankbaar uitvoeringsobjekt voor een orkest dat
zich graag wil uitzingen. Men kan er zich over
verwonderen dat die symfonische gedichten
van Veremans eerder zelden te horen waren
in de concertzaal.
Betrekkelijk laat is Renaat Veremans tot het
schrijven van zijn symfonieen gekomen. Hij
voltooide de Eerste (in Cis) op 15 juli 1959 en
het werk werd in april 1960 boven de doopvont gehouden. Nogmaals door Daniel
Sternefeld. Dit werk is ontstaan in de tijd
toen Veremans tevens werkte aan de grote
Requiem-mis voor soli, gemengd koor en vol
orkest. Wellicht kan hierdoor het zwaardragend, ernstig karakter van die eerste
symfonie worden verklaard. Ongeveer een
jaar na de eerste uitvoering van de symfonie
in Cis, kwam de Tweede symfonie. Ze is
geschreven in de dominerende B-toon en
geraakte voltooid op 12 augustus 1961. Een
prettig vloeiend Allegro non troppo vormt
de eerste beweging. De tweede, al even licht
getint en sprankelend van levendigheid,
debuteert met een Scherzo dat uitmondt in
een opgewekt Molto Allegro. Dan volgt een
Molto Adagio, dat ook weer zou kunnen
dienen als voorbeeld om te bewijzen dat
Renaat Veremans nergens zo sterk zijn zielsbewogenheid heeft weten uit te drukken
dan in de brede, rustige, diep weemoedige
frazering van snaren en hout. Een Allegro
giocoso besluit dit werk, dat men misschien
eenmaal zal willen noemen : de symfonie
van de vreugde. Veremans was 67 jaar, toen
hij deze Tweede symfonie schreef, die door
dirigent Frits Celis en De Philharmonie van
Antwerpen werd gecreeerd tijdens een
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concert van het Kon. Vlaams Conservatorium,
in de Kon. Vlaamse Opera van Antwerpen.
Tussen de Tweede symfonie en de Derde
verliepen zeven jaar. Veremans werd ouder
in jaren, maar bleef vervuld van dezelfde
geestdrift, dezelfde gezonde levenslust en
hetzelfde schoonheidsideaal, die zo kenschetsend waren voor de persoonlijkheid van
deze man. Rondom hem veranderde alles,
van langs om meer. Nieuwe klanken en
andere vormen ontstonden. Ze konden Renaat
Veremans noch bekoren, noch zelfs maar
boeien. Aileen maar hem kwetsen. Hij wist
zeer goed dat andere komponisten de grenzen
doorbraken en hij bezat voldoende talent
en stielkennis om die te kunnen volgen
.op de weg van de vernieuwing. Maar hij
zag daartoe geen redenen aanwezig. Voor
hem, in wie de inspiratie nog opsproot als een
rijke bron en wiens kennis van de wondere
wereld der harmonie uiterst ver reikte, was de
grens nog lang niet bereikt, zo dat ze moest
overschreden worden om op zoek te gaan
naar nieuwe vormen van uitdrukking. Het
was helemaal geen verstard conservatisme,
dat Veremans ertoe bracht om zich op zijn
stellingen terug te trekken. Hij was er zich
maar al te zeer van bewust, dat 'zijn' muziek
wellicht minder kans ging krijgen om ten
gehore gebracht te worden. Want — hoe dan
ook — het duurde drie jaar eer zijn 'Tweeds'
tot uitvoering kwam, daar waar de meeste
van zijn vroegere werken steeds vrij spoedig
na hun ontstaan werden uitgevoerd. Hij
kon zich daarover beklagen en meer dan eens
hebben wij hem horen zeggen, dat het nog
weinig zin had om 'tijd en moeite te steken' in
werken van groot formaat, die toch niet meer
werden uitgevoerd. Toch is er nog een
opera gekomen en zou nog een Derde
symfonie volgen. Maar eer die totstand
kwamen werd Renaat Veremans getroffen
door de grootste ramp die hem kon overkomen. Zijn vrouw stierf. Een unieke vrouw en
een onvergetelijke moederfiguur. Ook voor
haar man. Vrienden weten hoe groot de smart
van Renaat Veremans is geweest. Hij voltooide nog de opera (Lanceloot en Sanderien)
waarvan de eerste bladzijden geschreven
waren toen 'moeke' stierf. Hij deed zulks,
misschien minder om die opera zelf, dan wel
omdat hij het werk concipieerde onder de
hoede van haar die zijn geestelijke schutsengel was, en ook wel om zich letterlijk op
de arbeid te kunnen werpen, die alleen bij
machte was om hem over de toegebrachte
slag heen te helpen. En toen is de Derde
symfonie gekomen. Gelouterd door zielepijn,
uitgegroeid boven verbittering en teleurstellingen, is Renaat Veremans zich bewust

geworden van de drang om, zoals hij het
uitdrukte, het schoonste werk van zijn !even
te schrijven. En daar vooral niet mee te
talmen. Want hij voelde dat er iets op komst
was, al vermoedde hij niet van waar en
wanneer het zou komen. En juist het feit dat
dit, als opperste uiting bedoeld werk een
symfonische schepping is geworden, geeft
ons — menen wij — het recht om, in het
ganse oeuvre van Veremans, zijn symfonisch
werk te beschouwen als zijnde het meest
belangrijke en het meest representatieve
voor de psyche van deze man. Is het een
toeval ? Symfonie nr. 1 staat in Cis. Symfonie
nr. 2 in B, een majeurtoonaard die drie
halve tonen lager ligt. De Derde symfonie is
geschreven in G. Nogmaals die dalende lijn
van drie halve tonen. Veremans zou het werk
nooit te horen krijgen. De dood verraste
hem op 5 juni 1969, enkele maanden nadat
hij de eindstreep had gezet achter het werk
dat hem zo nauw aan het hart lag. Het werd
posthuum gecreeerd door Eduard Flipse en
De Philharmonie, en dat was geen daad van
pure pieteit, want tot de uitvoering van dit
belangrijk werk werd reeds besloten, toen
Veremans nog leefde. Over die Derde symfonie schreef Eduard Flipse : „Veelal wordt
Renaat Veremans hoofdzakelijk als lyricus
beschouwd, en misschien niet geheel ten
onrechte. Wie echter meent, dat zijn werk
dramatische kracht mist, beluistere deze fors
gebouwde symfonie, geschreven in de klassieke vierdelige vorm en geinstrumenteerd
voor dubbel hout, vier hoorns, twee trompetten, drie bazuinen en pauken. Het markante hoofdthema beheerst het eerste deel,
maar dan niet alleen als dramatisch gegeven,
doch tevens zuiver melodisch en lyrisch
verwerkt. De instrumentatie is zeer afwisselend en men leert de komponist kennen als
voortreffelijke vakman, die de mogelijkheden
van het symfonie-orkest volkomen weet te
benutten. De breed opgezette melodie van
het tweede deel doet denken aan de sfeer
van Ruckert's gedicht 'Ich bin der Welt
abhanden gekommen... Sie hat so lange
nichts von mir vernommen', dat zo treffend
door Gustav Mahler werd vertolkt."
We menen dat deze uitspraak, komend van
een zeer gezaghebbend musicus, die een
groot orkestpedagoog is geweest, ten voile
de stelling steunt, die wij wilden naar voren
brengen door het schrijven van dit stuk, dat
voor ons een reeks van heerlijke momenten
vormde, omdat wij ons plots weer zo heel,
heel dicht voelden bij die fantastisch goede
man en die onvergetelijke meester die Renaat
Veremans voor ons is geweest.
Joe de Troetsel

RENAAT VEREMANS
EN ZIJN LAATSTE OPERA
'LANCELOOT EN
SANDERIEN'

SITUERING
Het schrijven van een bijdrage, gewijd aan
het muziek-dramatische oeuvre van Renaat
Veremans wil mij voorkomen als een bijzonder delikate opdracht. Immers, indien men
zijn scheppingen wil benaderen en beoordelen met objektieve maatstaven, ontdaan
van ieder sympathiegevoelen voor de mens
Veremans en van iedere nationalistisch getinte fierheid omwille van zijn uitzonderlijke
populariteit in het Vlaamse land, dan kan
bezwaarlijk geloochend worden dat zijn kunst,
in haar geheel beschouwd, een anakronisme
betekent, niet alleen ten overstaan van de
hedendaagse muziek, doch ook vergeleken
bij datgene wat vele andere toondichters,
vooral in het buitenland, reeds tijdens zijn
jeugd produceerden. In deze optiek verschijnt
Veremans weliswaar allerminst als een uitzondering tussen zijn tijdgenoten in Vlaanderen : ook een Lodewijk Mortelmans, een Jef
gn Hoof e.a. hebben bewust de klok teruggedraaid door zich halsstarig te blijven
vastklampen aan een elders voorgoed achterhaald romantisme en — volgens hun inzicht
daarmede onverbreekbaar verbonden — een
konsekwent verder belijden van een absoluut
tonale toonspraak. Doch wellicht mag
Renaat Veremans, samen met Lodewijk de
Vocht, beschouwd worden als de laatste die
te onzent aan deze idealen onwrikbaar trouw
is gebleven, en geldt tevens zijn werk als de
ultieme nabloei van het post-romantisme in
onze nationale kunst.
De geweldige evolutie welke de muziek in
Europa tijdens zijn leven onderging, heeft op
zijn kunst niet de minste vat gekend, noch
sylistisch, noch vanuit technisch of formeel
standpunt ontleed. In zijn uitgebreid oeuvre
valt ten andere nauwelijks enig zoeken naar
neuwe expressiemiddelen te bespeuren.
Symptomatisch voor dergelijke stagnatie is
het opvallend detail dat het aanvangskoor
van zijn laatste, in 1968 voltooide opera
'Lanceloot en Sanderien' inzet met identiek
dezelfde muzikale zin als zijn 58 jaren eerder
gekomponeerde lied 'Vlaanderen'. Zelfs als
men Veremans konfronteert met zijn door
hem diep bewonderde leraar in kompositie,
August de Boeck, dan moot eerlijkheidshalve

toegegeven worden dat laatstgenoemde, in
1937 overleden meester, hoewel evenmin
progressistisch ingesteld, in zijn belangrijkste partituren een meer uitgesproken
persoonlijkheid vermocht te ontplooien en,
mode door de wijze waarop hij de invloeden
heeft verwerkt van een Borodin enerzijds
en van het impressionisme anderzijds, zich
minder opvallend van zijn generatiegenoten
gedistancieerd heeft.
Renaat Veremans, die als mens in zijn
levenswandel steeds de indruk van oprechte
eenvoud naliet, heeft er blijkbaar ook als
kunstenaar onafgebroken naar gestreefd
werken to schrijven, welke zich allerminst
richten tot de eklektische smaak van een
elite, doch welke, ver verwijderd van iedere
artistieke problematiek, door spontane zegginskracht en melodische rijkdom vOOr alles
de grote massa moeten aanspreken en
boeien. Meteen raken we hier het eerder
tragisch aspekt van zijn verschijning. Immers,
datzelfde Vlaamse yolk, waarvan hij zo hield,
erkende in hem nagenoeg uitsluitend de
toondichter van een pretentieloos jeugdwerkje, het lied 'Vlaanderen'. Van de 400
liederen die hij komponeerde verwierven
slechts zeer weinige enige bekendheid, ook
al zijn vele werken in dit genre beslist
waardevoller dan zijn 'Vlaanderen'. En wat
dan met zijn indrukwekkend aantal andere
komposities : concerto's, oratoria, missen,
symfonieen, operettes en, last not least, zijn
vier opera's ? Zovele werken, geschreven
in een voor ieder muziekliefhebber bevattelijke trant, doch onuitgegeven on ongekend.
Renaat Veremans word op de handen gedragen, zijn naam betekende een begrip,
telkenjare word hij omjubeld door tienduizenden tijdens Zangfeesten en lJzerbedevaarten, doch telkens ook, nadat deze
massa Veremans haar aanhankelijkheid op
luidruchtige wijze betoond had, ging zij
even onverstoord verder de werkelijke toondichter in hem to negeren. In hedendaagse
muziekmiddens nauwelijks au serieux genomen omwille van zijn traditionalisme, heeft
Veremans' muziek anderzijds goon noemenswaardige weerklank gevonden bij de meer
konservatief ingestelde Vlaamse melomaan,

gezwegen van het nabije buitenland waar men
niets eons zijn naam kent. Wat zou er van zijn
belangrijkste partituren geworden zijn indien
noch de B.R.T. noch de Koninklijke Vlaamse
Opera zich erover ontfermd hadden ? Beide
kultuurinstellingen zijn inderdaad haast de
enige welke zijn werk regelmatig programmeerden. Men moot het derhalve durven bekennen : indien velen ten onzent Renaat
Veremans dan toch zo hoog schatten omwille
van zijn 'Vlaanderen', dan zijn deze zgn.
bewonderaars ook aan zijn talloze andere
komposities heel wat meer daadwerkelijke
belangstelling verschuldigd dan tot nogtoe
het geval was.
DE OPERAKOMPONIST
Gedurende 22 jaar was de toondichter van
'Lanceloot' als dirigent verbonden aan de
Antwerpse Vlaamse Opera. Een indrukwekkende reeks muziek-dramatische scheppingen werden er onder zijn leiding opgevoerd. Ook met het op dit terrein door andere
Vlaamse komponisten geproduceerde word
hij gekonfronteerd. Het mag derhalve allerminst verwonderen dat de 34-jarige Veremans
op zijn beurt aan de verleiding bezweek om
in 1928 zijn kans to wagon met een eerste
opera : 'Beatrijs'. Kort vOOr de kreatie van dit
werk, in december 1930, word echter een
gelijknamig stuk van een Pools toondichter
voor het voetlicht gebracht, zodat Veremans'
'Beatrijs' herdoopt word in 'Het Mirakel'.
Het libretto, geschreven door Jules Gondry,
verwerkt op bepaald stuntelige wijze de fijnzinnige middeleeuwse legende. Vooral inzake
taal grenzen de rijmen van Gondry aan het
grand-guignoleske. Precies omdat Veremans
als dirigent meermaals moot ervaren hebben
dat de Vlaamse operaliteratuur allerminst rijk
is aan vakkundig opgebouwde libretti, komt
het onbegrijpelijk voor dat hij een dergelijk
ongelukkige keuze heeft gedaan. Wellicht
voelde hij, die van nature uit veeleer als
lyricus dan als dramatisch ingesteld komponist kan golden, zich aangetrokken door
bepaalde aspekten van het gegeven, dat hem
een aanlokkelijke gelegenheid bood de
breedvloeiende melodische stroom van zijn
inspiratie vrije teugel to laten. Doze muzikale kwaliteiten ten spijt verdween 'Het
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Renaat Veremans : bladzijde uit 'Lanceloot
en Sanderien' (slot van 3e tafereel)

Mirakel' na enkele opvoeringen
definitief in de kartons.
Een groter bijval zou echter beschoren
zijn aan de volgende opera : 'AnnaMarie'. Ditmaal had zijn vriend
Felix Timmermans hem het libretto
geleverd, naar zijn gelijknamige roman.
Niettemin is ook dit scenario niet vrij
te pleiten van bepaalde zwakheden :
de auteur van 'Pallieter' was zeker geen
geboren toneelschrijver — voor zijn
andere scenische bewerkingen heeft
hij trouwens immer de hulp ingeroepen
van de Nederlander Eduard Veterman — en tevens mist men node in de
operaversie van 'Anna-Marie' de
plastische rijkdom van Timmermans'
taalidioom. Zijn roem als schrijver was
niettemin van niet te onderschatten
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Toneel uit 'Lanceloot en Sanderien'
(K.V.O.) Antwerpen
Foto Anton Hardy

Wereldcreatie van 'Lanceloot en Sanderien'
K.V.O. Antwerpen, 13 september 1968

betekenis voor het betrekkelijk succes dat
Veremans' meest opgevoerde opera zou kennen. Aan de kreatie, welke op 22 februari 1938
in de Koninklijke Vlaamse Opera plaatsvond,
was bijzonder veel zorg besteed. Timmermans
zelf had de dekor-ontwerpen geschetst. De
voorstelling, onder leiding van de toondichter,
werd o.m. bijgewoond door verschillende ministers, terwijI de toenmalige direkteur van de
K.V.O., de tenor Jozef Sterkens, de mannelijke
hoofdrol vertolkte. Enkele maanden nadien
gasteerde hetzelfde gezelschap met 'AnnaMarie' te Keulen, in uitwisseling met de Opera
van de Rijnstad. Sindsdien verscheen 'AnnaMarie' nog enkele malen op het repertorium
te Antwerpen. Ook de Gentse Opera bracht
een vijftal jaren geleden een reeks opvoeringen van het werk. Het in pasteltinten
geschilderde verhaal van Anna-Marie paste
uitermate goed bij het iets weke temperament

van Veremans. Zijn inspiratie vloeide dan
ook bijzonder mild in deze partituur, in die
mate zelfs dat hij de orkestrale omlijsting van
Timmermans' eerder broze personages niet
zelden al te kompakt stoffeerde, zodat het
konversatie-element in menig toneel wel eens
geweld aangedaan wordt.
Dit euvel heeft Veremans echter kunnen
vermijden in zijn eenakter 'Bietje', naar het
gelijknamig toneelwerkje van Maurits Sabbe.
We kunnen deze, in 1954 voltooide, korte
opera bestempelen als een van Veremans'
best geslaagde bijdragen in dit genre. Inderdaad vermocht hij op gelukkige wijze de
kleine wereld te suggereren van de beide
oude eenzaten die elkaar voortdurend het
!even verzuren in hun huisje aan de Brugse
reien, tot het eenvoudige Bietje weer Iiefde
in hun hart brengt. Op dit naleve maar

bekoorlijke gegeven schreef de toondichter
een fijnzinnige muziek welke, mede door een
beperkte orkestbegeleiding, treffend de
aparte atmosfeer van een nieuwjaarsmorgen
in het besneeuwde Brugge evokeert. De
tederste nuances bereikt Veremans echter
bij het slot van het zangspel, waar Bietje, op
de ijle tonen van een spinet, een menuet
danst, om dan heen te gaan, terwip de beide
oudjes alleen achter blijven, vervuld van
het geluk dat het meisje in hun levensavond
gebracht heeft. 'Bietje' werd gekreeerd voor
de Vlaamse Televisie en nadien opgevoerd,
zowel in de K.V.O. als in de Nederlandse
Kameropera.
'LANCELOOT EN SANDERIEN'
Elf jaren zouden verstrijken vooraleer Renaat
Veremans de kompositie aanvatte van zijn
laatste en meest omvangrijke opera. Onder-
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Toneel uit 'Lanceloot en Sanderien' 1968-1969
K.V.O. Antwerpen
Foto Anton Hardy

aan de woorden van het openingskoor :
„... opdat wij na 't sterven de hemel verwerven waar 't Eeuwige Licht van de zaligheid
daagt...", noteerde hij in de partituur :
„TerwijI ik deze zin schreef, stierf mijn geIiefde vrouw te 9 uur 's morgends op 21
augustus 1965". Minder dan 2 jaar later, op
8 april 1967, zette hij te Munchen de ultieme
maatstreep achter het slottafereel. Het verdriet om het verlies van zijn echtgenote vond
een gesublimeerde en diep-menselijke weerkiank in de partituur van zijn 'Lanceloot',
een werk dat, in grotere mate nog dan zijn
vorige opera's, rijk is aan innige en emotioneel geladen aksenten, en bovendien
doordrenkt is van een serene mildheid.

NPR
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Het libretto. - Joris Diels, die destijds de
eenakter van Sabbe tot operalibretto had
omgewerkt, leverde eveneens het tekstboek
voor 'Lanceloot'. Hiervoor greep hij terug
naar het anoniem middelnederlands abel spel
'Lanceloet van Denemerken'. Vanuit dramatisch oogpunt beschouwd is Diels' operaversie
niet steeds even gelukt, hetgeen verwonderlijk
mag heten voor een all-round theaterman
als hij. De handeling verloopt soms te statisch en wordt, met grote sprongen inzake
plaats en tijd, versnipperd over de vijf taferelen. Daarbij werd menige monoloog of
samenspraak bepaald te lang uitgesponnen.
Door hun niet steeds even hoog peil weerspiegelen Diels' berijmde verzen ten andere
slechts ten dele de subtiliteit van het oorspronkelijk literair meesterwerk. De auteur
faalde echter vooral in zijn poging om in het
libretto — we bedoelen de scene tussen de
boswachter en Reinout tijdens het 3e tafereel — een komisch element te brengen : de
ongelooflijk naTeve humor die hij opdist
valt niet alleen volkomen uit de toon, doch
verlaagt bovendien het algemeen niveau.
Indien echter Diels de bedoeling heeft gehad
met zijn 'Lanceloot' een kompromis te
zoeken tussen oratorio, ballet en opera, dan
wordt de beoordeling van zijn werk meteen
ook milder. In deze optiek lijken zowel
konceptie als opbouw van het scenario beslist meer aanvaardbaar : zo het ten tonele
brengen van een recitant die, bij de aanvang
van de eerste 4 taferelen de aktie situeert,
zo ook de behandeling van het koor dat, zoals
in de oude Griekse drama's, als toeschouwer deze handeling kommentarieert. Vooral
het inlassen van het mimisch element betekent een knappe vondst : belangrijke
knooppunten in de aktie laat Diels door het
ballet uitvoeren, een inderdaad gelukkige en
originele oplossing waardoor ieder storend
realisme vermeden wordt. De dramatische

inhoud van het Lanceloot-libretto kan als
volgt geresumeerd worden.
le tafereel. De jonge edelman Lanceloot
verklaart Sanderien, de kamenier van zijn
moeder, zijn oprechte liefde. Hoewel het
meisje zijn gevoelens deelt, wijst ze zijn
aanzoek af, in het besef dat het verschil in
stand tussen hen beiden al te groot is :
„Wees niet boos, heer Lanceloot, ik ben u
niet ongenegen. Maar ware mijn liefde eens
zo groot, nooit kruisen zich onze wegen.
De uwe loopt hoog daarboven, de mijne
beneen in het dal. Daartussen gaapt een
klove die niets ooit dempen zal." Lanceloot
blijft alleen met zijn wanhoop.
2e tafereel. Lanceloots moeder moet machteloos toezien hoe haar zoon verkwijnt door
zijn verlangen naar Sanderien. Teneinde
raad stelt ze hem voor het meisje met een
list naar zijn kamer te lokken : „U wordt
geboden wat gij ontbeert : Sanderien zal
bij u komen. Doe met haar wat gij begeert.
Maar den ding moet gij mij zweren als gij
haar bezitten wilt : dat gij u van haar af zult
keren als uw hartstocht is gestild, dat gij
niet eon woord zult spreken als uw hartstocht
is voldaan, maar haar met een woordeloos
teken zult bevelen heen te gaan... 't Is te
kiezen of te delen." De willoze Lanceloot
vindt niet de kracht tot reageren en gaat
zwijgend heen. Dan verschijnt Sanderien,
door haar meesteres ontboden. Deze vertelt
het meisje dat Lanceloot ernstig ziek is en
dat slechts haar aanwezigheid hem kan
genezen. Op Sanderiens vraag : „Wat kan
mijn bijzijn hem baten, vrouwe ?", antwoordt
de moeder : „Het kan misschien een wonder
doen en slechts een wonder kan hier helpen.
Een koele handpalm op zijn voorhoofd als
hij uw naam roept in zijn koorts, een
lieve stem die antwoord geeft als hij om
hulpe schreeuwt, die hem redt als hij zich
verloren waant. Ga naar zijn kamer : 't is
hoog tijd. En doe wat God u ingeeft. Kom,
alles slaapt, niet langer getalmd." Sanderien
gehoorzaamt. Als in een droombeeld wordt
de ultieme benadering tussen haar en
Lanceloot in een fascinerende pantomime
uitgebeeld.
3e tafereel. Gebroken van verdriet om haar
verloren onschuld dwaalt Sanderien door
het nachtelijk woud. Dan, als intermezzo,
verandert plots de stemming : een boswachter
verschijnt en zingt een vrolijke ballade. Ook
het ballet komt weer aan bod : jagers en
valkeniers houden een lustig jachtfestijn.
Bij het einde van deze tweede pantomime

KONINKLIJKE VLAAMSCHE OPERA
FRANKRIJKLEI

DIRECTIE : J. STERKENS

SEIZOEN 1937-1938

ANNA-MARIE
Zangspel in vier bedrijven van

FELIX TIMMERMANS
Muziek van RENAAT VEREMANS
Tooneelschikking

Muzikale leiding

H. E. MUTZENBECHER

RENAAT VEREMANS

VERDEELING :
ANNA-MARIE, nicht van Mr Pirroen . Bertha BRIFFAUX
Roza CHRISTIANE
CESAR!NNE, geliefde van Mr Pirroen
SEVERIJNTJE, geliefde van Livinus . Maria v.d. MEI RSCH
CATO, de meid van Mr Pirroen . . . Irma DE BORGER
MIJNHEER PIRROEN, notaris
en voorzitter der Dolfijnen . Gerrit HARMSEN
LIVINUS, kunstschilder
Jef STERKENS
GUIDO
Eduard DE DECKER
KOEKOEK, dichter
Gustaaf VERCAMER
VAN DE NAST
Jan LOYENS
SWAEN, kunstschilder
Jaak HEIRSTRATE
Burgers
Handeling in een kleine Vlaamsche stad
in den diligentietijd
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Programma's van opera-treaties

KONINKLIJKE VLAAMSCHE OPERA
VAN ANTWERPEN
Bestuur : Fe DERICKX

1

en Bernard TOKKIE

(8e Jaw)

Donderdag 4 December 1930, te 8 uur
Galavertooning
Eerste opvoering van

HET MIRAKEL
Oorspronkelijk dramatisch zangspel in 3 bedrijven en
5 tafereelen van Gondry
Muziek van Renaat Veremans

wordt getoond hoe de dolende Sanderien
gevonden wordt door een ridder, die haar bij
zich neemt in zijn slot.
4e tafereel. Lanceloots dienaar, de oude
Reinout, kreeg van diens moeder opdracht
te allen prijze Sanderien weer to vinden. Er
volgt een ontmoeting met de boswachter die
reeds lang naar een vrouwtje hunkert en
die zich niet bepaald gastvrij toont tegenover
de oude man. Er ontspint zich een lang
gesprek tussen beiden, waarbij Reinout naar
het huidig verblijf van Sanderien informeert
en slechts botte uitlatingen ten antwoord

Orkestleider : Renaat Veremans

Regie Fe Derickx

Verdeeling :
Beatrijs
Mej. A, Van Damme
De Abdisse
Mevr, I. De Borger
De Heilige Maagd
Mej. J. Calewaert
Ridder Sonderlar.dt
Hr J Ordeman
Heere Cleinkert
He J. Heirstraete
Heere Lancsweert
Hr G. Wouters
Vidder Reingemoet
Hr J, Sterkens
Hans, ear
Hr G. Vercamer
Wiederbaldt
Hr J. Loos
P....,Hofhouding, genoodigden. klo '4
olterNz\ uster;''''''r
Balletregeling : Mevr 0, Hallez
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arow............................•
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krijgt : Reinout : „Goed dan, wat ik vragen
wou... hebt gij hier misschien een vrouw..."
Boswachter : „Wat voor vrouw ?". Reinout :
„Een vrouw voorwaar, die ik zoek, at ruim een
jaar..." Boswachter : „Ruim een jaar ? (Hij
ook ! vervloekt !) Dus een vrouw is 't die
gij zoekt ?" Reinout : „Ja, misschien als ik
haar beschrijf : schoon van leden, stank van
lijf, blauwe ogen, blond van haren..."
Boswachter : „Foei, heer, schaam u op uw
jaren !" Zo gaat het atsmaar verder tot
de boswachter zich tenslotte Iaat omkopen
om voor een beurs 'goede Deense kronen'
Reinout tot bij Sanderien te leiden. Het
weerzien tussen deze beiden betekent tevens
een definitief afscheid : Sanderien heeft
Lanceloot vergeven, doch kan niet meer tot
hem terugkeren. De diep ontroerde Reinout
vraagt haar tenstotte : „Maar... wetk teken
toont mijn heer met zekerheid dat ik u mocht
zien en spreken ?" In poetische bewoordingen geeft Sanderien hem dan een
boodschap mee welke, vol van dichterlijke
ymboliek, zinspeelt op het verteden :
„Het geschiedde dat wij samen, hij en ik,
in een boomgaard kwamen, btoeiend in de
blijde Mei. (Dat staat Lanceloot zeker bij.)
Toen een valk, van hemelhoog op de
boomgaard nedervl000g, waar wij stonden,
zij aan zij. (Dit ook staat uw heer wet bij.)
En 't geviel dat het hem lustte op een
btoesemtak te rusten, rijk met kuise pracht
belaan. (Dit is Lanceloot niet ontgaan.) Met
zijn wrede snavel brak hij een bloesem van
die tak. Alle andere liet hij staan. (Dit is hem
zeker niet ontgaan.) Daarna is hij heengevtogen en verdwenen in den hoge, zonder
verder om te zien..." Deze konfrontatie
tussen Reinout en Sanderien — in ieder
opzicht een van de mooiste scenes uit het
gehele werk — vindt haar bekroning in het
duet, nadien herhaatd door het koor : „Wie
zijn hart in diep betrouwen voor zijn Heer
en God ontbtoot, kan op zijn gena vertrouwen, want zijn liefde is eindeloos groot."
53 tafereel. In zijn kasteel wacht de kwijnende

Lanceloot hoopvol op Reinouts terugkeer.
Als Lancetoots moeder van deze laatste
verneemt dat Sanderien voorgoed met het
verleden gebroken heeft, wit ze hem in haar
vertwijfeting betetten haar zoon de waarheid
te zeggen. Reinout gehoorzaamt echter aan
zijn geweten en deelt Lanceloot woord voor
woord de boodschap mede welke Sanderien
hem toevertrouwde. Lanceloot begrijpt ten
voile de diepere betekenis van deze afscheidswoorden. Uitgeput door verdriet en
berouw zinkt hij neer in de schoot van
zijn moeder, terwip hij stervend prevelt :
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„Sanderien, wij moeten scheiden. Moeder,
gij hebt niet wet gedaan. God vergeve ons
alien. Wil mij een graf bereiden waar de
boomgaard in bloei zal staan..." Als een
Pieta zingt de moeder een innig wiegelied
voor haar gestorven zoon.
De partituur. - Renaat Veremans, heeft,
vooral zijn ouderdom in acht genomen, met
een verbazende scheppingsdrift aan zijn
laatste opera gewerkt. Na de voltooiing ervan
besefte hijzelf dat zijn werk zou lijden onder
enkele at te uitgesponnen episodes. Met
aandrang verzocht hij dus ondergetekende —
aan wie de muzikale leiding van de kreatie
was opgedragen
besnoeingen in de
partituur aan te brengen. Een dergelijke
gedistancieerde instelling t.o.v. eigen belangrijk werk is een vrij zelden voorkomend
verschijnsel bij onze komponisten. Het strekt
Veremans zeker tot eer dat hij niet te alien
prijze een integrate opvoering van zijn
'Lanceloot' voorstond, welke wellicht zou
geschaad hebben aan de kontinuIteit van
de handeling.
De mooiste muzikale invallen, de rijkste
melodieen in deze partituur treffen we vooral
dear aan, waar Veremans gelegenheid vindt
zijn ongebreideld lyrisme uit te zingen.
Het als een gebed opgevatte a capella-koor
bij de aanvang vormt een eerste gave
bladzijde. Opvallend is trouwens met welke
verbeeldingskracht en zin voor kontrasten
het koor doorheen de gehele opera door de
komponist behandeld werd. Gaande van
serene bezinning tot passievolle deelname
aan het gebeuren, weerspiegett het koor alle
wissetende stemmingen van de handeling.
Wat de solistische bezetting betreft, verbaast
het wet enigszins dat Veremans, met uitzondering van de recitant, de drie mannelijke
rollen (Lanceloot, de boswachter en Reinout)
aan een tenor toevertrouwde. Van eigenlijke
aria's of solistische ensembles kan in de
partituur van 'Lanceloot' nauwetijks gewaagd
worden. Wel dienen speciaal vermeld de
lange, dramatisch gelaten monoloog van de
moeder in het 2e tafereel en de van een
milde lyriek doordrenkte beide grote scenes
met Sanderien (le en 4e tafereel). Ook
kompositorisch beschouwd, betekent haar
ontmoeting met Reinout een hoogtepunt,
misschien zelfs het kutminatiepunt in geheel
zijn muziek-dramatisch oeuvre. Aangrijpend
mede door de uiterlijke eenvoud, heeft
Veremans in bijna religieus-introspektieve
ktanken de weemoed van het afscheid
getoonzet. Voor het korte duet, bij het einde
van dit toneel, schreef hij ongetwijfeld een
van zijn diepstgevoelde melodieen. Van

eenzelfde vergeestelijke schoonheid getuigt
eveneens de berceuse waarmee het werk
afgesloten wordt. Bij dergelijke fragmenten
ook reduceerde hij de orkestratie — welke
elders wet eons lijdt onder een to dicht
geweven symfonisch stramien — tot een
doorzichtige, doch des to meer gesublimeerde
begeleiding. De grootste verscheidenheid
inzake orkestraal palet bereikte de toondichter o.i. in de verleidings-pantomime uit
het 2e tafereel, waar hij in soms heftige
ontladingen, afwisselend met diafane harmonieen, zijn romantische natuur kon uitleven.
De partituur van 'Lanceloot en Sanderien'
kan beschouwd worden als een van de laatste
scheppingen van een kunstenaar die voor
alles eerlijk tegenover zichzelf wilde blijven
en die tevens in dit omvangrijk werk
ongetwijfeld het allerbeste van zijn genereuze
ziel heeft geschonken. Wellicht zullen latere
generaties met een duidelijker inzicht dan wij
de intrinsieke waarde van dit oeuvre kunnen
beoordelen, los van ieder zich thans
opdringend vergelijk met de hedendaagse
en niet zelden modische stromingen in de
muziek.
De opvoering. - De kreatie van 'Lanceloot on
Sanderien', op vrijdag 13 september 1968,
betekende tevens de 85e premiere van een
nationate produktie in de Koninklijke Vlaamse
Opera. 'Lanceloot' word ten tonele gebracht
in een enscenering van Anton van de Velde,
een regisseur die terdege vertrouwd is met
de middelnederlandse literatuur. Van de Velde
legde in dekorbouw on spelleiding konsekwent het hoofdaksent op het oratoriofacet van het work. Uit doze konseptie
resulteerde enerzijds wet een beklemtoning
van het statische element, doch anderzijds
verleende de visuele soberheid des to meer
'abele' voornaamheid aan de scenische
uitbeelding. Globaal bekeken was de reaktie
in de pers, vooral over de muziek van
Veremans, zeer gunstig. Niettemin was de
publieke belangstelling eerder goring. Dit
werd bijzonder pijnlijk aangevoeld toen de
Vlaamse Toeristenbond in april 1969 een
gala-voorstelling van 'Lanceloot' inrichtte.
De berichten over de lokatie waren dermate
pessimistisch dat de ontgoochelde toondichter de vertoning wilde laten afgelasten.
Desondanks bracht de direktie van de K.V.O.
de mood op 'Lanceloot' tijdens het daaropvolgend speeljaar to hernemen. Zij die zich
toen de moeite gegeven hebben het werk
opnieuw to gaan beluisteren, kunnen getuigen
dat Veremans' partituur een hernieuwde
kennismaking ten voile waard is.
Frits Cells

OVERZICHT VAN HET
OEUVRE VAN
RENAAT VEREMANS

(onvolledig)

1. Opera's
Het Mirakel

Voltooid

Creatie

mei 1928

K.V.O. Antwerpen
4 december 1930
directie : Fe Derickx en Bernard Tokkie
regie : Fe Derickx
K.V.O. Antwerpen
Gakvo-gala 22 februari 1938
directie : Jef Sterkens
regie : H. E. Mutzenbecher
gastvoorstelling in de Opera van Keulen
3 mei 1938
le uitvoering : N.I.R. 21 september 1955
creatie in de K.V.O. Antwerpen 25 febr. 1956
directie : August L. Baeyens en R. van Zundert
regie : A. van de Velde
T.V. uitzending 1 januari 1961
K.V.O. Antwerpen
13 september 1968
directie : R. Verbruggen
regie : A. van de Velde

(oorspronkelijk 'Beatrijs' geheten)
mirakelspel in 3 bedrijven
libretto : J. Gondry
Anna Marie

1937

zangspel in 4 bedrijven
libretto : F. Timmermans
getrokken uit zijn gelijknamige roman

Bietje

zangspel in een bedrijf
libretto : Joris Diels
naar een eenakter van Maurits Sabbe
Lanceloot en Sanderien

abel spel in 5 taferelen
libretto : Joris Diels

15 mei 1954
Averbode

8 april 1967
Munchen

2. Symfonisch werk
Ouverture in Rococostiji
Symfonie nr. 1, in Cis

15 juli 1959

Symfonie nr. 2, in Bes

12 augustus 1961

Symfonie nr. 3, in G

31 december 1968

Symfonische gedichten
Pallieter

1919

N.I.R. 25 april 1960
dirigent : Daan Sternefeld
Concertvereniging van het Koninklijk Vlaams
Conservatorium, Antwerpen, 9 maart 1964
dirigent : Frits Celis
Philharmonische Vereniging van Antwerpan,
9 oktober 1969 (posthuum)
dirigent : Eduard Flipse

1) Maannacht
2) Uit het Neteland
Morgendschemer

winter 1939

N.I.R. 9 maart 1940
dirigent : Theo de Joncker
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Nacht en Morgendontwaken aan de Nete
1) Nacht
2) Morgendontwaken
(In memoriam Felix Timmermans)
Woudtaferelen
1) De morgend in het woud
2) Avondschemer in het woud
3) Naar de jacht

31 juli 1957

N.I.R. 15 november 1957
dirigent : Daan Sternefeld

1961

B.R.T. 8 april 1963

23 september 1960 (trompet)
6 oktober 1960 (orkest)
26 april 1962
Kasterlee
7 augustus 1964
Garmisch Partenkirchen
22 februari 1964

B.R.T. 11 februari 1961

3. Concerti
Concerto voor trompet en orkest
Concerto voor fluit en orkest
Concerto voor hobo en klein orkest
Concerto voor hoorn en orkest of klavier
(muziekuitgave J. Maurer)

B.R.T. 5 april 1965

4. Oratoria
28 september 1941
De XIV Stonden of
Schilde
De bloedige dagvaart Ons Heren
(op tekst van G. Gezelle)
Twee Maria-oratoria
— Oratorium ter ere van O.-L.-Vrouw van het 1952
H. Hart
(op tekst van Helderenberg, priester-dichter)
8 september 1954
— Salve Regina
Averbode
(op tekst van Fr. Eykans, priester-dichter)
3 augustus 1956
Feestzang
oratorio voor soli, gemengd koor,
orgel en klavier
(op tekst van B. Mesotten)
3 april 1961
De Vijf Blijde Mysteries
(op tekst van Bart Mesotten)
9 februari 1962
De Kruisweg op het Liers Begijnhof
(naar oude kwatrijnen van de kruisweg van
het Begijnhof)
23 februari 1963
Te Deum
Antwerpen
voor gemengd koor, sopraan- en bassolo
en groot orkest
31 december 1964
Stabat Mater
27 juni 1965
Kerstoratorium 'Emmanuel'
(op tekst van Karel Vertommen)
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N.I.R. 3 april 1953

Abdij Averbode
17 augustus 1952
Mechelen 8 december 1954
29 november 1956

B.R.T. 9 april 1964
Lier 20 november 1964

Lier 20 november 1964

nooit uitgevoerd

Veremans omringt door de uitvoerders
van zijn opera 'Anna-Marie'
K.V.O. Antwerpen, seizoen 1963-1964

5. Cantates
Kindercantate 'De Vrede'

(op tekst van W. Gijssels)
Inhuldigingscantate

klavierpartituur - oktober 1931
orkestpartituur - december 1931
1934

Antwerpse stadsscholen 1934

1952

Mortsel 1953

Antwerpse stadsscholen

voor de tunnels to Antwerpen
Gedachteniscantate

(op tekst van Karel Vertommen)
Kindercantate 'Zonnige Jeugd'

(op tekst van Fr. Eykans, muziekuitgave
Metropolis)

klavierpartituur - april 1959
orkestpartituur - juni 1963

6. Kerkelijke muziek
Missa solemnis grato animo

september 1921

Reginae SS Rosarii dicata Renaat Veremans
organista Eccl. Prim. S. Pauli Antverpiae
St.-Franciscusmis

1923

(muziekuitgave Bode-Vinck)
Messa a tre voci d'homo da
D. Lorenzo Perosi

18 augustus 1924
Middelkerke

(orkestratie van R. Veremans)
St.-Jozefmis

1932

(muziekuitgave Het Muziekfonds-Antwerpen)
Missabrevis (dodenmis)

1934

(muziekuitgave Het Muziekfonds-Antwerpen)
Psalmus miserere

1941

(muziekuitgave Het Muziekfonds-Antwerpen)
Mis ter ere van O. - L. - Vrouw van Vlaanderen
Missa i.h. Beatae Virginis Mariae

Lier 1957
19 februari 1955

Coelestis Flandriae Patronae
Gemeenschapsmis
Prefatio defunctorum

Averbode, 24 juli 1959

(voor koor, soli en groot orkest)
Requiemmis

(voor soli, gemengd koor en groot orkest)
Mis ter ere van St.-Norbertus
Mis ter ere van de H. Bernadette
Vlaamse Mis voor een en twee stemmen

19 september 1959
bijgekomponeerd 6 december 1959
geeindigd 24 januari 1960
8 augustus 1960
29 juni 1964
maart 1969

7. Geestelijke gezangen en motetten
Veni sponsa Christe

Antwerpen, maart 1923

(motet ter ere van St.-Lucie)
Populi mei

(motet)
Sacerdos et pontifex

september 1926
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Oremus - Gebed van de H. Franciscus.

Brugge, juli 1945

(voor koor en klavier + tenor solo)
Avondgebed van de H. Franciscus

1949

(lied met begeleiding van snaren en voor
gemengd koor)
Ave Maria

(voor stem en orgel)
Panis Angelicum
Pie Pellicane
Te Mater Alma

28 december 1958
28 december 1958
1959

(ad duas voces aequales comitante organo)
Alma Redemptoris Mater
Tantum ergo

3 januari 1959
4 januari 1959

(voor mannenkoor en orgel)
Ave Regina Coelorum
In Paradisum
0 Salutaris
Benedictus

(als laatste hulde aan zijn overleden broeder
Maurits Veremans)
Pie Jesu (idem)
Inviolata

le versie : Averbode, 31 augustus 1955
2e versie : 4 januari 1959
17 januari 1960
6 april 1964
april 1964

28 april 1964
oktober 1964

(voor mezzo-sopraan en orkest)

8. Toneelmuziek
Macbeth (Shakespeare)
Jozef in Dothan (Vondel)
Judas (C. Verschaeve)
Faust (Goethe)
En waar de ster bleef stille staan

(op tekst van F. Timmermans)
De Fluwelen Melodie

1947

(sprookjesspel door Y. Waegemans in
14 taferelen)
Maria's Menestreel

1948

(legendespel door Y. Waegemans)
Kersttafereel

1949

(op tekst van Y. Waegemans)
Beertje Boelala

november 1951

(St.-Niklaassprookje door Y. Waegemans)
De Dwaas der Liefde

(levensschets van St.-Franciscus van Assisi
in 12 taferelen - op tekst van Y. Waegemans)
Provinciale Pol de Mont-prijs 1953
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maart 1952

Met Albert Servaes to Bayreuth, 1963

Massaspel 'Gulden Adel'

1953

1 mei 1953 Gent

(op tekst van A. van de Velde)
St.-Laurentiusspel

(op tekst van A. van de Velde)

9. Filmmuziek
1934

De Witte*

(naar de roman van E. Claes)
1935

Aileen voor u

(draaiboek van E. Kiel)
1936

Uylenspiegel leeft nog

(naar een scenario van E. Claes)
1937

De wonderdoktoor

(naar het toneelstuk van Jos Janssens)
1939

Een engel van een man

(naar een scenario van F. Timmermans)
1939
1940

Met de helm geboren*
Antoon, de flierefluiter*

(naar een idee van Felix Timmermans)
1957
Helpende handen
(over de Congregatie van de Broeders van
Liefde, naar een scenario van Broeder Max) * Veremans componeerde voor deze films in samenwerking met Rudolf Perak.

10. Operettes
Het wonderlijk avontuur van Keizer Karel

operette in 3 bedrijven
libretto : Jacob Ballings

5 augustus 1930
St.-Idesbald

Folies-Bergere Brussel
19 december 1930
directie : E. Verrijck

oktober 1964

onuitgegeven

De Vlinder
De molen van Sans-Souci

operette in 3 bedrijven
(op tekst van Harting)
Uilenhof op stelten

operette in 3 bedrijven
(op tekst van J. Hoogeveen)
't Was maar een sprookje

11. Instrumentale muziek voor piano
— 11 klavierstukjes (muziekuitgave Metropolis) :
Herderslied
Op het water
Avondgezang
Kleine studie
Op het ijs
Gavotte
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Vlinders
Rondo
Met nieuwe moed
Morgendzegen
Wiegelied
— 3 eenvoudige klavierstukjes (muziekuitgave Metropolis) :
Kleine prelude
Een walsje
Op stap
— Scherzo (muziekuitgave Metropolis)
— 2 kleine klavierstukken (muziekuitgave
J. Bode) :
Kleine pastorale
Een dansje
— Wals (muziekuitgave J. Bode)
voor snaren
strijkkwartet
voor beiaard
preludium
menuet
barcarolle
tarentella
voor orgel
Vlaamse rhapsodie
voor koperensemble
Brugse Feestklanken (voltooid 1963)

voor guitaar
3 kleine stukjes, bewerkt voor guitaar door
V. van Puijenbroeck
(muziekuitgave Metropolis) ,

Oscar Van Aerde

RICHARD STRAUS
GARMISCH

Lt.it,Lti-ortikAAhteai i

1(k, 344e

ti4,tixt- p„1,Koted

L'It ,&14- fivestm-

s‘yezA44,4444,,,

—Oce-, eiLA,r1-S

eft, v-ue,,-eAttib

Kaart van Richard Strauss
aan Veremans
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DE LIEDERENCOMPONIST

Vaak vraagt men mij naar mijn mening
over Renaat Veremans, komponist.
Eerste wedervraag : over welke Renaat
Veremans hebt U het ? Onder welk aspekt
wenst U hem te kennen ?
lk kende de komponist sedert vele jaren :
zijn familie, zijn gezin, kinderen, kleinkinderen,
schoonkinderen en zijn broer Maurits.
lk kwam veel in zijn huiskring, ook nog na
het overlijden van Marieke Franck, zijn
— hem vertroetelende — ega. Ons beider
dagen waren druk bezet, zodat dit bezoek
plaats had in late uurtjes, bij een stevige
dronk, waaraan hijzelf sedert jaren niet meer
participeerde.
Hem was de angst om te sterven om het hart
geslagen en steeds zegde hij dan : „Renaat,
ik heb nog zoveel te vertellen, zoveel te
komponeren, zoveel te laten zingen !..."
Inderdaad : hij was nooit uitgepraat.
Renaat Veremans vertelde uren en uren over
alle mogelijke onderwerpen, meestal over
artiesten als Felix Timmermans, Alfred Ost,
Pros Verheyen, Fred Bogaerts, en zeg maar
op, alien kurieuse mensen met een eigen,
zeer typische levenssfeer.
Zonderling dat hij zo weinig over komponisten
sprak ! Nochtans spreken de meesters in de
heerlijke muziekconste zeer vaak smalend
over hun konfraters, zonder het minste
mededogen en vlijmscherp over hun muzikale
opvattingen en werken. Veremans deed dit
nooit, tenware dan met waardering, die
soms wel met een korreltje zout moest
worden genomen.
Als hij by. over August de Boeck of Jaak
Opsomer sprak, had hij het steeds over de
'grootste' Vlaamse komponisten, voor Jaak
Opsomer meer nog op gebied van de
volksliederkunst. Hij hield van Emiel
Hullebroeck als van een eigen broeder,
volgde hem in alles en vooral in zijn grote
realisatie, de 'Sabam' (Veremans was jaren
lid van de raad van beheer van Sabam).
Hij vertelde zeer vaak over de uitvaartmis
van Jaak Opsomer, tijdens dewelke
Camille Huysmans mordicus aan het zingen
wou gaan op het hoogzaal. Hij kon niet
ophouden te vertellen, samen met zijn vriend,
architekt Flor van Reeth. Als men ze samen
op de praatstoel kreeg om over hun

belevenissen te Lier en omstreken te vertellen,
of over hun eskapades en nachtelijke tochten
tussen Lier en Boechout en omgekeerd,
wisten geen van beiden hoe laat het was !
Als ik de nadruk leg op de verteller Veremans
is het, omdat een liederkomponist een
verteller moet zijn, en dat zijn beste
komposities, naar mijn oordeel, deze zijn
die in verteltrant of balladevorm opgevat zijn.
Onlangs kreeg ik het overzicht van zijn
zeer omvangrijk liederrepertoire en het komt
me voor dat nog menig lied niet werd
opgenomen in deze inventaris. Daarnaast
heeft Veremans een zeer groot aantal
bewerkingen van liederen van andere komponisten op zijn actief, samen met een rijke
keuze bewerkingen van oud-Vlaamse
liederen.
De chronologie van Veremans' liederen is
nog niet opgesteld. Men kan voor vele
liederen de juiste datum van kompositie
vinden op het handschrift, doch het grootste
aantal moet men klasseren naar andere
normen, en die zijn op te maken volgens de
tekstdichter of de opdracht waarvoor gekomponeerd werd. Een felt staat vast :
Renaat Veremans heeft zijn grootste aantal
liederen na de tweede wereldoorlog gekomponeerd, hoewel zijn eersteling
'Vlaanderen' met de weiden als wiegende
zeeen..., dateert van 1910. Hij was toen
16 jaar en het is begrijpelijk dat dit eerste
onverwachte sukses niet onmiddellijk gevolgd
werd door andere liederen, enerzijds wegens
zijn aan gang zijnde studies, die hem niet
toelieten om 'publiek' te komponeren, anderzijds wegens een bepaalde schuchterheid,
daar Veremans slechts later heeft kunnen
ervaren dat in zijn kompositorisch werk een
persoonlijkheid schuilde.
Een eerste belangrijke konstatatie is wel,
dat al zijn liederen een hymne aan zijn
Vlaamse Land zijn. Men denke aan zijn
oorspronkelijk 'Vlaanderen' (W. Gijssels),
'In Vlaanderen' (Albe), 'Als het zomert in
Vlaanderen' (Custers), 'Vrouwe Vlaanderen'
(E. De Ridder), 'Mijn land is Vlaanderen'
(W. Gijssels), 'In Vlaanderland' (Hiel),
'Drie Koningen in Vlaanderen' en 'Vlaamse
Herderkens' (P. Nuten), 'Vlaanderland'
(Oorda), 'Vlaanderen herrijst" (Van Wilde-

rode), 'Vlaanderland' en 'Vlaanderen zand en
zee' (C. Verschaeve), 'Sinjorenstad' (Burvenich), 'Mijn Antwerpen' (De Sutter),
'Zoetenaaie' (De Meyer), 'Mijn Lier' (De
Ridder), 'Aan Antwerpen' (Gondry), enz...
Voor de luisteraar is de taal van Veremans
direkt herkenbaar en het is opvallend hoe
gaaf zijn kompositorisch beeld doorheen
heel zijn leven is behouden gebleven met de
kleine nuances die men er kan in ontwaren
naar gelang van zijn leeftijd : tijdens de
opgezweepte jeugdperiode by. 'Jagerslied'
(E. Denhaene) of in een latere berustende
periode de 'Adagio-liederen' van Felix
Timmermans. Waar bij Jef van Hoof by. de
opstandigheid zijn ganse leven door in zijn
werk is terug te vinden, voelt men bij
Veremans zeer duidelijk die kurve van het
leven afgetekend. Waar Van Hoof een harde
en agressieve taal spreekt, is Veremans,
zelfs in zijn strijdliederen, nog altijd de
goedige man die meer zijn overtuiging in zich
draagt en ze exterioriseert in een afgeronde
melodie.
lk sprak hierboven over de verteller Veremans.
Veel van zijn liederen, misschien wel de
helft, zijn beschouwend en van hartelijkheid
en intens innerlijk leven doordrongen.
Voorbeeld daarvan is zijn — op een tekst
van E. Denhaene — gekomponeerd 'Moede',
misschien zijn sterkste en mooiste lied, dat
bij het voordragen soms 'Het Kerkske van
ten Lande' van De Boeck in herinnering
brengt, hoewel beide onderwerpen en beide
liederen zeer verschillend zijn. Maar ook
De Boeck was een gevoelig en gezapig
man.
E. Denhaene heeft zeer veel teksten geschreven in oud-Vlaamse spelling. Toevallig
zijn de beide door Veremans gekomponeerde
liederen in moderne spelling, doch de
atmosfeer van 'Moede' is deze van een
oud lied. Veremans heeft dat zeer sterk aangevoeld en in een bijna geniale harmonisatie
een melodie geschreven, die ik geneigd ben
to vergelijken met een 'Leiermann" van
Schubert. Veremans die er zich altijd op
beroemde geen stem te hebben, heb ik
nochtans een paar keren 'Moede' horen
voordragen. Eens heeft dit een pijnlijk incident
uitgelokt toen Veremans dat 'Moede' zong
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Renaat Veremans fragment uit het lied 'Wat schaet het ons, dat wi vrolic sijn', uit het eerste deel van de liederenbundel 'Loverkens' van Hoffmann
von Fallersleben, waarvan Edgar Tinel (1854-1912) reeds vroeger het tweede deel had verklankt. Veremans werkte hieraan tijdens de laatste maanden van zijn leven.
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ter gelegenheid van een huwelijksreceptie,
wanneer daar aanwezig was een beroepszanger van de Vlaamse Opera, die de mis
had gezongen en die zich z6 gekrenkt voelde,
dat hij de familieplechtigheid verliet.
Ik heb met Veremans zeer veel recitals gezongen : liederen van hemzelf en van
andere toondichters. Hoewel ik hem kende
als een buitengewoon pianist, gebeurde het
toch vaak dat hij in het begeleiden een
tempo aannam dat steeds maar breder
werd, zodat het niet meer mogelijk was voor
de zanger om te volgen : „...het was toch
zo schoon..." placht hij dan te verklaren !
De akkoorden werden aldoor breder
geharpegeerd en of en toe illustreerde
Veremans zijn begeleiding met luide snikken.
Dit overkwam hem regelmatig bij de
begeleiding van de Adagio-liederen.
De drie liederen : 'Boerengebed', 'Ik hou van
Nevel' en 'De Herfst blaast op de hoorn'
uit 'Adagio', werden uitgegeven door 'De
Ring'. De overige zes adagio-liederen worden
posthuum uitgegeven door CeBeDm. Alle
werden georkestreerd. Het lag oorspronkelijk
in de bedoeling van Veremans de ganse
bundel van de Adagio-liederen op muziek te
brengen. Dit is hem niet gelukt; nochtans
zou dit een merkwaardige cyclus hebben
kunnen zijn.
Het is zonderling dat buiten 'Vlaanderen' en
'Mijn Land is Vlaanderen' er slechts weinig
liederen van Veremans zijn, die werkelijk de
grote populariteit hebben bereikt, in deze zin,
dat zij bij elke gelegenheid, waar in groep
of in familie gezongen wordt, spontaan op de
lippen komen. Bij zeldzame gelegenheden,
en dan nog alleen wanneer zich onder de
groep een solide solist bevindt, komen zijn
'Zanger' of 'Ik kan U niet vergeten' voor de
pinnen. De oorzaak is m.i. duidelijk : alle
liederen van Veremans vertonen een of
andere moeilijkheid die door de vertolker(s)
moet overwonnen worden, die uit de yolksmond niet vloeiend komt, of die 'merkelijk
verbeterd door Zijne Majesteit het Volk'
(dixit P. Benoit) anders zouden gewenst zijn.
Bij alle Vlaamse liederkomposities kan men,
zoals het in de zangboekjes wordt gedaan,
liederen indelen in : gelegenheidsliederen,
kinder- en kerstliederen, Gezelle- ,en Suid,

Afrikaanse liederen, motetten en strijdliederen.
Veremans' oeuvre ontsnapt niet aan een
soortgelijke rangschikking.
Zijn kinderliedjes zijn kleine pareltjes van
fijne lyriek, sommige zijn meer liederen voor
dan door kinderen te zingen. Dit weze meer
een uitdrukking van bewondering dan van
kritiek ! Hij komponeerde er tientallen,
waarvan er vele nog in het schoolrepertoire
voorkomen. Deze op teksten van Willem
Gijssels en J. Peeters zijn de talrijkste en
de muzikaal meest expressieve.
Veremans had een speciale voorliefde voor
kerstliederen : hij komponeerde een tiental
zeer voortreffelijke stukjes die als het ware
allemaal in een Timmermansiaanse sfeer zijn

opgevat. De tekeningen, die Timmermans
rond het kerstgebeuren heeft gemaakt,
kunnen stuk voor stuk elk van deze liederen
illustreren. lk durf dit beeld ophangen,
omdat Veremans zo doordrongen was van
de lyriek van Timmermans dat hij, muzikaal,
steeds in diens geest schreef, waarbij een
onbewuste naIviteit aan de basis ligt. In elk
verhalend of beschouwend kerstlied voelt ge
een wilgeboom en een but onder de sneeuw,
een schamele kribbe met een Maria en
een Jozef, samen met een os en een ezel
die zich over het kerstkindje buigen. Ge ziet
er ook de ster met piekende stralen naar
beneden wijzen en ge ontwaart een hoeve
met een strodak op de achtergrond. Dit is de

oordradyt
uit bet werk

van Rout

eremans

Voorpagina van programmabrochure,
Willemfonds Antwerpen 18 februari 1925.
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geest die uit de typische — laat me ze
'Lierse' noemen
melodiek groeit. Wanneer
Veremans de Gezelle-snaar aanroert, ontluikt
een ander beeld en dit even pikturaal als
het eerste, doch dan verplaatst naar dat
Westvlaamse Iandschap, waarin hij enkele
jaren woonde toen hij directeur was van het
Brugse Konservatorium. Ook die atmosfeer
heeft hij zich eigen gemaakt, dit hoorde bij
zijn visuele ontvankelijkheid : zijn 'beschrijvende' muziek. "t Pardoent', "k Hore
tuitend hoornen' of 'De Mandel', zijn daarvan
illustraties. De tuitende hoornen hoort men
zo in de blauw benevelde verten tegenaan
het zwarte bos. Het is reeds meermaals
gezegd, dat de teksten van Gezelle geen
muziek vandoen hebben om ze te verfraaien
of te sublimeren. De Gezelle-muziek volstaat.
Veremans was ook daarvan overtuigd, maar
hij heeft het me eens gezegd : „Rond het
gedicht wilde ik een kaderke trekken".
De Zuidafrikaanse poezie heeft hem ook te
pakken gehad, en net als Hullebroeck het
deed, heeft hij Celliers"Maanlig', 'Die
watermeule', 'Lente', en 'Liefdesklag' verklankt; Jandrells"Ou Karoland', en 'Die
Afrikaanse Volkslied' van Pannevis.
Het is tekenend voor Veremans dat hij ook in
deze stip uitstekend is geslaagd.
Buiten de hiervoOr aangehaalde en gedeelteIijk gekategoriceerde liederen, staat het vast
dat Veremans tientallen liederen schreef
op vraag van geInteresseerde opdrachtgevers, instituut-directies en dies meer,
waardoor een bonte sliert van liederen
ontstond, bestemd om ter ere van ,een of
andere patroonsheilige of in een vereniging
te worden aangeleerd en uitgevoerd : het
H. Scapulier, St.-Odradalied, Priesterlijk
danklied, Eucharistisch Strijdlied, Winterhulplied (bekroond), In memoriam Jan
Valvekens, Huldelied 25 jarig priesterschap
E.H. F. Eykans, enz. De Iijst is lang.
Renaat Veremans vertelde mij dat sommige
jeugd- en andere leiders, die hem ergens
konden benaderen, zeer vereerd waren
wanneer zij, na lang aandringen, erin
slaagden een kompositie los te maken, die zij
vaak jaloers in een kast opgeborgen hebben
als een goudwaard dokument, handschrift
van Vlaanderens beroemd komponist. Vele
liederen uit dat repertoire werden nooit eons
uitgevoerd ! Zo zullen er ook vele verloren
gaan, zo geen musikoloog zich daarover
ontfermt.
Waar Veremans' liederen vaak werden
vertaald in het Duits door Hermanowski, heeft
hij ook enkele malen gegrepen naar Duitse
teksten. lk herinner mij dat hij, na een
verblijf aan de Moezel, met een lied kwam
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opdagen ter verheerlijking van het in wijn
badende stadje Cochem. lk schrok een
ogenblik bij het lezen van de titel 'Drei
Mosellieder' waarbij ik mij netjes vergiste
toen ik las : 'Drei Mosselliederen'. Hij vergoelijkte mijn onbesuisde opmerking met
een : „...ge kunt toch niet alle talen spreken,
manneke,... en dat hier is nu Duits !".
Dat 'manneke' griefde mij in het begin :
later vond ik het onprettig wanneer hij dat
woord niet gebruikte, want het was een
uiting van zijn vaderlijke vriendschap tegenover mij. Hij kon dit zeggen in een gamma
van intonaties en met verschillende nadruk,
waaruit ik al dadelijk kon opmaken hoe de
stemming eruit zag : of we zouden gaan
bekvechten ofwel musiceren. Zo ook schreef
hij op tekst van J. Hi!ger 'Beim Moselwein
auf der Burg zu Cochem' en, op tekst van
Julius Wolff, zijn 'Drei Mosellieder : 'Ich habe
getrunken manchen Wein', 'Stosst an', en
'Weinlied'.
Het lied 'Europa nur ein Vaterland' kwam tot
stand ter gelegenheid van vieringen van de
Europese eenheid (beweging Kunnen). Deze
tekst is van Gust Bastiaensen die ook nog
een andere Duitse tekst bezorgde : 'Sie war
die Reichste in den Ort'. Het lied 'Junger
schlafender Soldat' is op een tekst van
R. Hagelstange met een Nederlandse vertaling
door P. Nuten.
In de jaren 1967-1968 verwerkte hij op een
zeer korte tijd een hele reeks teksten van
Hoffmann von Fallersleben : Vlaamse teksten
van een Duitser die zeer aan Vlaanderen
verknocht was, die onze taal vloeiend sprak,
las en beheerste, zodat hij zelfs de filologen
verschalkte met z.g. oud-Vlaamse teksten
die hij schreef en ze voor authentiek
middeleeuws liet doorgaan. Hoffmann von
Fallersleben is de dichter die het door
Van Duysse zo meesterlijk getoonzette
'Vlaanderen Bovenal' schreef. De 'Loverkens'
is een dubbele reeks gedichten, waarvan de
2e reeks door Tinel getoonzet werd. Veremans
stelde er prijs op de le reeks te komponeren.
Bij mijn weten werd van de door Veremans
gekozen teksten van von Fallersleben geen
enkele tevoren getoonzet. Veremans heeft er
mij een zestal voorgespeeld, doch ik had nooit
de gelegenheid er een van te vertolken. Het
is mij ook onbekend of ze ooit door iemand
zijn uitgevoerd. Het zou mij zeer verheugen zo
een toevallig lezer mij daarover meer kon
vertellen.
De liederen werden in een adem geschreven
tussen 10 december 1967 en 10 maart 1968,
soms met slechts een paar dagen tussenpoos.
De speciale lyriek van Hoffmann von
Fallersleben paste heel goed bij Veremans'

toenmalige stemming. Hij voelde zich niet
meer honderd percent in orde en had zich
wel erg ingespannen bij het komponeren
van 'Lanceloot en Sanderien', opera die zou
worden gekreeerd bij de opening van het
vijfenzeventigste speeljaar van de Koninklijke
Vlaamse Opera.
Net zou wel de moeite lonen die von Fallersleben cyclus eens volledig uit te voeren :
er zijn nog niet te veel liederreeksen op
Vlaamse teksten, opdat we er niet zouden
mee uitpakken !
Tot slot van deze beknopte uiteenzetting zou
nog kunnen worden uitgewijd over de meer
dan 75 bewerkingen die Veremans schreef
op komposities van andere Vlaamse toondichters. Dit zijn meestal orkestbewerkingen
die gebruikt werden in de programma's van
de B.R.T., bij de volksliederavonden. Dit zou
ons echter te ver leiden daar het bovendien
niet in het bestek van dit artikel ligt over
Renaat Veremans als orkestrateur te handelen.
Alleen weze gezegd dat hij zeer zelden
tevreden was over dit soort werk en aan
orkestraties van eigen werk dokterde hij
bestendig. Zo komt het dat van zijn 'Vlaanderen' tientallen versies bestaan. Van zijn
'Zanger' heb ik herhaalde malen nieuwe
orkestraties gekregen, omdat hij de vorige
onvolledig of onvoldoende achtte.
Belangrijker is het wel zijn bewerkingen van
oud-Vlaamse liederen te vernoemen. Vaak
werden het variaties voor orkest op een
bepaald thema ofwel gevarieerde orkestbegeleidingen : men telt er een 35-tal,
waaronder de meest populaire en ook de
meest bekende uit Valerius"Gedench Clanck'.
Uit dit alles blijkt hoezeer Veremans werkzaam was en begaan met de 'Vlaamse'
muziek.
Veremans woonde in mijn buurt en drentelde
dagelijks een paar keer voorbij mijn deur.
Hij moest dan voorbij de twee ramen van
mijn kantoor : dikwijls klopte hij op de ruit
als hij mij aan mijn schrijftafel achter het
gordijn vermoedde en informeerde dan of
ik soms niet naar de middenstad moest.
Vaak was het om even binnen te komen en
een sigaar te roken — ik had altijd een
kistje Altos voor hem klaar staan — hoewel
hem het roken was afgeraden, doch niet
verboden, kwam hij op een diefke een trokje
doen. Onder die kwartiertjes dat we zo
praatten ging het gewoonlijk over een of
andere kompositie waaraan hij doende was.
Dit zijn voor mij de beste en leerzaamste
momenten uit mijn leven geweest.
Renaat Veremans is veel te vroeg heengegaan : „hij had nog zoveel te vertellen !"
Renaat Verbruggen

RENAAT VEREMANS'
WERELDLIJKE EN GEESTELIJKE
LIEDEREN
GELEGENHEIDSZANGEN
STRIJDLIEDEREN
KOORWERKEN
STEMMINGSLIEDEREN
KINDERLIEDEREN
(de composities werden gerangschikt volgens de naam van de tekstdichters) (onvolledig)

Albe
Groenendaalse cantiek (november 1967)
(koorwerk)
In memoriam M. Schoemaker (11 januari 1965)
Ivoren toren (4 april 1961)
In Vlaanderen (voor gemengd koor)
Pater Alfons
Het H. Scapulier (17 september 1953)
Kajotster (17 september 1953)
Arras Jos
Avondstemming
Bogaerts-Burvenich
Sinjorenstad
Bellefroid Edg.
Moeder
Bedelaarsklacht
Bastiaensen Gust J.
Europa : Nur ein Vaterland (22 oktober 1964 met orkestbegeleiding)
Sie war die Reichste in den Ort (25 maart
1963)

Het hooglied
Custers J.
Als het zomert over Vlaanderen (koorwerk)
Herrys heldentoren (16 september 1960)
Wanneer het avondt over Vlaanderen (25 juli
1960)
den Haene Edg.
Jagerslied
Moede
De Schutter H.
Mijn Antwerpen (23 januari 1965)
Zoet zijn (25 januari 1965)
Kindj e (19 januari 1965)
.

De Maeyer L.
Zoutenaaie (29 mei 1961)
de Hollander Dries
Soldaten zijn wij (koorwerk)
Klompen overal
De Winter K.
Wiegeliedje
De Groot D.

Bresseleers Fr.
De hemel was reeds lang gesloten (Kerstlied 15 augustus 1953)
Daar klonk een engelenstem (Kerstlied 21 september 1952)

de Mont P.
Te Bethlehem (Kerstlied)

Caspeele H.
Lied (Arnold-De Molenaar)

De Belder J.
Wandtapijt (21 juli 1963) (koorwerk)

Crick Jef
Het vrouwenhart (12 nov. 1954 - St. Renatus)

De Kesel Daniel
Avondgroet
Een kindje werd geboren (Kerstlied voor
kinderen - 22 september 1952)
Slaapliedje (lied voor mezzo-sopraan Antwerpen, 1 december 1952)
lk draag zo diep een rauwe wond...
(september 1949)

Cristoffel
Zing je eigen Lied (Brugge, 31 maart 1946)
Mgr. Cruysberghs
Kristus Koningslied (januati 1960)
Celliers (Z.-Afrika)
Maanlig
Die watermeule
Lente
Liefdesklag
Die strijd
Claesen Ed. (pr.)
Bloemen (lied voor kinderen - 17 april 1917)
De beekiok (1917)
O.-L.-Vrouw ter linde (14 mei 1958)

Danklied (21 april 1960)
Zonnelandlied

Debroey Steven
Wij groeten de viag
De Voght J.
Ste.-Odradalied (voor orgel en kinderstemmen)
De herderkens (17 september 1951)
de Clercq R.
lk kan u niet vergeten
Adeste

'k Zal wel
Molenaars dochterken (18 augustus 1958)
Schoone nacht (mei 1951 - koorwerk)
Het lied van de arbeid
Aan die van Antwerpen
Aan die van Havere
De Ridder Clem.
lk dank U Heer (koorwerk)
Sint Lutgardislied (9 januari 1960)
De Ridder Eug.
Mijn Lier (17 december 1961)
Vrouwe Vlaandren (1 januari 1956)
Land van mijn harte
Van Maerlantlied (1949)
De Craene B.
De blijheid (24 februari 1955)
Dautzenberg
Een vinkjen floot zijn lentelied (27 november
1953)
Levensleus (28 november 1953)
Eeckels C.
De zee (koorwerk)
Christus imperat
Hier is het doel... (voor harmonium en zang)
Eykans Fr (pr.)
Lied van vertrouwen (6 februari 1959)
Lied van berouw (6 februari 1959)
Lijk bloesems in de mei (2 februari 1957)
Sinte Cecilialied (17 november 1952)
Rozenkranslied (21 oktober 1951)
Meisjes van Vlaanderen
Kleine wals voor klavier
Gavotte voor klavier
0 bloemenvorstin (kinderliedje - O.-L.-Vrouw
Lichtmis, 1954)
Lenteliedje (kinderlied)
Wij hebben, Heer, U trouw beloofd
Marialied
Romelied
Maria toevluchtsoord
Wees gegroet
(twee Marialiederen - muziekuitgave
Metropolis)
Eerste biechtlied (18 maart 1960)
Priesterlijk danklied voor E.P. Dr. Em. Goffinet (20 februari 1959)
Priesterlijk danklied aan E.H. Cloostermans
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„Ik heb vandaag afscheid genomen van
mijn yolk".
Renaat Veremans dirigeert zijn 'Vlaanderen'
op het 32e vlaams nationaal zangfeest,
1 juni 1969, vier dagen voor zijn overlijden.

Eucharistisch strijdlied (18 juli 1955)
Vreugdelied (19 juni 1951)
Lied ter ere van de H. Bernadette (27 oktober
1959)
Maria's Adelvrouwen (strijdlied)
Roodkapjeslied (O.-L.-Vrouw Lichtmis, 1954)
Francken Fr.
lk groet je
Fleerackers Em.
Zusterke begijn (4 april 1957 - voor gemengd
koor)
Franck H.
Liefdeliedje
Gijssels W.
Vlaanderen (1910)
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Lof aan den zang (voor gemengd koor)
Drie nachtliederen
Dien morgen in de meie
Mijn land is Vlaanderen (30 april 1934)
Danklied aan koning Leopold
Heilzang, bij de plechtige inhuldiging van de
Scheldetunnel to Antwerpen (vierstemmig
gemengd koor met klavierbegeleiding 27 juni 1933)
Tunnelgroet (lied in volkstrant - 13 juli 1933)
Van Gansen marsch (11 julli 1942, Antwerpen)
Naar het IJzerkruis (bedevaartlied)
Droomen in zonneschijn (Traume im Sonnenschein - 29 mei 1934) (tekst van W. Gijssels
en E. Kiel)
Staplied van de V.T.B.

De uilenspiegels (volksmarsch uit de film
'Uilenspiegel leeft nog')
Bij nacht, als de linde bloeit (tango uit de
film 'De Wonderdoktoor')
Boerendans (uit de film 'De Witte' - tekst van
Willem Gijssels en E. Kiel)
Liefdewals 'Eliza' (uit de film 'De Witte'
tekst van Willem Gijssels en E. Kiel)
Kinderliederen :
Ons hofken
Vroeg op
Het vogeltje
De sterretjes
Dokus
Mijn broertje
Moeder

Figen haard
De eik
Oud moedertje
Daar rijst
Mijn land
Smeedt het ijzer
Op het water
Roze, roze meie
Rondedans,
Drie meisjes
Smidje smee
•
popje
Het daghet in den oost
Des morgens
Naar buiten
Gezelle G.
O vrije viaamse poesis
Heer der hemelen
Klaar bloed en louter wonden (koorwerk
1951)
't Pardoent (koorwerk - 23 maart 1951)
't En zal
'k Hoore tuitend hoornen (december 1943)
De zonne rijst (koorwerk)
Heere God van hemelrijken (koorwerk)
De mandel (24 oktober 1959 - voor gemengd
koor)
Vijf koren :
't Avondt (17 december 1961)
O Maria die daar staat
Ave Regina
Als de ziele luistert (24 januari 1962)
't Vlaamse yolk
De maaier (26 augustus 1956 - voor mannenkoor)
De meiboom voor de deure staat (15 maart
1951)
Mijn Vlaanderen spreekt een eigen taal
(Knekke, 26 december 1959)
'n Aven blomkes (Knokke, 26 december 1959)
Gijselen Blanka
Winterhulplied (24 december 1940)
Goridry J.
Dro'mliedeken (naar H. Heine)
Aan Antwerpen (orkestbewerking)
Herfnans Ward
De tiodenwagen is gekomen... (juni 1962 voor kinderstemmen)
Haest Juliaan
Uzerkruis (30 juli 1963)
Heyman Carlo
In memoriam Jan Valvekens (Blankenberge,
10 september 1953 - voor vierstemmig
gemengd koor)
Hagelstange Rudolf (ned. tekst P. Nuten)
Junger schlafender Soldat (1952 - lied voor
alt of bas + orkestbegeleiding)

Hiel E.
Mijn land
0 land (4 augustus 1953)
In Vlaanderland (6 augustus 1953)
Hoogenhout (zie Pannevis) (Z.-Afrika)
Hilger Jos
Beim Moselwein auf der Burg zu Cochem
(28 september 1956)
Jandrell Th. W.
Ou karoland (harmonisatie en bewerking voor
vrouwenkoor en orkest)
Kiel E.
Boerendans (uit de film 'De Witte' - tekst van
E. Kiel en W. Gijssels)
Eliza (uit de film 'De Witte' - tekst van
E. Kiel en W. Gijssels)
Alleen voor u (slow-fox - uit de film 'Aileen
voor U' - muziek van R. Veremans en R. Perak)
Eerst nu begint mijn leven (wals - uit de film
'Aileen voor U' - muziek van R. Veremans
en R. Perak)
Een beetje moed (marsch - uit de film
'Alleen voor U' - muziek van R. Veremans
en R. Perak)
Droomen in zonneschijn (Traume im Sonnenschein) (29 mei 1934 - tekst van E. Kiel en
W. Gijssels)
Lesage J.
Sinterklaas (kinderliedje)
Studentenknapzak (koorwerk)
Broeder Maximus
Mijn God, ik ben onzeglijk moe... (Westerlo,
25 juli 1962)
Michiels G. (Limburgse verzen)
Gij zijt de lente (16 juli 1961)
De mateloze hemel (16 juli 1961)
Mannaerts F.
Morgenlied
Mommens M.
De viag
Muls J.
Meilied
Mesotten Bart
St.-Michielslied (augustus 1956)
Bij Maria's geboorte (23 maart 1958)
Huldelied, n.a.v. 25 jaar priesterschap van
E.H. F. Eykans (april 1960)
Toen ik als kind (lied voor plechtige
kommunie - 1960)
Nuten P.
Blijde kerstmisstal (31 december 1950)
Driekoningen in Vlaanderen (december 1950)
Vlaamse herderkens (7 december 1950)
Kommunielied

Oorda
Vlaanderland (lied met begeleiding van
kopers)
E.H. Pil
Kerlingaland (staplied)
Pannevis/Hoogenhout (Z.-Afrika)
Die Afrikaanse volkslied
Peleman Bert
Moeder (12 februari 1965)
Lieve Vrouwe der Guldensporen (13 januari
1952)
Het wegeltje (17 juli 1963)
Groeninge, gezegend veld (14 januari 1952)
Doorbraaklied voor Brussel (november 1954)
Scheldelandlied
Peeters Maurits
Kerstliedje (10 september 1954 - Averbode)
Zo wit is de wereld (Kerstlied)
Adeste (Kerstlied - Brugge, Augustus 1955)
Peeters J.
Kinderliederen :
lk ben de merel
Spelende konijntjes
Kikkers in de plas
Naar de stad
Het regent
's Keizers kat is hare nicht
Boerinnetje
Nolleken-dol
Rijmpje
Gansje kwikkelkwak
Jopie mijn poes
Vertelsel
Flup en Puk
Morgenliedje
De trommelaar
Witte, witte vlokjes
Rodenbach A.
Zondag (koorwerk)
De zanger (Mortsel, 29 september 1919)
Klokke Roeland (1920)
Stoet (koorwerk)
De Zwane (juli 1962)
Psalm (5 juni 1962)
(voor koor en groot orkest)
Steuren J.
Kerstmis
Kinderliederen : (Merlingen, juli 1949)
De Boer
Kindeke
Lente
Oogst
Mijn maat
Jong moeke
Dansvreugde
Afscheid
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Sleuven Y.
Vaarwel o Kempenland (16 mei 1962)
Smit Gabriel
Sint-Jozeflied
Schiltz E.
Uw ziel is als de roos (Eerste Communielied)
Vaarliedje

van de Velde Anton
Kerelsjong (lied voor knapen)
Bouw mee (september 1949)
Van Eeden Fred.
De waterlelie
van Schoorhove Johan
Land van de zee

Schrey M.
Lieve Vrouwke van m'n harte (21 mei 1955)

Van den Berck E. (o. praem.)
Lief Vrouwke van 't Lupienenveld (2 juni 1961)

Simons Jozef
Daar reed een maagdelijn over 't land
(koorwerk - 5 januari 1958)
Lieve Vrouwe der Kempen (6 januari 1958)
Maria, wees gegroet (10 januari 1958)
E.P. D. A. Stracke
Wees gezegend (koorwerk - 5 augustus 1959)
Bernadettelied (20 april 1958)
Op de knieen voor ons kruis (24 sept. 1956)
Sint Ludgardislied (O.-L.-Vrouw Lichtmis
1955)
Timmermans F.
De herderkens
Drie Adagioliederen (muziekuitgave 'De
Grans')
Boerengebed
'k Hou van nevel
De herfst blaast op den hoorn
Zes liederen uit Adagio :
't Gebergt Iigt in den nacht verborgen
Maria zingt in gouden avondstond
Waar de zon is heengetogen
De meinacht
0 Heer geef mij berouw
Met U zijn er geen verten meer
Drie liefdeliederen van Marieke aan Pallieter :
Het is in uwe armen
Hoe heerlijk is het leven
Het zij van lief, het zij van leed

Van Sina Dirk
Onder het kruis (koorwerk)

Tulkens Julia
Ballade
Barcarolle
Timmermans Godelieve
Kinderoogjes (12 februari 1949)
Van Hoeck M.
Lentemeisjes
Vain Tichelen H.
Van 't spinnewiel (voor altstem - 8 sept. 1942)
Vertommen K.
Albrecht Rodenbachlied (maart 1955)
Van Herreweghen H.
Pajottenland (koorwerk - Antwerpen, 10 maart
1949)
Van Wilderode Anton
Vlaanderen herrijst (23 juni 1949)
Met onze zomerrozen (juli 1951)
Grafbeeld
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Verschueren A.
Op, werkers van Vlaanderen
Dr. Verwaest A.
De os en de ezel van Bethlehem (koorwerk
21 juli 1955)
Verschaeve Cyr.
Vlaanderland
Vlaanderen, zang en zee
Verbruggen-Franck J.
Gebed voor moeder
Vercammen J.
Bruggelied (aan de Brugse schooljeugd
opgedragen)
Driekoningenlied
April
Von Fallersleben H.
Een avontdans (10 december 1967)
Het cranselijn (12 december 1967)
Wachterliet (minnelied - 13 dec. 1967)
Tijt brenct jolijt (14 december 1967)
Het meiken (boeketje - 15 december 1967)
Vensterliedeken (serenade - 13 januari 1968)
Mijn lierken, mijn somer (18 januari 1968)
Mijn soete lief is mijn (19 januari 1968)
Slaep, mijn minneken, slaep (21 januari 1968)
Och lacy (21 januari 1968)
Nu gaet het aan een scheiden (25 jan. 1968)
En is moet altoos bliven out (3 februari 1968)
Catrijn, wat wildi meer ? (4 februari 1968)
Het hexken (4 februari 1968)
Al lust moet mi vergaen (6 februari 1968)
lc moet de minnen draghen (8 februari 1968)
Minnen clachte (11 februari 1968)
Het sal noch worden goet (17 februari 1968)
Wat schaet ons, dat wi vrolic sijn (23 februari
1968)
God seine die taverne (25 februari 1968)
De nachtwacht (2 maart 1968)
Sint Jans gheleide (6 maart 1968)
Vaer wel (10 maart 1968)
Wagemans Y.
Edward Poppelied (Brugge, 2e Paasdag 1949)
Ten strijd bereid
Jezus die mijn honger meet

Lieve Vrouwe koningin
Honger heeft mijn ziel (27 april 1951)
Pius X lied (3 mei 1951)
Communielied (1951)
Offeren met Kristus
Heer Jezus, zend de kinderen uit
Douw, klein kindeke (Kerstlied - Brugge, 1948)
Heilig Hartlied
Kristus Koninglied (28 september .1951)
Rorate coeli (4 oktober 1949)
Drie Parels (Brugge, 9 mei 1950)
Aan U, lieve Jezus (naar een oud Frans lied)
Zonnelied (uit het toneelspel 'De Dwaas der
liefde')
Een Koningszoon (uit het legendespel 'Maria's
Menestreel')
Kerstlied (uit het 'Kersttafereel')
Lied van Simon (uit het 'Kersttafereel')
Weyts Staf
Mijn Jezus (1947)
Juich mijn ziel
Wolff Julius
Drei Mosellieder :
Ich habe getrunken manchen Wein
Stosst an
Weinlied (7 augustus 1954)
(muziekuitgave Metropolis)
VARIA
De Antwerpsche Padvinders
(opgedragen aan de padvinders van St.
Stanislas Antwerpen - oktober 1936)
Liederen voor de Zusters Clarissen van het
Monasterium O.L.V. ter Engelen to Turnhout :
Aan de H. Moeder Clara (13 februari 1957)
Avondgebed (30 december 1957)
Uitverkorene (Professielied - 20 januari 1959)
Drie Kerstliederen (16 november 1961)
In het hart der Kempen (19 januari 1962)
Kerstliedje (19 januari 1963)
Sint Franciscus (25 januari 1963)
H. Moeder Clara (26 maart 1963)
Vier Lofgezangen (18 oktober 1963)
Kerstmis (2 december 1964)
Kerstrondeel (4 december 1964)
Puer Natus (19 januari 1966)
Gebed van St. Ignatius (15 februari 1967)
Adeste Fidelis (15 december 1967)
Parvulus Filius (15 december 1967)
Adventsgedichtje (15 december 1967)
Kerstmis (29 december 1968)
Klein Kindeke (St. Ceciliadag)
Aan het Kerstekindje (1 oktober)
Oratio ad B. Mariam Virginem
Lied van vertrouwen
De Meester liet zijn blik toen gaan (20 januari
1959)
Oscar Van Aerde

DE RELIGIEUZE
(MUZIEK VAN)
RENAAT VEREMANS

Toen de heilige Tomas van Aquino op zekere
dag in zijn cel aan het schrijven was,
hoorde hij opeens de klokken luiden voor
de vespers. Als goede kloosterling moest hij
naar het koorofficie. Maar een stout engeltje
fluisterde hem in het oor dat hij er beter aan
deed niet naar de kloosterkerk te gaan en
voort te schrijven aan zijn inleiding tot het
traktaatje over de engelen. En de heilige
Tomas bezweek voor die bekoring. Althans,
zo kunnen we opmaken uit de volgende zin
van die inleiding : „Wat ik het koorofficie
tekort doe, zal wel vergoed worden door mijn
ijver in het schrijven".
Beweren dat Renaat Veremans een drukke
kerkioper was, behoudens in de periode dat
hij het orgel speelde, zou een vertekening
van de waarheid zijn. Een reele trek van de
waarheid is wel dat hij, zoals Tomas,
ruimschoots voor vergoeding heeft gezorgd
door zijn 'studio scribendi', de ijver die hij
aan de dag heeft gelegd door een omvangrijk
religieus muzikaal oeuvre te scheppen.
Een jaar of tien geleden vatten wij samen het
plan op om een uitgebreid oratorio te
schrijven voor groot orkest, gemengd koor en
soli; 'De Rozenkrans' zou het heten. Bij ons
weten bestond zo'n werk nog niet in de
muziekliteratuur. Het bestaat thans nog niet.

Want vanwege de gekende langademigheid
van de muziek, hebben we, op grond van
praktische overwegingen met het oog op de
uitvoerbaarheid, ermee opgehouden toen de
eerste vijf, de blijde, mysteries klaar waren.
De schets van het muzikale gedeelte was
reeds geschreven toen mijn tekst bij wijze
van spreken nog maar net goed droog was.
Tijdens de talrijke keren dat we over het
groeiende werk praatten, nam hij me mee
naar zijn zwarte vleugel in de hoek, en
speelde een of ander fragment. Wanneer dan
zijn mollige vingers na het laatste akkoord
direkt van de toetsen naar de brandende
sigaar zochten, heeft hij vaak gezegd :
„Als ze dat hierboven horen, dan zullen ze
voor mij de poort van den hemel toch wel
open doen, zeker ?". Een begrijpende en
bemoedigende schouderklop was telkens mijn
antwoord.
'De religieuze muziek van Renaat Veremans'
bevat een overbodig woordgebruik; men zou
evengoed kunnen stellen : 'de religieuze
Renaat Veremans'. Meer dan in de literatuur
het geval is, vult bij plastische kunstenaars
en musici hun artistieke bedrijvigheid zoniet
hun hele leven dan toch het grootste deel
ervan; voor Veremans was dit zeker zo. Hij
was een veelschrijver. Zijn felle maar edele
broer Maurits placht te zeggen : „Geef onze
Rene ne guide van den ijzerenweg, en hij
schrijft er ook muziek op !". Soms waren zijn
uitlatingen in die richting krasser. Hoe het
zij, iemand die veel schrijft, is als iemand die
veel praat : hij geeft zichzelf geheel bloot.
Uit de omvangrijke biografische lijst die
elders in dit nummer wordt afgedrukt, kan het
kwantitatieve aandeel worden afgelezen dat
het religieuze werk in het totale oeuvre
inneemt. Bijna even gemakkelijk zien we er
de aard van het religieuze werk en dus
ook van de schepper.
Bij de 'grotere' werken vinden we elf missen,
drie oratorio's rond de figuur van Maria (in
de lijst staan slechts 'Twee Maria-oratoria';
doch het hoeft geen betoog dat 'De vijf
blijde mysteries' een specifiek Maria-oratorio
is !), zeven werken waaruit een markante

voorliefde spreekt om het lijden in zijn
diverse vormen muzikaal gestalte te geven,
twee oratorio's rond Kerstmis en een 'Te
Deum'. Bij de 'kleinere' werken treffen we
verschillende liederen aan rond Onze-LieveVrouw, Kerstmis, een vrij verscheiden waaier
van min of meer volkse heiligen en de liederen op tekst van Felix Timmermans, waarvan het mij verbaast dat sommige ervan niet
werden gerubriceerd bij 'geestelijke liederen'.
Wanneer we optelsommetjes maken, krijgen
we ongeveer het volgende beeld van de
religieuze Veremans : eucharistisch, mariaal,
gevoelig voor de sombere zijde van het leven,
met name het lijden, volks-romantisch gebonden aan kerstmisfolklore en even folkloristisch glimlachend in de richting van
volkse heiligen. Dit lijkt overeen te stemmen
met 'de religieuze Veremans' zoals ik hem
de laatste twintig jaar van zijn leven heb
gekend. Een dubbel voorbehoud zou ik
nochtans willen maken. Ten eerste : uit
iemands werk kan men alleen zijn positieve
houding tegenover een bepaalde waarde
afleiden; vervolgens komt het groot aantal
'missen' stellig niet overeen met zijn, —
althans voor zover wij daarvan iets hebben
gemerkt en wij ons dienaangaande een
oordeel zouden mogen aanmatigen !
eucharistische devotie. „De mis en zo...,
't is toch allemaal zo moeilijk; met muziek kan
ik dat beter gezegd krijgen !" Ook mogen
we niet uit het oog verliezen dat eucharistievieren op onze dagen nogal grondig verschilt van 'naar de mis gaan' vroeger, zeker
wanneer het een zogenoemde 'muziekmis'
gold. Voor de komponist van toen was een
mis-partituur een bonte muzikale ruiker van
smeken (Kyrie, Agnus Dei), uitbundige en/of
vergeestelijkte jubel (Gloria, Sanctus) en,
wanneer het Credo erbij gekomponeerd werd,
een meestal stoere en krachtige ('alla
marcia' !) geloofsbelijdenis met middenin
ergens ('et incarnatus est... et homo factus
est') een niet zelden sentimenteel tranerige
benadering van het mysterie van de menswording. Zoals de 'dierbare gelovigen' uit die
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Huldiging van Veremans als Ereburger
van Averbode, 16 oogst 1959.

„v.

o

dagen vrij ver verwijderd bleven van de
kern van de eucharistische handeling, zo
dringt ook de muziek van de musici uit die
tijd meestal niet doorheen de harde pel van
een door de traditie versteende gewoontevorming inzake allerhande randdevoties.
Dit in acht genomen, mogen we stellen dat
de voornaamste trek van zijn religieus werk
(en leven) was : zijn devotie tot Onze-LieveVrouw. Hij had het dikwijls over 'Oslievrake'.
Wat Maria in zijn leven betekende en hoe
hij haar zag, zullen we nooit volledig weten;
het zal trouwens in grote Iijnen wel overeenstemmen met wat andere mensen uit zijn
generatie bedoelden met het begrip 'Mariadevotie'. Drie aspekten treden alvast aan het
Iicht : de eigen plaats van Maria ten opzichte van God; dit wil zeggen : zij is dicht
verweven met het 'grondeloos mysterie aller
tijden', niet begrijpen maar aanvaarden, niet
zien maar voelen. Ten tweede : het lieftallige van de jonge vrouw en de jonge
moeder (hij vond charmante dames een niet
to versmaden gave des hemels). Ten slotte :
het felt dat Maria nauw verbonden was met
het Iijden. De 'Moeder van smarten' had
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zeker zijn muzikale voorkeur. In drie woorden
samengevat betekende Onze-Lieve-Vrouw
voor Renaat Veremans : mysterie, charme,
miserie.
Dat Maria-devotie op de eerste plaats
genoemd moet worden, leiden we ook hieruit
of dat drie van de elf missen aan OnzeLieve-Vrouw werden opgedragen : Onze-LieveVrouw van de allerheiligste Rozenkrans,
Onze-Lieve-Vrouw van Vlaanderen, en deze
laatste titel nogmaals, maar dan in het Latijn:
Missa in honorem Beatae Virginis Mariae
Coelistis Flandriae Patronae; twee andere
missen bevinden zich in de onmiddellijke
buurt van 'Oslievrake' : degene die geschreven werden ter ere van de heilige Jozef
en van de heilige Bernadette.
Opvallend was inderdaad zijn devotie tot de
heilige Bernadette. Bijna alles wat over haar
in de literatuur was verschenen, had hij
gelezen. Zijn bezoeken aan Lourdes golden
in de eerste plaats Bernadette Soubirous.
De laatste mis die hij schreef, wijdde hij
haar toe. Afgaande op de titels, kunnen we
— uiteraard als spel — een dalende lijn

zien tussen de eerste en de laatste mis. Als
28-jarige jonge man betitelde hij zijn eerste
mis als 'Missa solemnis grato animo Reginae
SS. Rosarii dicata'; daarin is wel sprake
over Onze-Lieve-Vrouw van de allerheiligste
Rozenkrans, maar voor muzikaal geInteresseerden doen de eerste twee woorden
('Missa solemnis') bijna overmoedig aan
Beethoven denken. Zijn laatste mis, hij was
70 toen hij ze voltooide, geeft hij als titel :
'Mis ter ere van de H. Bernadette'. Terloops
kan de vraag gesteld worden naar de psychologisch-religieuze relevantie van de
opdrachtformules bij muzikale en andere
werken. Voor missen lijkt het antwoord
ongekompliceerd en helder. Vermits de tekst
onveranderlijk was en meestal niet gewerkt
kon worden met muzikale tema's of motieven, moeten we in de opdracht niets
anders zien dan een soort wijgift vanwege
de komponist aan de bedoelde heilige, met
daarbij een naar buiten gewende affirmatie
van die innerlijke religieuze houding.
Het tweede kenmerk van Veremans' religieus
oeuvre is een hevige sensibiliteit voor het
lijden. Het spreekt vanzelf dat dit motief

Renaat Veremans als orgelist to Antwerpen.
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Renaat Veremans : bladzijde uit het oratorium 'De XIV stonden of De Bloedige Dagvaart ons
Heren', op tekst van Guido Gezelle.

vooral de oudere komponist sterk bewoog;
en wanneer we naar de data kijken waarop
bepaalde werken werden geschreven, is
het duidelijk dat de Tweede Wereldoorlog de
van nature niet zo sombere Veremans heeft
getekend. Zeven 'grotere' werken staan in
direkte relatie tot een of andere vorm van
Iijden : 'De XIV Stonden of De Bloedige
dagvaart Ons Heren', 'De Kruisweg op het
Liers Begijnhof', 'Stabat Mater',' Requiemmis',
'Missa Brevis (dodenmis)', 'Prefatio Defunctorum' en 'Psalmus Miserere'. Behoudens
de Missa Brevis (dodenmis)' dateren deze
werken alle van na 1940; het grootste aantal
werd geschreven gedurende de Iaatste tien
jaar van zijn !even. Hij was bang voor de
dood. Een bijna metafysische onrust zat hem
voortdurend op de hielen. Zowel zijn luimige,
Iangdurende maar nooit Iangdradige verhalen als zijn muzikaal sombere scheppingen
zijn als het ware twee bezweringsreakties
van de mens die !even wil en zich met alle
middelen — humor zowel als muzikale
aanval — verzet tegen alles wat een aanslag betekent op dat !even : ziekte, ongemakken van de oude dag, verlies van
naastbestaanden, de eigen dood.
'De XIV Stonden of de Bloedige dagvaart
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Ons Heren' is, zoniet zijn beste, dan toch
zeker zijn meest direkt geinspireerd werk. De
orkestratie ervan heeft hij geschreven in
niet benijdenswaardige omstandigheden
onmiddellijk na de oorlog. Het duurde lang
eer het N.I.R. het werk programmeerde :
de kreatie had plaats op Goede Vrijdag 1953.
lk heb het toen voor de eerste keer beluisterd in de abdij van Averbode (die een
grote rol heeft gespeeld in het even van
Veremans), samen met enkele vrienden, onder
wie zijn broer Maurits en diens vrouw
omdat zij
Irene. Zij beiden vooral hebben
beter wisten dan om het even wie — met
betraande ogen zitten luisteren. Toen de
uitzending gedaan was, vloekte Maurits zijn
ontroering weg, holde naar de telefoon en
zei :,,Godverdoeme, Rene, proficiat, da's in de
roos !" Het werk werd nadien, mede op
aandringen van talrijke ingewijden, nog enkele
keren 'gegeven' op Goede Vrijdag. De pers
sprak over 'Een Vlaamse Passie'. Over dit
werk vertelde Renaat me het volgende. Toen
Jozef Ryelandt zijn eerste stappen zette als
komponist, vroeg hij de oude Guido Gezelle
of hij een tekst wilde schrijven die moest
dienen voor een kruisweg-oratorio. Gezelle
schreef een paar van de veertien stonden,
met de nederige vraag aan Ryelandt of hij de
verzen goed vond en, zoniet, of hij wilde
aanduiden op welke plaatsen de tekst
veranderd moest worden. Ryelandt vond de
tekst zo subliem dat hij de moed niet kon
opbrengen die verzen aan te wenden voor
een muzikale kompositie. „Ik moet wel
hoogmoedig zijn, zei Renaat, om mij groter
te achten dan Ryelandt, maar ik werd van
binnen-uit gedwongen het werk te schrijven."
Het hierboven geschetste beeld van de
religieuze (muziek van) Renaat Veremans is
zeer gebrekkig. Om tot een getrouw beeld
te komen, zouden een paar niet heldere
punten meer klaarheid moeten krijgen. Doch
het is vrijwel uitgesloten precies te achterhalen waarom een komponist een bepaalde
tekst wel, een andere niet gebruikt. Veel
hangt immers af van een reeks toevalligheden : van een opdracht, van een bepaalde
blijde of droeve gebeurtenis, van een
kontakt. Indien we zouden weten welke
teksten door de komponist geheel vrij
werden gekozen, en terwille van welk
onderdeel of globale indruk van de tekst, dan
zouden we een gemakkelijker en veiliger
weg bewandelen. In verband hiermee moge
naar de Adagio-liederen worden verwezen.
Toen Felix Timmermans, — ook met de angst
in het lijf — op zijn ziekbed lag, schreef
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hij enkele gedichten. Wanneer Renaat hem
kwam bezoeken, as Timmermans de gedichten voor. Eens zei hij : „Bruur, daar
zoude gij muziek moeten opzetten; gij zijt de
enige die dat kan". Renaat heeft enkele
van de gedichten gekomponeerd. Drie
ervan (ik vermoed dat hij er later nog andere
heeft bijgevoegd), hoorde ik herhaalde
malen uitvoeren. Het zijn stuk voor stuk
religieus gedragen liederen : 'De herfst
blaast op den horen', 'Boerengebed' en 'Ik
hou van newel bij den val der blaadren'.
Het laatste gedeelte van het eerste gedicht
(„Een ganzendriehoek in de luchten; / nu
komt de wintertijd.
lk hoor U door mijn
hart en door de rieten zuchten. / lk ben
bereid.") is aangrijpende religieuze muziek
geworden. Ook het 'Boerengebed' is eerlijk :
„'t Kruis staat eenzaam in de velden / door
mijn zware boerenhand uitgesneden en
gebeeldhouwd / en godvruchtig neergeplant. 1/
/ Heer, laat ons elkander helpen, / Gij,
die 't stro niet hebt miskend, geef mij 't
zaad, ik geef de tarwe voor Uw heilig
Sakrament." En in het derde gedicht treffen
vooral door hun muzikale oprechtheid de
tweede en de derde strofen : „Dit is de
stilte, die 't geluk laat naadren, / het ver
geluk, dat lets van God bevat, maar telkens
als een zeepbel openspat / bij al 't gedruis
dat wij in ons vergaadren. // Nu 't stil is,
wordt mijn ziel de zeekinkhoren / waarin ik
God, die door de Heemlen bruist, / beluister,
en zijn hoog bestaan kan horen !"
Het zou boeiend zijn, meen ik, door middel
van de door een komponist vrij gekozen
teksten door te dringen tot zijn diepere, dus
ook tot zijn religieuze persoonlijkheid.
Dergelijk onderzoek is echter zo goed als
onmogelijk omdat slechts een erg klein
percentage van het werk van een komponist
wordt uitgegeven en meer nog vanwege het
felt dat we zelden of nooit kunnen achterhalen welke teksten vrij door de komponist
werden gekozen. Hier ligt werk voor de
Minister van de Nederlandse Kultuur : hij zou
aan individuen of aan een instelling opdracht kunnen geven om van al de uitgevoerde werken van onze kunstenaars een
kopie op geluidsband bij to houden in een
soort archief (Archief on Museum voor het
Vlaams Kultuurleven ?), en ten tweede kan hij
door bemiddeling van werkleiders aan universiteit, konservatorium of muziek-akademie,
door aspirant-musicologen en -musici skripties
laten maken die voor een gedeelte zouden
bestaan uit gesprekken met de kunstenaars of
hun naastbestaanden. Op die manier zou
heel wat kultuurgoed worden gered. Het zal

nog wel een tijdje duren eer onz.e eigen
kunstenaars massaal 'op de plaat gaan'.
Bladerend in 'Adagio' vind ik de volgende
tekst die, mits aanpassing van het eerste
vers, in Veremans' mond past : „'k Zou van
mijn woorden, van mijn taal / een glinsterende schaal van 't puurste maaksel willen
gieten, / waarin ik Uwen eeuwgen naam /
met al zijn diepte en schoonheid saarn / zou
kunnen laten vlieten, / en Hem als kostelijken wijn / aan anderen doen genieten. /
/ Maar ach, mijn God, ik ben zo bang, /
het is to veel wat ik verlang, / de woorden
breken." Laten we rustig aanemen dat de
muzikale verwoording van Renaat Veremans
soms breekt onder een to grote en to hevige
religieuze inhoud; toch blijft het waar dat
hij nu on dan iets van het goddelijke als
een kostbare wijn laat vlieten, en dat hij hem
aan anderen laat genieten. We hopen dat
deze muziek-geworden religiositeit door velen
genoten kan worden.
Anderzijds vraagt men zich af of een figuur
als Renaat Veremans niet ooit beschouwd zal
worden als een van de laatste komponisten
die een aanzienlijk deel van hun kreativiteit
hebben besteed aan tegelijk devote en voor
hun tijd artistiek verantwoorde scheppingen
op het stuk van liturgische gebruiksmuziek
uit een wereld die waarschijnlijk voortaan
niet meer als de autentieke religieuze wereld
beschouwd zal worden. Wanneer mensen
die, zoals Veremans, opgevoed zijn on
gewerkt hebben in dit nu definitief voorbij
religieus klimaat, zich zonder moeite de gloed
on de romantische bewogenheid herinneren
waarmee de komponist zijn religieuze (en
andere) werken schreef, kunnen zij zich maar
moeilijk ontmaken van een zekere weemoed
die voor een goed deel hieruit voortvloeit
dat de nieuwe religieuze kultuur die voor de
aflossing moet zorgen, alsnog geen duidelijk
nawijsbare fysionomie vertoont. Voor wie
riochtans gelooft in de permanent aanwezige
en kreatief stuwende Geest, zal die weemoed gewoon narcistisch blijven en nooit
ontaarden in bitterheid, en zeker niet in
wantrouwen ten aanzien van de aantredende
generatie. Integendeel. Wie oprecht is, moet
de aantredende generatie benijden. Wij
hopen dat ze een ongemeen vruchtbare
syntese tot stand moge brengen tussen het
meer autentiek en eigentijds geloofsaanvoelen van tegenwoordig en de hevige
artistieke bewogenheid uit de periode die met
Renaat Veremans werd afgesloten.
Bart Mesotten
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OUDE LIEDEREN
(bewerkt door Veremans)

Zes variaties voor orkest op het lied
Nu zijt Wellecome (1648)
Een tuiltje van zes oude Vlaamse yolksliederen :
(harmonisatie en orchestratie)
Boerenkermis
De vastenavond komt aan
Wij zijn al bijeen
Daar kwam een boer uit Zwitserland
En daar zat een uil die spon
Reuzelied
Kerlinneke liep door het Kempenland
(orkestbegeleiding)
Een kint gheboren in Bethlehem (XVe eeuw)
(harmonisatie en bewerking voor orkest)
Anne Marieke (bewerking voor koor en orkest)
Er is een kindeke geboren (harmonisatie en
orchestratie)
Een tuil van oude Nederlandse liederen :
Eerste deel
Ghequetst ben is van binnen
Jezusken en Sint Janneken
In Jezus name
Rosa willen wij dansen
Maria tot haer Kind
De theevrouwkens
Zucht tot Jezus
Tweede deel
De minnebode
Herderslied
Die eens mijn allerliefste was
Van drie ghespeelkens
Mijn herten heeft altijd verlanghen
Hartverheffing
/-/et ochtendafscheid
Wilt heden nu treden (1626) (uit 'GedenckClanck' van Valerius)
koorbewerking derde strofe : L. Duvosel
harmonisatie E. Flipse
bewerking voor orkest : R. Veremans

0 Nederlandt let op uw saeck (1626) (uit
'Gedenck-Clanck' van Valerius) (harmonisatie
en orchestratie)
Daar was een sneeuwwit vogeltje (harmonisatie en orchestratie)
De herderkens lagen bij nacht (harmonisatie
en orchestratie)
Herders, Hij is geboren (harmonisatie en
orchestratie)
Er kwamen drie koningen met ene ster (harmonisatie en orchestratie)
Schoon Lieveken (harmonisatie, koor en
orchestratie)
De tiende penninck (1540)
lk zag Cecilia komen (bewerking voor gemengd koor en kopers)
Het kwezelken (bewerking voor kopers en
slagwerk)
Oscar Van Aerde

Tijdens de opname in de studio van
His Masters Voice. V.I.n.r. Emiel Hullebroeck,
Renaat Verbruggen en Renaat Veremans.
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LIEDEREN VAN ANDERE COMPONISTEN

BIBLIOGRAFIE

(bewerkt door Veremans)
Antheunis
Mijn Vlaanderen heb ik hartelijk lief
Belien A.
Studentenheimwee
Benoit P.
De waereld in (fragment)
Clement D.
Lieve Vrouwke van de linde (tekst L. Lichte)
Crols J.
Een liedje van dankbaarheid (voor twee
stemmen - muziek en tekst van J. Crols)
De Haes Fr.
Boerendans
De Hovre 0.
In Vlaanderen blinkt de hemel blauw (tekst
G. Gezelle)
De Sutter I.
Lied van mijn land (bewerking voor kopers)
De Vocht L.
Rodenbach's wekroep (tekst : A. Rodenbach)
Dieltiens
Heropstanding
Idylle
Herdersliedje (bewerking voor orkest)
Duvosel L.
Groeninger Koraal
Kerstdeuntje - Kerstverlangen (muziek van
Duvosel en Preud'homme)
Gevaert Aug.
Arteveldelied
Gruber
Stille Nacht
Hullebroeck E.
De Kempen (twee bewerkingen voor kopers,
doch met een andere bezetting)
Stoere knapen van het Waasland (bewerking
voor fanfare)
Zuid Afrikaans studentenlied (bewerking
voor kopers)
Het lied van Nele (bewerking voor kopers)
Zuid Afrikaans wiegeliedje
Vlaamse moeders
M'n hemel, m'n huis (bewerking voor orkest)
Het lied van de beiaardier
Kerstliedje
Avondlied
Kerstwiegeliedje
't Zal
Brief uit Vlaanderen
Speldewerksterslied
Hemelhuis
De ooievaar
Poppemieke slaapt
Schachtenliefde
Slape zacht
Gebed en slotkoor uit de Cantate 'Te Weer'
De wiegende mijnwerker
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Lieve Vrouw der Lage Landen (bewerking
voor koor en orkest)
Voor 't kantkussen
Moederke alleen
Marais
Lentelied
Mertens J.
Studentenlied
Kerstwiegeliedje
Mortelmans L.
Het Kerelskind
Sage van Koning Hagen
Niekerk (Zuid-Afrika)
Die brug op ons plaas (harmonisatie en
orchestratie)
Opsomer J.
Kinderkerstlied
De Lieve Vrouwkapellekens
Preud'homme
Haspengouw
De heide bloeit
Heimwee doet ons hart verlangen
Klein wiegelied
Langs de dijken
De landsknechttrommen dreunen
Naar wat de dennen fluisteren
De slag om 't Gravensteen
Soldatenbruidje
Student zijn
Van outer en heerd
De wind
Kerstnacht die schone
De avond doet ons luisteren (harmonisatie en
bewerking voor gemengd koor en orkest)
Kerstdeuntje - Kerstverlangen (muziek van
Preud'homme en Duvosel)
Pee Wies
Kinderkerstliedje
Raes
Daar is een lied
Rumax H.
Vro ( Het fietsje)
Wie waarheid zoekt
Sterckx W.
Jeugdgeluk
Van Hoof J.
lk wist niet
Proficiat moeder
Van Wassenhove P.
Al zingend 't vrije lied (bewerking voor
orkest)
Veremans Maurits
Zing met ons mee
Wij marsjeren
Verhoeven
De vlokkige sneeuw
Oscar Van Aerde

Geillustreerd Muzieklexicon, onder redactie
van Mr. G. Keller en Philip Kruseman (1932)
Encyclopedie van de muziek (Elsevier 1957)
Le Monde de la Musique, samengesteld door
K.B. Sandved - Editions Le Sphinx, Bruxelles
(1958)
Baker's Biographical Dictionary of musicians
(G. Schirmer-New York 1958)
Algemene Muziekencyclopedie, onder leiding van Dr. A. Corbet en W. Paap (1963)

Muziek Warande (tijdschrift - jaargang 1925)
Prof. Dr. Fl. Van der Mueren : Vlaamsche Muziek en componisten (1931)
August Monet : Een halve eeuw Nederlandsch
lyrisch tooneel en Vlaamsche Opera te Antwerpen (1939)
P. Nuten, wetenschappelijk bibliothecaris
aan het Koninklijk Vlaams Muziekconservatorium te Antwerpen : Renaat Veremans zestig
- in 't Land van Ryen (1954)
Karel de Schrijver : Levende Componisten
uit Vlaanderen (1954)
L. Goffinet : Meester Renaat Veremans en zijn
Maria-Cantate - Musica Sacra (1955)
Renaat Veremans : Hoe Vlaanderen van
Veremans ontstond - in 't Land van Ryen
(1958)
Bart Mesotten : Het Maria-Oratorium van Renaat Veremans - in Musica Sacra (1960)
Prof. Dr. Floris Van der Mueren : Perspectief
van de Vlaamse muziek sedert Benoit'
(Vlaamse Pockets 1961)
Tom Bouws: Vlaanderen, o welig huis (Vlaamse Pockets 1962)
Dr. F. Breugelmans : Renaat Veremans - in 't
Land van Ryen (1964)
Joos Florquin : Ten huize van... (Davidsfonds - 1964)
Renaat Verbruggen : K.V.O.-Gedenkklanken
(1965)
Oscar Van Aerde

DISCOGRAFIE
Vlaanderen (W. Gijssels)
HMV 2.0432019
Louis Morrisson, zang
Reneyphone F. 42180
Laurent Swolfs, zang
HMV 7. EGR. 116
Orkest o.l.v. R. Veremans
R. Verbruggen, zang
'Het lied der Vlamingen'
Crescendokoor Gent o.l.v.
0. van Puyvelde
St.-Lievenskoor o.l.v. J. Hellinckx
Vlaams Symfonieorkest en koperensemble o.l.v. G. Feremans
Opera 3185 LP 33
'Vlaenderen, die Scone'
DECCA 123.302 LP
T. Van der Heyden, zang
Orkest o.l.v. Jacques Ysaye
'Vlaanderen eerst'
Europ. Fonoclub FAMA LP 8010
massazang
'Vlaenderen, die Leu'
Philips P 10464 R
Koor 'Singhet ende weset vro' van
Kortrijk
Orkest o.l.v. Francis Bay
'Zo zingt Vlaanderen'
Philips 428140 PE
Jan Joris, solist
Orkest o.l.v. Francis Bay
Eufoda 1004

St.-Lievenskoor o.l.v. J. Hellinckx
Mijn land is Vlaanderen (W. Gijssels)
HMV 7 EGR 109 45 EP
Orkest o.l.v. G. Rieding
R. Verbruggen, zang
HMV 7 EGR 116
Orkest o.l.v. R. Veremans
R. Verbruggen, zang
Vlaanderen herrijst (A. Van Wilderode)
Roeland F.P.F. 002
Orkest o.l.v. E. Van der Eyken
Arnold De Munnynck, zang
'Vlaenderen die Leu'
Philips P 10464 R
Koor 'Singhet ende weset vro' van
Kortrijk
Orkest o.l.v. Francis Bay
HMV 7 EGR 115
Orkest o.l.v. R. Veremans
R. Verbruggen, zang

De zanger (A. Rodenbach)
'Vlaanderen, mijn heimatland'
Europese Fonoclub FAMA 12003
Symfonisch orkest o.l.v. G. Nuyts
R. Verbruggen, zang
HMV 7 EGR 115
Orkest o.l.v. R. Veremans
R. Verbruggen, zang
Eufoda 1004
Solist : Sylvain Deruwe
Vlaanderen Zang en Zee (C. Verschaeve)
HMV 7 EGR 115
Orkest o.l.v. R. Veremans
R. Verbruggen, zang
Moede (E. den Haene)
'De familie in feest'
Europese Fonoclub FAMA 8012
St.-Lievenskoor o.l.v. J. Hellinckx
Orkest o.l.v. T. Vess
Eufoda 1004
Solist : R. Verbruggen
Jagerslied (E. den Haene)
HMV 2.0432027
J. Sterkens, zang
Pianobegeleiding door R. Veremans
Eufoda 1004
Solist : Sylvain Deruwe
Studentenknapzak (J. Lesage)
'Student zijn'
Opera 3184 LP 33
St.-Lievens mannenkoor

o.l.v. J. Hellinckx
Vlaams Symfonie orkest
o.l.v. G. Feremans
Eufoda 1004
St.-Lievenskoor o.l.v. J. Hellinckx
Sinterklaas (J. Lesage)
HMV EGR 147
Kinderkoor "t Lijsternestje'
o.l.v. Blanka De Bruycker
Liefdesklag (J. Celliers)
HMV 2-0432027
J. Sterkens, zang
Pianobegeleiding door R. Veremans
Die Afrikaanse Volkslied (Pannevis/Hoogenhout)
Eufoda 101 A
Orkest o.l.v. G. Nuyts
St.-Gummaruskoor Lier
o.l.v. H. Belmans

Jezus, die mijn honger meet (Y. Waegemans)
Lieve Vrouwe Koningin (Y. Waegemans)
Ten strijd bereid (Y. Waegemans)
'Zingende harten'
Opera 4242 LP 45
St.-Michielskoor
Vlaams Symfonie Orkest
o.l.v. Maurits Veremans
R. Verbruggen, zang
De herfst blaast op de horen (F. Timmermans)
'Vlaamse Liederengarve'
RCA Victor LP M 10152
R. Verbruggen, zang
L. Backx, kiavier
De herderkens (F. Timmermans)
'Kerstmis in Vlaanderen'
Opera 1109 LP 33
St.-Lievenskoor o.l.v. J. Hellinckx
Orgel : Alban De Witte
'Kerstliederen'
HMV 7 EGR 113 45 EP
Orgel : P. Bouveroux
Zang : R. Verbruggen
Gebed voor moeder (Jeanne VerbruggenFranck)
`Moeder en kind'
Opera 3186 LP 33
St.-Lievenskoor o.l.v. J. Hellinckx
Vlaams symfonie orkest
o.l.v. G. Feremans
Vlaanderland (E. Hiel)
HMV 7 EGR 116
Orkest o.l.v. R. Veremans
R. Verbruggen, zang

0 land (E. Hiel)
HMV 7 EGR 116
Orkest o.l.v. R. Veremans
R. Verbruggen, zang
lk kan u Met vergeten (R. de Clercq)
HMV 7 EGR 115
Orkest o.l.v. R. Veremans
R. Verbruggen, zang
Het lied van de arbeid (R. de Clercq)
FIDELSON
Op, Werkers van Vlaanderen (A. Verschueren)
FIDELSON
Oscar Van Aerde

303

GETUIGEN SSEN

Diep in de iris onzer ogen
weerspiegelt mei haar eerste weelde,
die ons verrast en ons verblijdt
met weidse Iuisterrijke beelden
terwiji de zon de jonge tinten
van berk en beuk met glans belaadt
en in de prille bloei van mei
ons oude hart weer open gaat.

MEIMADRIGAAL
In memoriam
Meester Renaat Veremans

Gaat dan een schaduw aan onz' zij
en volgt hij in ons spoor en schreden,
steeds leeft de eeuwig jonge mei
in geest en droom, in zin en leden
en stemt een hart weer jong en blij.
Al groent de bot der hazelaren
en glimt de bast der witte abelen,
zo ijlig volgt de val der blaren
op 't gorgelen der vogelkelen,
en rasser dan in kelk en romer
de kleur vergaat, een geur verschaalt,
verspilt het hart zijn lente en zomer.
De lelie sneeft als een ontwijde,
de aster bloedt haar najaarsgeuren
terwijI het trotse jaargetijde
dra zieltoogt in zachtpaarse kleuren,
die in hun stervenstinten dralen
zoals uw laatste ademhaal
nog om uw brekend hart bleef dwalen
maar dat voortaan nog zingen zal
in ons en in uw madrigalen.
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Dit enkele dagen voor zijn afsterven
gevraagde 'Meimadrigaal' heeft
Meester Renaat Veremans niet meer
bereikt. De trage aardse koerier kon
de dood niet achterhalen.
lk wijd het thans, toonloos en met
gewijzigde slotstroof, aan zijn schone
gedachtenis.
A/be

Frank Mortelmans :
portret van Renaat Veremans.

HERNINERINGEN
AAN VEREMANS

Over het hiernaast afgedrukte, mooie gedicht van Albe heeft Renaat Veremans mij nog
kort voor zijn afsterven gesproken. Zijn
vierde en laatste opera 'Lanceloot en
Sanderien', op tekst van Joris Diels, was
nog maar pas met veel succes in de Koninklijke Vlaamse Opera te Antwerpen gecreeerd,
en reeds had hij aan Albe een tekst voor
een Meilied gevraagd... De dichter zond hem
zijn 'Meimadrigaal', maar 'de trage aardse
koerier kon de dood niet achterhalen'.
Albe wijdde het, toonloos en met gewijzigde
slotstroof, aan zijn 'onvergetelijke gedachtenis'.
Nog altijd, meer dan een jaar na zijn afsterven, gaat er geen dag voorbij of zijn
vrienden halen herinneringen op over hem.
Renaat Veremans was een boeiende en
geboren verteller. Voor Felix Timmermans,
zijn boezemvriend, moet hij een onuitputtelijke bron van inspiratie geweest zijn.
Beiden waren geboren Lierenaars. Nog zie ik
ze samen te Antwerpen langs de Keyserlei
kuieren, precies gebroers met hun leeuwenkoppen en met de onafscheidelijke pijp in
de mond... Af en toe bleven ze even stilstaan om het een of het ander met meer
nadruk te betonen. Veremans met beide
handen op de rug en met korte pasjes deed
enigszins denken aan Johannes Brahms...
Zo ongeveer eens per jaar kon men hem
haast niet meer herkennen. Hij was dan naar
een haarkapper geweest. Van Hendrik Diels
kreeg hij dan verwijten te horen : „Mag je
niet doen, Renaat, je kop is een geklasseerd
monument in Vlaanderen" !
Mijn eerste kennismaking met Renaat
Veremans dateert van omstreeks 1932. Als
piepjong artiest kwam ik in het orkest van de
Koninklijke Vlaamse Opera, waar hij toen

at jarenlang dirigent was. lk studeerde nog
harmonie en contrapunt bij August de
Boeck, ook zijn meestgeliefde leermeester.
Dit feit alleen was reeds een aanknopingspunt voor ons beiden en werd het begin van
een trouwe en jarenlange vriendschap. Hoe
hebben wij toen samen genoten van de
verbetering, die onze leermeester had aangebracht op mijn proefwerken.
Trouwens, over August de Boeck geraakte
Renaat gewoonweg niet uitgepraat. Hij
heeft ons wel tientallen keren dezelfde
verhalen verteld, maar nooit zouden we hem
daar opmerkzaam hebben op gemaakt.
Want hij kon het zO boeiend en telkens
weer met nieuwe details, die we nog nooit
hadden gehoord.
Hoe bijvoorbeeld een ontgoochelde de Boeck,
als directeur van het Mechelse Conservatorium, het uiteindelijk beu werd met at die
benoemingen met een politiek reukje hem
zei : „Ik vraag een fluitist en ze sturen mij
een communist !"
Hoe hij op zekere dag de Boeck ontmoette
en, na hem verteld te hebben dat hij de
avond daarvoor een symfonie had gehoord
van een Vlaams componist, die vooral bekend
was om zijn langdradigheid, van hem
prompt te horen kreeg : „Zo Rene, en je
bent nu at terug !".
Een andere maal kwam de Boeck, stralend
van fierheid, aan Veremans vertellen : „Ik
heb gisteravond mijn symfonie in de Radio
gedirigeerd en heb er geen enkele keer
naast geslagen !". Dit was inderdaad een
hele prestatie voor de Boeck, die wel een
begenadigd componist was, maar eerder
matig dirigent.
Veremans had ook een grenzeloze bewondering voor Richard Strauss. Korte tijd
vOOr zijn afsterven trok hij nog op eigen
houtje naar Garmisch Partenkirchen, om
bij Strauss' zoon navraag te doen naar het
bestaan van een kindercantate van de
meester. De treinreis had hem zeer vermoeid en ik zie nog de ontgoocheling in zijn
ogen, toen hij mij vertelde dat hij geen
spoor meer had gevonden van dit werk, en
dat hij zo graag naar Munchen was door-

gereisd om nog eens 'Arabella' te horen !
Op een van de talrijke ritten naar de
Sabamvergaderingen te Brussel vertelde
hij mij eens met veel plezierige details, hoe
hij tijdens een vriendenontmoeting Camille
Huysmans, die nogal prat ging op zijn
basstem, aan het zingen heeft gekregen.
Camille wou zich er eerst van of maken met
de opmerking dat hij slechts de tenoruitgaven had van de Schubertliederen, waarop
Veremans repliceerde : „Geef maar hier, ik
zal die wel op zicht transponeren". Dan
heeft Huysmans gezongen, en helemaal niet
slecht volgens zijn begeleider. Het was zo
maar geen verhaaltje van Veremans, want
Huysmans heeft het mij zelf eens bevestigd.
lk herinner mij nog zeer levendig dat
Veremans mij eens uit zijn opera 'Anne-Marie'
aan de piano heeft voorgespeeld. lk volgde
naast hem op de partituur en op een gegeven
ogenblik speelde hij lets helemaal anders.
„Zo staat het er niet", zei hij achteraf, „maar
zO zou ik het nu schrijven !"
Veremans was een uitstekend improvisator.
Hoe dikwijls hebben zijn vrienden hem een
thema opgegeven, waarop hij dan uitvoerig
improviseerde en dan lachend besloot :
„Zie, componeren is helemaal niet moeilijk, het volstaat die improvisaties op te
schrijven !"
Het was nog een schone tijd toen 'Moeke' —
zijn lieve echtgenote — nog leefde en hij
zich thuis omringd zag door zijn kinderen.
En hoe trots hij wel was toen zijn zoon
professor werd benoemd aan de Rijksuniversiteit te Gent. „Hoe is het in Godsnaam
mogelijk dat ik zo een geleerde zoon heb
kunnen verwekken", zei hij soms schalks.
Renaat moest zich at lange tijd wat in acht
nemen voor zijn hart. „Maar hij is braaf,
Nest", zei Moeke mij, „hij rookt niet en hij
drinkt geen koffie meer". Achter haar rug
knipoogde Renaat dan eens ondeugend
naar mij. We waren nog niet de Vlaamse
Kunstlaan uit of hij deed at gauw het handschoenenkoffertje in mijn wagen open, want
daar verborg hij zijn kistje sigaren...
„Zo'n verboden sigaar smaakt eens zo
lekker !".
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.. Ja maar
maar Renaat,
Renaat, toch
toch niet
nietoverdrijven
overdrijven hoor
hoor!”.
''' .
„Ja
.. Begin jij
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liever eens
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dit fugathema
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hier !".
!".
over dit
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.. Dat is
is een
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Renaat, daar
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„Dat
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je geen
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op vinden
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!".
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ik ook
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dit de
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examenopgave in het
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Conservatorium!!".
examenopgave
! !".
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proestten het
het dan
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lachen!!
lachen
.. Kijk maar
maar uit dat je
je niet
niet door
door een
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rood licht
licht
„Kijk
rijdt, want
want dan
krijg je zo
zó een
een antwoord...
antwoord ...
rijdt,
dan krijg
van de
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gendarmen !".
!".
van
Het verdriet
verdriet bij
bij het
het afsterven
afsterven van
van Moeke
Moeke is
is
Het
nooit te
teboven
boven gekomen,
gekomen, alhoewel
alhoewel
hij wel
wel nooit
hij
zijn kinderen
kinderen en
en zijn
zijn brave
brave huishoudster
huishoudster alles
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zijn
deden om
om hem
hem over
over dit
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grote verlies
verlies heen
heen
deden
te helpen.
Onverwachts overviel
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helpen. Onverwachts
overviel hem
hem die
lieve herinnering
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..„Moeke
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redevoering van
van
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burgemeester Craeybeckx
Craeybeckx antwoordde
antwoordde: : „Ik
.. Ik
burgemeester
ben muzikant
muzikant geworden
geworden omdat
omdat ik
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anders deugde.
deugde. Mijn
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geleefd en
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Vlaanderen
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heb
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Naxos' van
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name van
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Strauss. Samen
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werk beluisterd
beluisterd en
en met
met de
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van
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genoten'
genoten !
Nooit
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Nooit heb
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zeggen:: „Gis.. Gisteren heb ik
teren
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van mijn
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Tot op
Tot
op het
het laatste
laatste ogenblik
ogenblik is
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hij heftier
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geest gebleven.
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Dat wij
tot zijn
zijn vriendenschaar
vriendenschaar hebben
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Dat
wij tot
behoord, zal
zal voor
voor ons
behoord,
ons steeds
steeds een
een dankbare
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Ernest van
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dlOlr Eyken
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Mein
verehrter Freund
Freund -- Meister
MeisterRenaat
RenaatVeremans
Veremanswar
warein
eingottbegnadeter
gottbegnadeterKomponist,
Komponist, dessen
dessen Werke
Werke ewig
ewigleben
leben
Mein lieber
lieber verehrter
werden
werden t
Gleichzeitig
und immer
immer hilfsbereiter
hilfsbereiter Mensch.
Menseh. Die
Die Welt
Weltist
istohne
ohne ihn
ihn viel
vielarmer
ärmergeworden
geworden!!!
!ft
Gleichzeitig war
war er ein herzensguter - and
Belgien
kann
stolz
sein
auf
diesen
groBen
Sohn,
dessen
Kompositionen
ihn
unsterblich
gemacht
haben
!ft
Belgien kann stolz sein auf diesen groBen Sohn, dessen Kompositionen ihn unsterblich
haben !!!
Wien,
Robe'rt
Robert Stolz
Stolz
Wien, Oktober
Oktober 1969
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daarbijgaande miseries
van Harmonie, Kontrapunt
en Fuga; dit alles
nie,
Kontrapunt en
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mensinstituut
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De Smet,
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Aug. De Boeck
Boeck
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die
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lk moet al die
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al goed
goed gestudeerd
gestudeerd hebhebben, want ze hebben me daarvoor
daarvoor
diploma's
gegeven.
diploma's en Eerste prijzen gegeven.
23 jaar heb ik
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ik met
met een
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stokske gegezwierd
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Koninklijke Vlaamse
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zwierd in de
Opera, - 35
Opera,
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wat
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niet,
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is,
een lieke
eens zeggen
zeggen 'VLAAN'VLAANwant
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ik
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w'hebben ze
ze samen
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ANNE-MARIE, en w'hebben
mijn oude
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op de planken gebracht. In miin
ik tot
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dagen heb ik
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ogen gericht op een
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ding, dat
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BIETJE.
luisterde
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ik zo wat aan
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het nog
nog niet
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voor mij
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MOElder Veremans,
Veremans, Renaat
Renaat en
en
Moeder
ziin jongere
jongere broer
broer Maurits.
Maurits.
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Kort voor zijn verscheiden, ontmoette ik
Renaat Veremans aan het kruispunt van de
Frankrijklei en de Leysstraat te Antwerpen.
Voor het eerst sedert de lets meer dan vijftig
jaar, dat ik met hem bevriend was, bleek er
mij lets aan hem te zijn veranderd. lets, dat
zonder meer vreemd aandeed. Vanzelfsprekend was het niet zO erg, dat ik hem niet
op slag herkende. Hoe zou zuiks ook hebben
gekund met iemand, die ik sedert mijn jeugd
geregeld had weergezien en in wiens
gezelschap ik tegen het einde van de
twintiger en in het begin van de dertiger
jaren zelfs dagelijks en vaak nog wel van
de vroege ochtend tot de late avond had
verkeerd ? Maar toch trof het me bij de
eerste aanblik en gaf het me een lichte
schok. lk veronderstel dat 'de Rene', zoals
zijn getrouwen hem in de omgang noemden,
het moet hebben vastgesteld. lk zeg : veronderstel, omdat ik er niet zeker van ben en
ik het hem bezwaarlijk vragen kon. Wat er
ook van zij, zonder me zelf eerst de hand te
drukken of te groeten, zei hij recht op de man
of : „Ik ben mager geworden, he ?"
Wie zal niet geredelijk toegeven dat het een
nogal eigenaardig begin was voor een
gesprek, doch ik begreep terstond dat het
hem obsedeerde. Nu was het werkelijk een
in het oog lopend felt dat hij binnen de
kortste tijd — want we hadden nog niet lang
daarvoor samen een vergadering bijgewoond
van Sabam — een aanzienlijk gewichtsverlies had ondergaan, zodat zijn klederen
hem nu eerder los om de voorheen nogal
korpulente gestalte hingen in plaats van haar
te omspannen. Vooral zijn vroeger tamelijk
bolle wangen vormden nog slechts holten,
die des te dieper schenen naar gelang er zich
schaduw in nestelde. Schrok ik dus, zodanig
dat 'de Rene' het waarschijnlijk had opgemerkt of aangevoeld, dan was het nochtans
niet om de reden, die hij dacht, maar... in
het bijzonder om zijn gewijzigde physionomie.
Voor de allereerste maal, nadat we — ja,
hoevele ontelbare keren ? — mekaar in de
ogen hadden gekeken, ontbrak er lets aan zijn
bilk. Achter zijn brilglazen fonkelde niet
meer het sfinksachtige lichtje, dat mij — en
niet mij alleen ! — steeds voor het enigma
had gepiaatst : wat gaat er volgen, ernst of
luim ? Want wie onzer wist niet dat hij een
onverbeterlijke 'pince sans rire' was ? Zelfs
in de loop van een gewichtige konversatie,
maakte hij vaak een opmerking, waaraan
men zich niet alleen geenszins verwachtte,
maar waarvan men zich voorzichtigheidshalve
een ogenblik afvroeg hoe men haar eigeniijk
moest interpreteren, ofwel als bloedige ernst,
ofwel als bijtend sarkasme.

ENDPUN

In zulke momenten waren het zijn vinnige
kijkers, doorgaans anders nogal melancholisch van aanschijn, die hieromtrent uitsiuitsel gaven. Zij leverden inderdaad zonder
falen de sleutel van het geheim. Wie voor
het eerst of slechts sporadisch met hem in
aanraking kwamen, verioren dan meestal de
kluts en trachtten wijs te geraken uit de
vreemde reaktie van hun zonderlinge gesprekspartner. Zij daarentegen, die hem zeer
goed kenden, lieten zich, na voldoende
leergeld te hebben betaald, niet meer
beetnemen, doch legio zijn ontegensprekelijk
degenen, die er wel inliepen. Het verraste
mij dan ook allerminst dat menigeen, na
dergelijke onthutsende ervaring, bij mij zijn
lantaarn kwam opsteken en informeerde :
„Wat is die Veremans nu in feite ? Een
kinderlijk naleve ziel, die men zonder biecht
het sakrament der stervenden zou toedienen,
of een geraffineerde uitgeslapen vos, die u
verplicht voortdurend op uw hoede te zijn ?"
Hieromtrent heb ik nooit enig misverstand
in de wereld geschopt. Mijn antwoord luidde
onveranderiijk : „Hij is het beide en in
gelijke mate. De moeiiijkheid met hem bestaat
alleen hierin, dat hij van de ene stond op de
andere uit het vel springt van de heilige
Franciskus redivivus om in de huid te kruipen
van de gewiekste Uilenspiegel, die te alien
tijde kan te voorschijn springen uit de
Pallieterbossen van de Fee zaliger. Die
schielijke overgang tussen deze twee
uitersten is het, die doorgans een soort
kortsluiting veroorzaakt. In het beste geval is
zij slechts van korte duur; in het slechtste
brengt zij de tegenpartij geheel van streek.
En dan rees meestentijds de vraag : „Maar
hoe weet men waar de zijsprong in zijn
gedachtengang precies gebeurt ?" waarop
mijn wederwoord steiselmatig luidde : „Dit
beseft men pas met alle zekerheid wanneer
men aandachtig de uitdrukking van zijn
ogen gadesiaat."
Dat die ogen bij 'de Rene', meer dan bij
wie ook, de betrouwbare spiegel waren van
zijn diepste innerlijke roerselen en de sekuur
werkende thermometer van zijn gemoedsstemming, heb ik al vroeg op vrij verrassende
wijze ondervonden. Het is nu wel heel lang
geleden. Kort na de wapenstilstand van 1918
gaven de weinige aktivisten uit het Antwerpse,
die nog op vrije voeten liepen, mekaar
iedere zondagavond rond acht uur rendezvous in wat door hen niet zonder ironie
bestempeld werd als hun 'katakombe', een
titulatuur, die niet weerstond aan de toets
van de kritiek, want van een onderaardse
spelonk was er beslist geen sprake. De
gezellige onder-onsjes — in zoverre wel

te verstaan de toenmalige repressie de
meesten onzer nog veroorloofden of en toe
een weemoedige glimlach met hun tranen te
vermengen — hadden integendeel bovengronds plaats, om ze precies te situeren :
in het nog altijd bestaande bovenzaaltje van
de drankgelegenheid 'De Vlaamse Leeuw'
(thans 'Ocean') aan de De Keyzerlei. Op de
allereerste plaats gold het een kwestie van,
in de mate van het mogelijke, een beetje in
voeling te blijven met de geestverwanten en
elkaar een hart onder de riem te steken.
Tijdens die onder-onsjes hokten daar dan
een paar dozijn intellektuelen samen, waarvan — dit zij in het voorbijgaan aangestipt —
het merendeel later een rolletje zou spelen
in het Vlaamse kultuurleven. De letterkundigen, waaronder Victor J. Brunclair, Jef
Horemans, Willy De Hous, droegen gedichten
en proza voor. De toondichters, waaronder
Leo Vandenbroek en Renaat Veremans,
musiceerden. Derhalve lag het voor de hand
dat ook 'de Rene', de reeds vermaarde
komponist van het spoedig populair geworden 'Vlaanderen', zich zou laten horen.
Aangezien het er netjes toeging, fungeerde
er een speaker ofte presentator, zoals dit ten
dage heet, en die kondigde op een gegeven
ogenblik aan dat „Renaat Veremans zijn
jongste opus ten beste zou geven." Een
primeur, wat ? In hoeverre hierdoor een
loopje werd genomen met de goedgelovigheid
van het auditorium moge echter spoedig
blijken.
De eerste noten werden met imponerend
maestria aangeslagen en dreunden met de
overrompelende plechtstatigheid van een of
ander Te Deum in een wijdse kathedraal, wat
van een doorproefde organist als 'de Rene'
natuurlijk geen mens verbaasde. Spitste men
het oor, en wie deed het niet ?, dan herkende
men er, na aanvankelijk enige aarzeling bij
het identificeren, zowaar de aanvangsmaten
in, maar dan uitermate vertraagd, van het
in illo tempore aktuele oorlogsdeuntje
'La Madelon'. Doch het resultaat bleef niet
uit. Het effekt was van die aard, dat men
onvermijdelijk aan iets tragisch moest denken.
Persoonlijk verdacht ik er 'de Rene' van dat
hij, bewust of onbewust, het noodlotsmotief
uit Beethovens vijfde poogde te benaderen.
Na deze vast zwaarwichtige inleiding,
evolueerde het mondgemene militaire stapmarsje langzamerhand, met gevat kontrasterende Mozartiaanse dartele speelsheid, tot
een eveneens geparafraseerde, meeslepende
wals van Chopin, met dien verstande dat het
'Madelon'-thema er onafgebroken en duidelijk
waarneembaar in doorklonk en... iedereen
zich feestelljk vermaakte met dit spiritueel

.„,

Maria Frank, Veremans' echtgenote
(16.8.1886-21.8.1965).
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Jeugdfoto van Veremans

Jeugdfoto van Veremans

Vader Veremans

f.

produkt van tragiek en parodie. Op alle
aangezichten bloeide voetstoots een onverholen blijde lach open.
'De Rene', die meesterlijk kon improviseren
en daarvan volop bezig was een schitterend
bewijs te leveren, want die zogezegde meest
recente schepping was eens te meer een
van zijn verkapte grappen, loerde stiekum
naar zijn gehoor zonder evenwel een spier
van zijn gelaat te vertrekken. Mijn jeugdig
enthousiasme had mij begrijpelijkerwijze zo
dicht mogelijk bij het klavier doen plaats
nemen, zodat ik iedere beweging van de
virtuoselijke pianist op mijn netvlies registreerde alsof mijn bestaan er van afhing.
Eensklaps kwam een bittere plooi om zijn
mond spelen. Was het mogelijk een spontane
verdrietige wending in zijn belevenis ? Of,
wie weet, haat, die zich in een ononderdrukbare grijns veruiterlijkte ? Hoe dan ook,
meteen vergleed de toonaard haast onhoorbaar, zo subtiel was de overgang, van de
grote naar de kleine terts. Nogmaals als het
ware uitgerokken, weergalmden lang aangehouden tonen, zoals dit bij de aanvang
dus ook het geval was geweest met
'La MadeIon', doch dit keer zonder de
geringste nadruk, integendeel heel zacht en
onuitsprekelijk droef. Er viel niet meer aan te
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twijfelen : dit werd een doodsmarsj.
Na enige sekonden drong het tot eenieder
door dat 'de Rene' het Belgisch vaderlands
lied in mineur uitvoerde en de inmiddels
uitbundig geworden vreugde steeg ten top
nog vOOr hij 'La Brabanconne', zuiver
muzikaal beschouwd en zonder een zweem
van subjektivisme, als nationaal hymne een
pover onbenulligheidje, volledig had omgetoverd in een brok heerlijke, diep bezielde
treurmuziek. Het onbedaarlijk schaterlachen,
onderlijnd door in de beperkte ruimte oorverdovend handgeklap, nam zelfs zulke
enorme proporties aan dat de slotklanken,
die verzwonden als de ultieme zuchten van
een zieltogende, er letterlijk werden door
overdonderd.
lk zei het al : ik zat op nauwelijks anderhalve
meter van 'de Rene' en werd om zeggens
heel de tijd door hem gebiologeerd. Onder
het luisteren, bewoog mijn spiedende blik zich
voortdurend over en weer, met de regelmaat
van de schietspoel in een weefgetouw, tussen
zijn gelaatsuitdrukking en zijn indrukwekkende beheersing van de toetsen, die hij
of en toe aanraakte met een zo subtiele
gevoeligheid dat ik er waarachtig de adem
bij inhield. En wat bemerkte ik toen ?
Terwijl iedereen juichte, dat het zaaltje ervan

daverde, staarde 'de Rene' strak voor zich
uit alsof hij zich geen rekenschap gaf van
de hilariteit rondom hem. Het applaus hield
aan en op de lange duur beproefde 'de Rene'
met een vriendelijke glimlach te danken.
Maar het lukte hem niet. Achter hun kristallen,
stonden zijn ogen dof in hun kassen. Waren
zij vermoeid ? Zij hadden toch niet op de
notenbalken met witte en zwarte bolletjes
moeten turen, vermits hij van buiten speelde !
Eensklaps ontdekte ik een druppel vocht, die
naast zijn neus over de wang voortschoof.
Alle twijfel was nu bepaald uitgesloten :
'de Rene' beleefde een dramatisch moment.
Zeker waardeerde hij de tevredenheid van
zijn toehoorders over de niet alledaagse
vingervaardigheid, die hij aan de dag had
gelegd bij het transponeren. Zo stelde hij
eveneens het gejuich op prijs, dat hem te
beurt viel. Maar indien de aanwezigen op het
vinnige vlammetje achter de brilglazen
hadden gelet, dat allengs zijn gebruikelijk
rythme had vertraagd om tenslotte geheel
te vervagen tijdens de geestelijke zwerftocht,
die zich ontsponnen had en waarin hij
geheel was opgegaan, zou men onverwijld
hebben gesnapt hoe de karikaturen van
'La Madelon' en 'La Brabanconne' in werkelijkheid de gruwelijke symbolen waren van het

akelig tijdsgebeuren, dat weer eens een
sombere bladzijde vulde in het zwartboek
van Vlaanderens ontvoogdingsstrijd. Op de
keper beschouwd, had hij, in een paar
minuten, een groots en machtig fresko
geborsteld van de Iijdensweg, die zijn yolk
aflegde en... men amuseerde zich kostelijk,
men proestte het uit, men klapte zich de
handen stuk van de pret !
Mij bleef dit terzelfder tijd aangrijpend en
ontgoochelend evenement sterk in het geheugen gegrift. Nog vele jaren nadien dacht
ik er aan terug en vroeg mij telkens af of
men deze muzikale transpositie van 'de Rene'
niet mocht houden voor een vierde dimensie
in het rijk van de voordrachtskunst ?
Intussen was 'de Rene' van de Luithagen
verhuisd naar de Justitiestraat, vlak tegenover de oostgevel van het gerechtshof.
Van uit de aard der zaken meermaals voorkomende onderbrekingen gedurende assizenzaken maakte ik menigmaal dankbaar gebruik om de zondvloed van doodstraffen en
levenslange opsluitingen te ontvluchten en
met de gauwte bij 'de Rene' binnen te wippen.
Eens verzocht ik hem, toen we samen in
zijn op de tussenverdieping gelegen studio
een praatje sloegen, nog eens 'La Brabanconne' in mineur te spelen, want dat ik er
die lang voorbije zondagavond zo heerlijk
had van genoten. „Het spijt mij", verontschuldigde hij zich, „dat kan ik met de beste
wil van de wereld niet meer. Let wel, de
transpositie op zichzelf is slechts een koud
kunstje. Maar het sentiment, dat ik er destijds
inlegde, hing in overwegende mate af van de
omstandigheden, waarin wij ons aisdan bevonden. Ook gij zoudt er niet meer op
dezelfde manier van genieten. En zeggen dat,
tot overmaat van pech, onze vrienden dan
nog in de waan verkeerden dat ik een lolletje
maakte, ja dat ik een music-hall-nummertje
weggaf !" „Indien zij, zoals ik, in uw ogen
hadden kunnen lezen, zouden zij hun dwaling
hebben ingezien", vergoelijkte ik het spijtig
misverstand. „Wie weet ?", berustte hij en
daar bleef het bij.
Die voormiddag, toen ik 'de Rene' op de
hoek van de Frankrijklei en de Leysstraat op
het lijf liep en voor mij een Renaat Veremans
ontwaarde zonder de karakteristieke blik,
die hem steeds eigen was geweest, zag ik
hem in mijn verbeelding opnieuw achter
de vleugel zitten, niet verre daar vandaan,
in het bovenzaaltje van 'De Vlaamse Leeuw'
aan de De Keyzerlei. Vergiste ik mij nu niet ?
Was dit nog wel dezelfde 'Rene' van weleer,
die mij, met ogen, die straalden van geestdrift, in zijn 'Schoon Lier' (en dat van de
Fee natuurlijk !) of in het aloude Brugge, zijn

Portret van Veremans, 1930. De componist
draagt hier de bril van Jet Tinel.
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V.I.n.r. Stijl) Streuvels, Ernest Claes (?),
Renaat Veremans, Hugo Verriest,
Jef Van Hoof en twee dames.
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tweede Iievelingsoord, rondleidde ? Was dit
nog wel dezelfde 'Rene' van weleer, die
eenmaal, aan een terrasje tegenover het
stoere Brugse Belfort, op het middaguur, als
een overgetelijke gangmaker, zijn disgenoten
vergastte op een vuurwerk van spitsvondigheden en woordspelingen, zodat Albert van
Hoogenbemt, die aan mijn zijde zat, mij
tersluiks in het oor fluisterde : „Als hij er
in is, heeft hij waarlijk zijn gelijke niet.
Aileen de Fee, zijn stadsgenoot, evenaarde
hem bijwijlen, doch anders, misschien iets
minder scherp, wat milder."
Wij stonden op nog geen vijftig schreden van
het gebouw, waarin een halve eeuw geleden
'Het Mirakel' werd gekreeerd, waaraan wij
beiden allerprettigste herinneringen bewaarden en het lag in mijn bedoeling daarover
een boompje op te zetten, maar 'de Rene'
liet mij niet eens aan het woord komen.
„Ik ben in observatie geweest", vertrouwde
hij me op enigszins meewarige toon toe," en
de dokters vinden niets. lk eet normaal en
ik heb geen pijn. Toch vermager ik nog met
de dag. Hoe legt ge nu zoiets uit ?" lk hield
me van den domme in de klucht en beweerde
dat de wetenschap, trots haar ontzaglijke
vooruitgang, nog lang niet alles vermag op
te helderen, een het zij grif toegegeven nogal
gemakkelijke uitvlucht en op de koop toe een
leugentje om bestwil, want zijn vale huidskleur en zijn matte blik, waarin thans het
laatste genstertje begeestering uitgedoofd
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was, verrieden mij immers dat zijn dagen
geteld waren.
Toen wij afscheid namen, vreesde ik hem niet
meer te zullen terugzien omdat ik enige

dagen nadien voor een lange wijl naar het
buitenland moest vertrekken. Ternauwernood
had ik aldaar mijn bestemming bereikt of
de terneerdrukkende mare van zijn heengaan
achterhaalde er mij. Ofschoon Rik Diels en
Nest van der Eyken mij, aan de vooravond
van mijn reis, het nakend einde van 'de Rene'
hadden voorspeld, kwam de slag toch nog
vreselijk hard aan. lets scheen in een
onmetelijke krater neergestort en voor immer
in diens bodemloze Ieegte te zijn opgeslorpt,
te zijn opgelost. lk geloof vast dat niemand,
buiten 'de Rene' en mij, zich de schrijnende
pijn om wat derwijze hopeloos verdween, kan
voorstellen. Is het niet een beangstigende
leemte, die onverhoeds met dieptevrees
vervult wie ermede gekonfronteerd wordt ?
Ontcijfert men niet, als een teken aan de
wand, de eeuwige ijzeren wet en tevens
hoogste menselijke wijsheid : heden ik,
morgen gij ? Is het geen stille, maar beduidende wenk ? Wordt, om de onvergankelijkheid van een trouwe kameraadschap te
bezegelen, over de benauwende afgrond heen,
niet een vriendenhand toegestoken ?
Achter een denkbeeldig beregende vensterruit, staarde mij beurtelings een ogenpaar
aan, dat om de bevoorrechte plaats in mijn
geheugen scheen te worstelen. Daarbij ge-

schiedde iets totaal onbegrijpelijks. Geen
van beide rivalen slaagde er in de overhand
te behalen. Alhoewel zij gedurig tegen snel
tempo afwisselden, bleven zij een poosje
vereend, onafscheidbaar aan elkaar verbonden. Ach, wat was dit naar ! Uiteindelijk viel
er dan toch een beslissing. De schier !evenloze blik, die mij op de hoek van de
Frankrijklei en de Leysstraat zo deerlijk van
mijn stuk had gebracht, moest het onderspit
delven. De andere, tintelend van vitaliteit en
fijnzinnigheid, triomfeerde. Die moest en zou
in mij overleven. ZO had ik hem een halve
eeuw lang in mij opgenomen.
Een ondoorgrondelijk psychisch mekanisme
herleidde op die stond het fragmentarisch
beeld van de aflijvige, waarop ik tot dan
halsstarig mijn aandacht had gekoncentreerd,
tot een zich al !anger hoe vollediger en
duidelijker aftekenende komplete verschijning : de atom graaggeziene koor- en orkestleider Renaat Veremans, die, van op de
dirigeerstoel in de opera's van Antwerpen en
Gent en van op het podium in de Handelsbeurs en het Sportpaleis van de Scheldestad,
met zijn warm uitstralende en onweerstaanbare liefde voor de muziek in het algemeen,
maar voor de Vlaamse heel in het bijzonder,
honderdduizenden volksgenoten in den
lande begeesterd en verrijkt heeft.

Mark Edo Tralbaut

RENAA VEREMANS EN FEIN 'IMMERMANS

Ontvangst ten Stadhuize van Antwerpen n.a.v.
de 75e verjaardag van Renaat Veremans
(2.3.1969). De toondichter omringd door familieleden en vrienden (helemaal rechts :
Marieke Timmermans).

Lia Timmermans was het, die mij dringend
raadde om contact te zoeken met toondichter
Renaat Veremans. lk werkte namelijk —
ongeveer tien jaren geleden — aan mijn
traditionele Kerstklankbeeld voor de Katholieke Radio Omroep en had als thema Fee
Timmermans' Het Kindeken Jezus in
Vlaanderen' gekozen. Lia riep : „0, ge moet
aan oom Renaat vragen om zijn herinnering
aan vaders boek te vertellen ! Die is zo
schoon, dat hij er zelf altijd nog om schreien
moet."
Ten huize van architekt Flor van Reeth aan de
Boekenberglei, een stille straat in Deurne,
luisterde ik op een regenachtige avond naar
die herinneringen van Timmermans' trouwe
vrienden. 0, ze popelden om mij te dompelen
in de stroom van hun verhalen. Veremans,
de feiste en jongste van beiden, had iets van
een vriendelijke leeuw met zijn dikke,

warrelige haren, waarin alle tinten vielen te
ontwaren van grijs tot geelbruin. Van
Reeth leek mij veel ouder en veel brozer,
maar al liet hij het gesprek grotendeels aan
Veremans en mij, zijn intelligente oogjes
fonkelden van hevig medeleven. „Vertel nu
over hoe ge Fee's boek in Londen h,ebt
gekregen midden in de oorlog !" riep hij, toen
Veremans hem te langdurig een goede wijn
prees.
„Awel, goed ik vertel, als gij mij niet
onderbreekt," zei Renaat. „Tom, wij waren in
oorlog — van 'veertien-achttien', dat gij u
niet vergist ! — uitgeweken naar Londen. lk
zat daar met vrouw en kinderen in die grote
stad en al sprak niemand het uit, ons hart
was berstensvol verlangen naar Vlaanderen,
dat zo onbereikbaar ver leek. En als dan
's nachts de Zeppelins boven de stad
verschenen — ge weet, wat ik bedoel : die
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De 'bruurs' Felix Timmermans en Renaat Veremans.
In het midden het driemanschap Felix Timmermans - Renaat Veremans - Flor van Reeth,
Averbode 7.1 .1941 .

lange luchtschepen, net sigaren in een
zilverpapierke ! — och, dan trilden de
huizen door de neervallende bommen en
vloekte ik de dag, dat wij uit Vlaanderen
wegtrokken. Awel, op een avond kwam bezoek
uit het vaderland : och, er waren voor
avontuurlijke kerels altijd nog wel wegen om
er in en er uit te geraken. Maar met deze
gast voelden wij ons zeer thuis, omdat hij
stellig nieuws zou brengen van goede
vrienden. „George !" riep ik verheugd. „Zijt ge
er weer goed doorgekomen ? Zet u bij ons,
en dan gaat ge maar vertellen, manneke !"
't Was de broer van Ernest van der Hallen,
een jong soldaat, die koeriersdiensten
verrichtte tussen beide landen. Dit keer bracht
hij ons groeten uit Lier en een pakske, dat
ons deugd zou doen, had de Fee gezegd.
Wie beschrijft onze ontroering, toen we
ontdekten, dat het een nieuw boek van onze
vriend bevatte : 'Het Kindeken Jezus in
Vlaanderen'. Wij hielden het om beurten vast
en hadden tranen in de ogen, waarvoor we
ons niet schaamden, want het was een
brokske vaderland dat we aanraakten.
„Wil ik er uit lezen ?" vroeg George ons. Dat
deed hij graag, omdat hij een schone stem
bezat en, als broer van een dichter, ook
begrip had voor wat hij dan las. Verheugd
zetten wij ons in een kring met hem, lamplicht bescheen enkel het boek, wij zelf zaten
in het duister. Hij glimlacht naar ons, wilde
adem scheppen, maar och, daar kondigde
luchtalarm de komst aan van Zeppelins en
vliegtuigen; even later begon afweergeschut
te dreunen en schudde het huis door ontploffende bommen, veraf of dichtbij, dat wist
nooit iemand. „Zal ik toch lezen ?" vroeg
George. „Of wilt ge liever veilig in de
kelder wachten ?"
„Lees maar," besliste ik, en ook de anderen

zeiden : „Ja, toe nu maar !" Toen begon hij
aan Felix' wonderschone verhaal over de
Heilige Familie, en las 't, terwijl het hevigst
luchtgevecht, sinds de oorlog uitbrak, boven
Londen woedde. Wij hoorden 't geen van
allen; wij waren in Vlaanderen al die uren,
dat de Duitsers aanvielen en George las.
Felix had ons beschermd door zijn boek.
Daarom is 't mij zo dierbaar, al lees ik ook
andere van herte".
Aldus Veremans op die regenavond in het
huis van Flor van Reeth. Hij sprak niet over
zichzelf; dat heb ik hem nooit horen doen.
Maar in dit gelovig vertelsel over de vriendschap tot Felix Timmermans en in zijn heilig
geloof, dat Fee's boek was gezonden om
hem en zijn familie te beschermen tegen
het oorlogsonheil, ligt het karakter van deze
nobele mens ten voile voor mij getekend.
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Tom Bouws
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R.ENAA:' VEREMANS
VRIIEND VAN AVERBODE

Renaat Demoen :
portret van Veremans,
1949.

Veremans op bezoek bij
E.P. De Kesel (Nonkel Fons)
te Averbode 1950.

.

lk heb Renaat Veremans gekend, vOOr de
oorlog 1940 en ook na de oorlog, als een
idealist, een kunstenaar, een goed mens en
een vriend. Nooit heeft hij zijn vertrouwen
verloren in Vlaanderen. Nooit heeft hij zijn
moed verloren. Na de oorlog heb ik hem
ontmoet in de Vlamingstraat te St.-Kruis
(Brugge) en wij hebben samen met hem en
zijn vrouw vele avondjes gezellig doorgebracht. Hij vertelde nooit kwaad van
iemand, maar was steeds in de weer om
bepaalde toestanden en situaties te verontschuldigen en begrijpend voor te stellen.
In die tijd toen hij, om de kost te verdienen,
met 'kindertieten' rondging, was hij de
optimist en de vergevensgezinde Vlaming, die
geen haat koesterde tegen gelijk wie. Hij
zei me dikwijls : „Daniel, ge moogt dat die
mensen niet kwalijk nemen, ze zijn verkeerd
ingelicht en wat hebben ze tegenover
O.L.Heer niet gedaan ?... lk zal mijn plan
wel trekken en ik ben blij dat mijn vrienden
mij trouw gebleven zijn."
Zijn vrienden zijn hem inderdaad trouw
gebleven en al vlug is hij ook in ere hersteld
geworden. Samen met zijn vriend Sam.
De Vriendt zijn zij na de oorlog naar Averbode
gekomen. Daar hebben beiden begrip en
steun gevonden en samen met hen ben ik
beginnen werken voor het in eer herstellen
van beide vrienden F. Timmermans en Ernest
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Claes. Wij zijn begonnen met de Felix
Timmermans-herdenking in Averbode in het
jaar 1948 en dit gebeurde met zeer veel
succes. Renaat Veremans nodigde al zijn
vrienden uit naar Averbode en het werd er
een echt verbroederen. Toen is hij ook
begonnen met muziek te schrijven voor
'Zonneland', op teksten van Antoon Van de
Velde, Yvonne Waegemans en van mij. Bij
de verschillende feesten van de Eucharistische Kruistocht, O.-L.-Vrouw van het H.
Hart en van nonkel Fons was hij zeer nauw
betrokken. Hij kreeg in onze abdij zijn
'studio' en zijn kamer. Hij was er fier op en
hij kon genieten in Averbode van een
wandeling door de stille dennenbossen.
Meermaals trokken we samen naar de
Testelse berg op, en dan vertelde hij hoe dit
hem inspireerde en hoe de Fe hier zijn
inspiratie gevonden had voor zijn boek : 'Ik
zag Cecilia komen'. Hier had het driemansschap — Nest, de Fe 'en Rene — vOOr de
oorlog elk jaar zijn goede week gepasseerd
in het hotel bij de Postmeester Adriaens,
die ook een goede vriend van hen was en
tevens van Monseigneur Crets. Die mannen
spraken van hun abdij en ze waren er fier
op.
Renaat Veremans heeft voor de abdij ook het
wondermooie 'Maria-oriatorium' geschreven,
op tekst van priester-dichter Gery Helderen-

berg. Dit was voor Renaat Veremans een
echt feest en de uitvoering kende werkelijk
de grootste bijval. Ook in onze abdijkerk
gaf hij een paar maal muzikale uitvoeringen,
die zeer hoogstaand waren en in de pers
goede weerklank vonden. Zijn 'hoogdag
van zijn leven', zo zei hij, was in mei 1959,
toen hij de muzikale leiding had van
30.000 kinderen, die in de bossen van
Averbode waren samengekomen om er zijn
liederen te zingen. Zijn 'Marialied' was
prachtig en Ernest Claes zeif heeft deze dag
menig traantje moeten wegpinken. Die twee
kindervrienden — zijn deze
goede vrienden
dag elkaar in de armen gevlogen en hebben
van ontroering echt geweend. Zij waren
echt twee gelukkige kinderen tussen die
massa van 30.000 ! Renaat Veremans is ook
voor mij steeds een grote steun geweest en
met zijn opgeruimd karakter wist hij steeds
moed te geven. Samen met zijn Marieke kwam
hij regelmatig bij mij op bezoek en dan
werd er deugdelijk verteld en gelachen. lk
mis onze Renaat en zijn Marieke nog zeer
sterk en zijn foto staat nog altijd op mijn
bureel.
Renaat Veremans is een schoon mens, een
groot kunstenaar en een trouwe vriend
geweest. Vlaanderen, vergeet uw grote zoon
niet en wees fier op hem en op zijn werk.
P. D. De Kesel
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Jeugdportret van Renaat
Renaat Veremans
Veremans
Jean van
van der
der Haeghen,
Haeghen, Deurne.
Deurne.
© Jean

Tussen
lag een
een afstand
afstand van
van twintig
twintig
Tussen ons
ons lag
levensjaren;
alsof die afstand
afstand niet
niet
levensjaren; en
en het
het was
was alsof
bestond.
Beiden
oorlogen doorgemaakt
doorgemaakt en
en
Beiden hebben
hebben wij
wij oorlogen
leefden
een tijd van
van verwarring
verwarring en
en omomleefden in
in een
wenteling,
een nieuw
nieuw
wenteling, die
die voorafgaan
voorafgaan aan
aan een
dit de
de'binding'
'binding' ??
tijdperk
gaf dit
tijdperk -— gaf
Over
verschil van jaren
jaren tussen
tussen ons,
ons, sloeg
sloeg
Over het verschil
de vriendschap
vriendschap een
brug; daaruit kwam
kwam de
een brug;
waardering
wij hadden
hadden voor
voor elkaars
elkaars
waardering di.e
die wij
kunst
anders geaarde
geaarde persoonpersoonkunst en
en elkaars anders
lijkheid.
door
Renaat
Lier, in een
een door
Renaat was
was opgegroeid
opgegroeid in
in Lier,
en
Vlaams midden
midden (ik zou
zou willen,
willen,
en door Vlaams
durven
door en
en door
door een
een
durven zeggen,
zeggen, dat
dat hij
hij door
'produkt'
de Vlaamse
Vlaamse bodem
bodem !).
I).
'produkt' was
was van
van de
Ik
hoorde daarentegen,
daarentegen, door
door mijn
mijn opvoeding
opvoeding
lk hoorde
in
zon van
van
in Andalousië,
Andalousie,aan
aan het
het licht
Iicht en
en de zon
Spanje.
maakte ons
Spanje. Dat
Dat maakte
ons zeker
zeker zeer verdan, dat
dat
schillend
schillend van
van elkaar!
elkaar ! Wat
Wat was
was het dan,
ons
kanten aantrok
aantrok?
ons van
van beide kanten
?
Wij
ontdekten het
later. Beiden
Beiden hadden
hadden wij,
wij,
Wij ontdekten
het later.
bij
onze geboorte,
geboorte, de gave
gave van
van eenvoud
bij onze
meegekregen
... wij waren
waren beiden
beiden oprecht.
meegekregen en
en...
Het
was Flor
Flor van
van Reeth,
Reeth, mijn
mijn oude
oude vriend
vriend
Het was
en
toen kersverse
kersverse vriend
vriend van
van Renaat
Renaat
en toen
Veremans,
ons in
in 1919
1919 samenbracht.
samenbracht.
Veremans, die
die ons
uit Engeland,
Engeland, waarheen
waarheen hij
hij
Flor
terug uit
Flor was
was terug
in
1914 met
zijn gezin
gezin was gevlucht.
gevlucht. Ik
zelf
in 1914
met zijn
lk zelf
kwam
kamp van
van Amersfoort
Amersfoort en
en
kwam net
net uit het kamp
droeg
nog gedeeltelijk
gedeeltelijk mijn
mijn soldatenplunje.
soldatenplunje.
droeg nog
Flor,
vóór mij
Antwerpen was
Flor, die vOOr
mij in
in Antwerpen
was aangekomen,
contact opgenomen
opgenomen met
met het
het
komen, had
had al
al contact
nieuwe
nieuwe toestanden,
toestanden, de
de
nieuwe leven,
leven, de nieuwe
nieuwe
was opgekomen
opgekomen:: met
met
nieuwe generatie
generatie die
die was
alles
veranderd was gedurende
gedurende onze
onze
alles wat veranderd
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afwezigheid, die mij plots een eeuwigheid
leek te zijn geweest.
Het is in deze nieuwe atmosfeer dat Flor
Renaat Veremans had ontmoet. Hij stelde hem
bij de eerste gelegenheid aan mij voor :
„Een jonge toondichter met een grote
toekomst"; de jaren hebben deze voorspelling rijkelijk verwezenlijkt.
Na de wereldoorlog van 1914, die 'een eind
ging maken aan alle oorlogen versnelde het
levenstempo op een manier, die wij vroeger
nooit hadden gekend en om de schade in
te halen wierp ik mij als bezeten op mijn
werk.
Het leven is dan te druk geworden; het is ook
te vlug voorbijgegaan en zo hebben Renaat
en ik minder in elkaars gezelschap kunnen
zijn dan wij het hadden gewild. Bij iedere
ontmoeting was het een explosie van blijdschap, en bij het afscheid zegden wij, altijd
weer hopend : „Tot binnenkort", maar dan
verliep er een lange tijd voor wij elkaar weer
zagen.
Omdat ik de laatste jaren meestal in Engeland
verbleef, was het Flor van Reeth, die mij
op de hoogte hield en kon ik 'de Rene' in
zijn stijgend succes volgen.
Het was ook weer in Londen dat ik, in een
aangrijpende brief van Flor, moest vernemen
van Renaats laatste en triomfantelijk dirigeren
van zijn werk, in het Sportpaleis, ter gelegenheid van zijn zeventigste verjaardag en
zijn daaropvolgend afscheid van dit !even
op aarde.

Eugene Yoors
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Ik
vind het
het goed,
goed, dat
dat Renaat
Renaat op
op het
het Erepark
Erepark
lk vind
van
Antwerpen begraven
begraven werd.
Hij heeft
heeft
van Antwerpen
werd. Hij
in
stad het
het !angst
langst geleefd
geleefd en
en gewerkt.
gewerkt.
in die stad
De
Vlaamse Kunstlaan,
Kunstlaan, waar hij
hij woonde,
woonde,
De Vlaamse
mocht
nu wel in
in Renaat
Renaat Veremanslaan
Veremanslaan
mocht nu
herdoopt
hij liever
liever te
te
herdoopt worden.
worden. Zelf
Zelf had
had hij
Averbode gerust.
me dat
dat menige
menige keer.
keer.
Averbode
gerust. Hij
Hij zei
zei me
Naast
muur van
van de
de
Naast Nest
Nest Claes,
Claes, tegen
tegen de
de muur
abdijkerk. Hij
werd, jaren
jaren terug,
terug, plechtig
plechtig tot
tot
abdijkerk.
Hij werd,
De
ereburger
van Averbode
Averbode uitgeroepen.
uitgeroepen. De
ereburger van
abdij was
was zijn
zijn Monsalvat
Monsalvat!! Hij
had er
er zijn
zijn
abdij
Hij had
werkkamer, en
zijn latere
latere werken
werken werden
werden
werkkamer,
en alle zijn
geschreven.
er geschreven.
Ik
ontmoette hem
hem eerst
eerst te
te Averbode,
Averbode, op
op de
de
lk ontmoette
viering
Oever. Hij
Hij bebeviering van
van Karel
Karel Van
Van den
den Oever.
speelde
orgel en
en ik
ik moest
moest de
deblaasbalg
blaasbalg
speelde het orgel
trappen.
hebben goed
goed gespeeld",
gespeeld", zei
zei
trappen. "We
We hebben
me, in
in het
hetmeervoud.
meervoud.
hij
hij me,
Hij
was sedert
sedert lang
lang beste
beste vriend
vriend van
van mijn
mijn
Hij was
broer
zaliger. Veremans
Veremans vond
vond hem
hem
broer Jef zaliger.
muzikaal
begaafd en
en situeerde
situeerde hem
hem
muzikaal zeer
zeer begaafd
tussen Bach
... Kees
Kees Pruis
Pruis!! „Als
"Als ge
ge iets
iets
tussen
Bach en
en...
niet
goed vindt,
vindt, zal
het herwerken",
herwerken", zei
zei
niet goed
zal ik het

320

hij
hem soms,
soms, vooraleer
uit te
te
hij hem
vooraleer een
een werk uit
er niets.
niets.
geven.
Natuurlijk veranderde
veranderde er
geven. Natuurlijk
Toen
mijn broer
broer Jan
Jan (ook
(ook een
een vriend
vriend van
van
Toen mijn
hem)
Antwerpen overleed
overleed was
was zijn
zijn deeldeelhem) te Antwerpen
neming
prachtig vierstemmig
vierstemmig koor.
koor.
neming een prachtig
Tussen
glazen spuitwater,
spuitwater, zittend
zittend op
op een
een
Tussen twee glazen
terras
Averbode, zei
ik hem
hem:: „Ge
"Ge moest
moest
terras te Averbode,
zei ik
eens
driestemmige mis
mis komponeren,
komponeren, voor
voor
eens een driestemmige
mijn
Kontich" ... Zijn
Zijn enig
énig antantmijn kerkkoor
kerkkoor te
te Kontich"...
woord
"Ik heb
heb nog
nog nooit
nooit iets
iets voor
voor drie
drie
woord was:
was : „Ik
stemmen
was alles al
al ververstemmen geschreven".
geschreven". Ik
lk was
geten,
maanden later,
later, in
in augustus
augustus
geten, maar drie maanden
1960,
op:: „Uw
"Uw mis
mis is af,
af, ze
ze heet
heet
1960, belde
belde hij
hij me
me op
St.-Norbertusmis".
me voorvoorSt.-Norbertusmis".Toen
Toen hij
hij ze me
speelde,
hij soms
soms uit
uit:: „Schoon,
"Schoon, he
hé?".
7".
speelde, riep
riep hij
En
zijn vrouw
vrouw hem
hem dan zei
zei:: „Rene,
"René, kaim,
kalm,
En als
als zijn
antwoord::
denk
aan uw
uw hart",
hart", dan
dan was
was het
hetantwoord
denk aan
"Kan
ik er gedoeme
gedoeme aan
aan doen,
doen, dat
dat het
het zo
zo
„Kan ik
schoon
kon zijn
zijn eigen
eigen werk
werk bebeschoon is
is ?"
?" Hij
Hij kon
hij de
de
wonderen,
eigen kind,
kind, al was hij
wonderen, als
als zijn
zijn eigen
ootmoed
zelf.
ootmoed zeif.
Spijtig,
de gewijzigde
gewijzigde misliturgie
misliturgie het
het
Spijtig, dat de
uitgeven
verhindert.
uitgeven van
van dit prachtig werk verhindert.
Toen
ik hem
hem in
in de
deEeuwfeestkliniek
Eeuwfeestkliniek ging
ging
Toen ik

bezoeken,
vóór zijn
afsterven, zei
hij me
me ::
bezoeken, kort Odor
zijn afsterven,
zei hij
"De
zusters hebben
hebben me
me gevraagd,
gevraagd, een
een
„De zusters
simpele
schrijven op
Nederlandse
simpele mis
mis te
te schrijven
op de Nederlandse
teksten,
zingen, maar
maar kan
kan ik
ik
teksten, om
om die
die hier te zingen,
Enkele dagen
dagen later
later was
was ze
dat
nu doen
doen ?".
dat nu
?". Enkele
geschreven.
laatste opus,
opus, uit
uit
geschreven. Het
Het is
is zijn laatste
dankbaarheid
zusters die hem
hem
dankbaarheid voor
voor de zusters
verzorgden.
Schreef
Bach, enkele
enkele dagen
dagen voor
voor zijn
zijn dood,
dood,
Schreef Bach,
de koraal
koraal 'Vor
'Vor deinen
deinen Trohn
Trohn tret'
tret' ich
ich hiermit',
hiermit',
Renaat
zijn laatste
laatste opus
opus een
een
Renaat maakte
maakte van
van zijn
lied
van dankbaarheid
dankbaarheid en
en simpel
simpel godsgodslied van
vertrouwen.
"Geef ons
ons de
de
vertrouwen. Het
Het eindigt
eindigt op
op :: „Geef
vrede".
geniet hij
hij nu
nu voor
voor eeuwig.
eeuwig.
vrede". Die geniet
"In
hemel wordt
wordt vooral
vooral muziek
muziek gespeeld",
gespeeld",
In de hemel
was
een van
van zijn
zijn spreekwoorden,
spreekwoorden, „en
"en vooral
vooral
was een
dan
werken, die
die hier
hier niet
niet werden
werden
dan de werken,
uitgevoerd".
Ik
ben er
er zeker
zeker van,
van, dat
datRenaat
RenaatVeremans,
Veremans,
lk ben
meer
eens, op
op het
het programma
programma zal
zal staan
staan
meer dan
dan eens,
Engelen. lk
Ik hoor
hoor hem
hem
van
Koren der Engelen.
van de Koren
zeggen:
"Schoon, he
hé ?".
?".
zeggen : „Schoon,
A.
Valvekens
A. Valvekens
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Slot van de brief, die Renaat Veremans n.a.v. zijn 70e verjaardag schreef aan A. Valvekens.
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Veremans in gesprek met Ernest Claes
en J. van der Heyden, die de Witte-film
draaide (1934).

Mijn kennismaking met Rene Veremans
dateert van een paar jaar na de bevrijding,
toen hij te Sint-Kruis woonde op de hoek
van de Vlamingstraat en de steenweg op
Moerkerke. Onze eerste ontmoeting had
plaats op de tram en zij groeide in korte tijd
tot een warme vriendschap uit. Samen met
politiecommissaris Carette, zaliger, die een
Iiefhebber-schilder was en droomde van een
kunstkring, werden wij hiervan de twee
lijdzame medestichters. Wat deed men in die
tijd niet voor een commissaris ? Maar na een
eerste kleine tentoonstelling van zijn eigen
werk, ging de kring reeds ter ziele. Tot ons
groot genoegen, maar tot spilt van de com-

VOOr het hotel St.-Jan - Pension de famille,
Averbode, tijdens de opnamen voor de film
'Do Witte'.
Men herkent van I.n.r., J. Van der Heyden,
Ernest Claes, Renaat Veremans, Nand Buyl,
W. Eekelen jr., Germaine Loosveldt (K.N.S.),
Frieda Gorrissen, Magda Janssens (K.N.S.),
Jef Van Leemput sr. (K.N.S.), Willem Benoy,
J. Dirckx, A. Van Roey.
Onder de bengels Jet Bruyninckx (De Witte)
en Wim De Gruyter.

missaris, die ons nochtans steeds dankbaar
bleef, — zijn 'twee kunstbroeders', zoals hij
ons, tot onze hilariteit, noemde.
Veremans was een in-goed mens en steeds
optimist. Hij had een vrouwtje uit de duizend.
Zij sprak steeds over haar Reneke als over
een groot kind, bewonderde en beminde hem
en droeg met rustige gelatenheid aI wat zij,
wegens de na-oorlog met zijn broodroof, te
dragen had. In Rene's !even stond zij ook
centraal. Hij kon niet zonder haar en wat hij,
na haar dood, aan haar verloor, is niet
onder woorden to brengen. „Bedankt voor al
de wees-gegroetjes die ge belooft," schreef
hij me dan uit Antwerpen, „maar ik zal ze
meer nodig hebben dan zij, want zij was
een heilige en is ook zo gestorven."
Veremans had het na de bevrijding niet
breed. Vele familiestukken, tot zelfs zijn
vleugel toe, had hij reeds moeten verkopen
om verder te !even. Auteursrechten en de
zitpenningen als lid van enkele commissies
van Sabam (die voor hem steeds gedaan heeft
wat mogelijk was) waren zijn enige inkomsten,
meen ik. Trouwe vrienden sprongen hem
echter steeds bij en soms was er ook de
naamloze hulp, als by. een omslag met geld
in zijn brievenbus. Kon Veremans, met zijn
begaafdheid, dan niet op de ene of de
andere wijze aan zijn brood komen ? Ja en
neen. Zo herinner ik me dat hij eens ontboden
werd op een Bank te Gent die hem als
bediende wou aanwerven. 's Avonds kwam
Rene het me vertellen. „Wat zou ik er gaan
doen," zei hij, met vrolijk misprijzen over
zichzelf. „Alle cijfers zijn goon muziek en
van rekenen ken ik niets. lk heb aan die
lieve directeur dan ook gezegd dat ik
desnoods op de fietsen wilde letten, maar dat
hij me niet mocht engageren voor rekenen
of geldzaken, dear ik anders zijn Bank op de
rand van het bankroet zou kunnen brengen."
En rekenen kon hij inderdaad niet. Wanneer
hij by. naar Brussel reisde, gaf zijn vrouwtje
hem altijd gepast geld mee voor zijn biljet.
Wanneer hij ergens betaalde met een geldwaarde waarop moest worden weergegeven,

had hij het altoos erg lastig om na te tellen
of het wel juist was. Maar doorgaans telde hij
nooit na; hij stak het geld gewoonweg op
zak.
Na de dood van Felix Timmermans reden we
eens naar Averbode en maakten een korte
omrit over Lier om er mevrouw Timmermans
te groeten. Rene zat naast mij. Marieke en
mijn vrouw achteraan en hij stapte het eerst
uit de auto. lk zag dat hij ontroerd was, —
hij had onderweg al gezegd dat hij nu voor
het eerst het huis van zijn goede vriend zou
betreden zonder hem er nog aan te treffen,
en nauwelijks had hij een paar stappen gezet,
of hij sloeg zijn hand aan zijn hart en viel
op de straatstenen neer. Met drieen hielpen
we hem overeind; ik dacht een moment
dat het ergste ging geschieden, maar gelukkig beperkte alles zich tot een voorbijgaande angst en om ons volkomen gerust te
stellen, zei hij dan : „Allee, allee, ge ziet
toch dat ik strompelde of uitschoof. Misschien
omdat ik juist nieuw half-lappen op mijn
schoenen heb."
lkzelf werd een tijd later zwaar ziek en, toon
bleek dat ik moest geopereerd worden, trok
Rene naar de chirurg om hem op het hart te
drukken dat hij met mij een beetje moest
oppassen. En de dag dat ik de eerste maal
onder het mes ging, zat hij te Scherpenheuvel, op bedevaart voor een goed verloop,
en schreef me van daaruit eon kaartje :
„Dat mens (hij bedoelde natuurlijk

0. L. Vrouw) heeft me formeel beloofd dat
ze u zal genezen en ik heb haar dan ook
gezc.-,, gd dat ik, uit dankbaarheid, een mooi
lied voor haar zal schrijven." Toen hij me
daarna kwam bezoeken was dat lied al klaar.
Hij zat boordevol optimisme, — of deed toch
aloof ! — en monterde mij op op een wijze
zoals hij alleen dat kon. Drie maanden lang,
of al de tijd dat ik in het hospitaal verbleef,
had ik een echte steun aan hem, zonder
dat hij daarbij mijn vrouw en kinderen vergat.
lk blijf Rene Veremans gedenken als een
in-goed mens, een trouwe, eerlijke vriend.

Staf Weyts
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HERNINERNGIEN AAN NON LERAAR
RENAK: VEREMA NS
Renaat Veremans heeft het op zijn geweten
dat ik componist geworden ben. Sinds 1923
speelde ik fluit in het orkest van de K.V.O.
te Antwerpen, waar R. Veremans dirigent was.
lk volgde dan nog de harmoniekias van
Edward Verheyden in het K. VI. Conservatorium. Maar dat vlotte niet. lk wilde het beter
doen en vroeg aan R. Veremans of hij prive
harmonielessen wilde geven. Vooral het
harmoniseren van Bachkoralen, waar hij in
uitblonk. lk werd alzo zijn leerling. Ging
regelmatig naar zijn mooie woning in de
Paleisstraat en maakte er kennis met zijn
lieve echtgenote. lk werd een welkome vriend
van den huize. lk zie nog de lange smalle
kamer, zijn studeervertrek, met boven zijn
werktafel een gipsen portret van Gezelle.
Mijn bedoeling was steeds dirigent te worden,
komponeren, daar had ik nooit aan gedacht,
ik studeerde harmonie, omdat het in eerste

plaats bij de vorming van een dirigent hoort.
Intussen studeerde ik ook een beetje
orkestratie. Veremans was in die tijd (en dat
gcdurende vele jaren) kapelmeester in de
St.-Pauluskerk. Hij droeg mij op een motet van
Mendelssohn te orkestreren. Dat gebeurde.
Vele van mijn kollega's uit het orkest speelden
toen bij de 'grote' gelegenheden de mis
of het lof in de St.-Pauluskerk. In de winter
was dat niet aangenaam, want het hoogzaal
was niet verwarmd. Maar wij waren jong en
vonden zo een buitenkansje eerder prettig.
Met bevend hart ging ik naar de 'korte'
repetitie, want het mocht niet veel geld
kosten aan de kerkfabriek. En zo hoorde ik,
al fluitspelend in het orkest, in de St.-Pauluskerk, onder leiding van Veremans, mijn
eerste orkestratie. Of het mooi was, dat weet
ik niet meer. Dat heeft trouwens geen belang,
het was een nuttige les.

Na mijn diploma van harmonie te hebben
behaald aan het Conservatorium, zegde
Veremans mij : lk heb je niets meer te leren.
lk vraag Paul Gilson of hij je als leerling wil
aanvaarden want je meet volledige kompositiestudies doen. Gilson nam aan.
Veremans had in mij lets als komponist
ontdekt, en later Gilson eveneens. Zo is het
de 'schuld' van de brave Veremans en de
alvaderlijke Gilson dat ik componist geworden
ben. Dat alles speelde zich of in de twintiger
jaren. Vele jaren gingen voorbij en na de
oorlog, toen ik dirigent werd aan de B.R.T.,
voorheen N.I.R., had ik dikwijls gelegenheid
een van Veremans' werken boven de
doopvont te houden. Over die uitvoeringen
heeft hij zich steeds met de grootste lof
uitgedrukt.
Daniel Sternefeld

Ten huize van Sam De Vriendt.
V.I.n.r. : Renaat Veremans, de
zoon van Sam De Vriendt en
mevrouw De Vriendt.
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HEIRRENAA VEREMANSKOOR
Het Renaat Veremanskoor werd gesticht
in de winter van 1948.
P. Heribrecht verzocht Mevr. Velter-Devos
onder de beproefde families jonge mensen
aan te spreken om een koor te vormen.
De bedoeling was degenen, die zo uiteengeslagen waren, weer te verenigen om in
samenzang een aangename vrije tijdsbesteding te vinden. Dat de behoefte hieraan
groot was, bewijst het resultaat. Op een week
tijd telde het koor een 40-tal leden.
De .eerste herhalingen werden gehouden in
het St.-Franciskushuis in de Maagdenstraat.
Het koor had echter nog geen naam. Na een
onderhoud met Meester Renaat Veremans, die
toen te St.-Kruis woonde in verband met
zijn functie als directeur aan het Brugs
Muziekkonservatorium, werd de toelating
bekomen het koor naar zijn naam te noemen.
Zo werd het Renaat Veremanskoor gedoopt.
Een naam die veel betekende voor de velen
die, door omstandigheden gedwongen,
eerder in de catacomben leefden.
Het werd een bescheiden begin. Er werden
Vlaamse liederen samen gezongen, meer om
het genoegen van het zingen, misschien met
heimwee naar een voor goed afgesloten
tijd.
Pater Guibert leidde de eerste repetities, dan
de heer Vandewalle en wijlen de heer Roose,
vader van twee trouwe leden van het huidige
koor. Wanneer het om een moeilijker koorwerk ging nam meester Veremans zelf de
leiding.
Er was behoefte aan openbaar optreden en
hoe kon het beter dan op avonden met een
liefdadig doel. Het koor was zeer nuttig bij
de eerste na-oorlogse pogingen om de
Vlaamse Beweging weer op dreef te brengen.
De eerste programma's bevatten meestal
muziek uit de Vlaamse strijdliteratuur o.m.
Brengier - Benoit.
Het eerste optreden was op een Zangfeest
te Damme in juli 1950. Begonnen met
mensen, door het noodlot verbonden, werd
een stevige basis gelegd voor het voortbestaan van het koor.
Meester R. Veremans die virtueel de muzikale
vorming zou geven, zou Brugge verlaten.
Het koor moest verder uitgebouwd worden.
Hilmer Verdin had reeds met klavierbegeleiding medegewerkt aan uitvoeringen tussen
1950 en 1952. Veremans achtte hem dan ook
de aangewezen persoon om het koor verder
te leiden. In november 1952 werd dan ook
de leiding van het koor toevertrouwd aan
Hilmer Verdin, die tot juni 1957 dirigent werd.
De muzikale kennis van Verdin zou het koor
uit zijn bescheiden en beperkt repertorium
helpen en meer interessante werken bij-

brengen. Het koor bereikte onder zijn leiding
een hogere standing en behaalde belangrijke
onderscheidingen in binnen- en buitenland.
De intiatie, het gevoel, speelden bij Verdin
een belangrijke rol. Daarom was het genre
van het koor gekenmerkt door muzikale
effecten, fantasierijke variaties, die soms wel
wat afweken van de partituur.
In september 1957 nam Paul Vanderweghe,
alias Pol Collins, de leiding van het koor over.
Hij stond voor een reuzenwerk : op enkele
weken tijds moesten de aangegane verbintenissen nagekomen worden. Reeds op
3 november 1957 moest het R.V.K. deelnemen
aan de Provinciale koorwedstrijd na eerst
nog een optreden (oktober) te Rotterdam
(70-jarig Jubileum Koninklijke Bond voor
Zang en Oratoriumverenigingen).
Op 3 november 1957 Prov. koorwedstrijd te
Kortrijk. Optreden in eerste afdeling. 2e geclasseerd in ere-categorie (81 %), met de
werken 'Van Jezus en St.-Janneken' en
'Cantamus
Niemand had het resultaat verwacht. Het koor
had weer vertrouwen in de toekomst. Het kon
weer beginnen aan de beklimming van de top.
Vandeweghe was nagenoeg de eerste om
het koor te konfronteren met moderne
composities waar dissonante en nieuw
klinkende harmonieen aanvankelijk een eerder
onbehaaglijk gevoel bij de zangers verwekten. Deze nieuwe werken waren weinig
bemoedigend omwille van de geringe vorderingen en omdat het gemak en het
aangename van de romantische zang, de
nieuwe geluiden niet spontaan liet opnemen.
Een geluk dat het in hoofdzaak ging om
composities en bewerkingen van Vandeweghe
zelf. De sympathie die hij op zeer korte tijd
gewonnen had, spoorde de leden aan om
vol te houden.
Begin 1958 vertrok de koorleider echter naar
de U.S.A. om er zich te vestigen als orgelist.
We stonden voor de viering van het 10-jarig
bestaan. Er was een groots opgevat internationaal koorfestival in voile voorbereiding.
Zelfs met Amerikaanse koren was reeds
kontakt opgenomen, naast tai van koren uit
diverse landen van Europa. Alles was zo
goed als georganiseerd. Maar hoe moest het
nu ? We stonden zonder dirigent.
Gelukkig brachten de kontakten met Roger
Deruwe, de man die het koor naar de hoogste
top zou voeren, de oplossing. Hij wou eerst
proberen, zonder veel enthousiasme. Voor
een eerste kontakt werd een lied op
geluidsband voorgedragen. lk geloof dat het
'Van Jezus en St.-Janneken' was. Deruwe was
eerder sceptisch. Ja, 't was goed, maar we
moesten nog leren zingen. We hadden de

indruk dat hem reeds de moed ontviel. We
wisten dat hij hoge eisen zou stellen. Tenslotte nam hij toch de teugels in handen.
Hij had wellicht de grote mogelijkheden
aangevoeld. Inderdaad, ineens, met voile
toewijding en dynamisme, begon hij het afmattend werk van vorming naar de voor hem
geldende normen. Het koor werd spoedig
een stuk van zijn leven.
Zijn eerste koncert (Brugge, 5 maart 1959)
bracht nog bijna uitsiuitend romantiek en
oude polyfonie met een schuchtere kennismaking met Bach, Distler, Bartok. Bach was
nog te romantisch, Distler was Distler nog
niet. Bekende beroepsmusici uit Brugge
waren vol lof over de uitvoering.
6 december 1959 - Provinciaal tornooi te
Oostende : 85 'J/o; eerste in ere-afdeling. Op
een jaar tijd had Deruwe het koor doen
kiasseren ais het beste van de provincie.
Hij achtte het bereikte peil zo goed, dat hij
het niet opportuun vond aan nog volgende
wedstrijden mee te werken. Het koor was
boven de normen van wedstrijden gegroeid.
Februari 1960. Onze dirigent oordeeide dat
het koor rijp was voor een auditieproef bij
de B.R.T. De uitslag was goed. De B.R.T.
kon vanaf die datum beroep doen op het
Veremanskoor ais geselecteerd gezelschap.
23 april 1960. Koncert te Hilversum. Het
moeilijke 'Singhet dem Herrn ein neues Lied'
van H. Distler komt op het programma. Een
ni,euwe verovering voor het koor. De ritmisch
ingewikkelde en harmonisch vreemde compositie was goed gesiaagd. Voor de dirigent
nog maar op het nippertje. Een eerste
kennismaking met de weg die zou gevolgd
worden.
25 februari 1961. Opnieuw een vocaal koncert
te Brugge samen met het studentenkoor
van de Heer Deruwe.
Op het programma : oude polyfonie,
madrigalen, romantiek, moderne meesters.
Steeds ongeveer hetzelfde genre, maar geen
romantisme meer, een dicht benaderen van
de sobere doch ingewikkelde stijl van de
oude polyfonie en de moderne muziek.
Aangepast timbre en homogene samenklank.
Hard werken had een totale evolutie in stijl
en voordracht voor gevolg. Er kon met nieuwe
en grootse prestaties begonnen worden.
1961 en 1962 waren druk aan allerhande koncerten, maar vooral een oefening in volharding
en toewijding voor de leden, als voorbereiding voor het zenuwslopend werk dat
zowel dirigent als leden te wachten stond.
Tussen at de drukte in werd immers begonnen
met 'Die Weihnachtsgeschichte' van H.
Distler.
In december 1962 was de uitvoering voorzien.
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Het lot besliste er anders over. Begin september 1962 werd onze dirigent levensgevaarlijk gewond bij een verkeersongeval.
Stond er het koor weer een ontreddering te
wachten ? Zodra Deruwe enigszins tot het
bewustzijn kwam was zijn eerste wens dat
er zou voortgewerkt worden. De herhalingen
moesten doorgaan voor de instandhouding
van de goede geest en de werkkracht van
het koor.
Er werd beroep gedaan op Chris Dubois
die niet aarzelde om vanuit het Brusselse
iedere week naar Brugge te komen om de
hehalingen te leiden. De uitvoering van
'Die Weihnachtsgeschichte' zou niet kunnen
doorgaan. Het risico was te groot, om een
werk dat in premiere ging in Belgie in die
omstandigheden uit te voeren. Een andere
belangrijke opdracht moest uitgevoerd
worden. In mei 1963 zou het koor optreden te
Dusseldorf op de grote 'Musiktage' waar het
als vertegenwoordiger van ons land uitgenodigd was. Het koor zou een koncert
geven in tegenwoordigheid van de Duitse
bondspresident en het kruim van de Duitse
beroepsmusici. Moeilijke werken van Karl
Marx, Zimmermann en David zouden uitgevoerd worden. Op Chris Dubois rustte de
verantwoordelijkheid het koor op deze
uitvoering voor te bereiden. Het was een
reuzewerk voor iemand die zo maar moest
invallen. Het optreden te Diisseldorf moest
afgelast worden, omdat Deruwe nog niet in
staat zou zijn de directie op het koncert over
te nemen.
Deruwe kwam voor het eerst weer met het
koor samen op het St.-Cecilia-feest te
Blankenberge eind december 1962. Het zou
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niet lang meer duren vooraleer Deruwe
opnieuw de herhalingen zou leiden en dit met
enorme inspanningen, gezien zijn nog zeer
wankel herstel. Onmiddellijk ging alle aandacht naar de uitvoering van de 'Weihnachtsgeschichte'.
In december 1963 kwam de premiere met
groot succes. De vrucht van hard werken,
spijt ernstige tegenslagen, was een enorm
succes. Het Veremanskoor was gegroeid tot
een erkende volwaardige groep die aan de
hoogste eisen kon voldoen. Dit bewijst de
keuze die op het koor viel om op te treden
op het Festival van Vlaanderen in het kader
van de Bachweek te Brugge, gevolgd door
een glansrijke Concert-tournee door het land
met 'Die Weihnachtsgeschichte', barokmuziek
en moderne werken, als de revelatie van het
jaar. De koorlieden hadden nooit gedroomd
zoiets ooit te kunnen presteren. Deruwe had
zijn doel bereikt.
Als nieuw hoogtepunt volgde in 1967 de
'Johannes Passion' van Demantius. Dit enig
Passieverhaal, uitsluitend oude polyfonie
voor a capella koor, maakte zoveel indruk
dat verschillende uitvoeringen in tournee
ondernomen werden. Het R.V.K. bewees
hierdoor dat het bijzonder ingesteld is op
a capella zang en dat instrumentale begeleiding niet altijd nodig is om het publiek
to boeien.
In het voorjaar 1968 werd het Passieverhaal
te Brugge opnieuw uitgevoerd.
1968 was ook het jaar van het 20-jarig
bestaan van het koor. Twintig jaar volhouden
en toppen bereiken zonder overheidssteun,
tegen de stroom van vervlakking en officiele
onverschillipheid in, waren heel zeker te

danken aan een stukje van het idealisme
en de volhardingskracht die Renaat Veremans
van zichzelf aan het koor overgedragen
heeft.
De weinige ontmoetingen die hij met het koor
had, waren steeds een stimulans om door
to zetten. Twintig jaar geschiedenis mochten
niet zo maar ongemerkt voorbijgaan. Het
buitenland zou weten dat Vlaanderen anders
was dan wat vertegenwoordigers van Belgie
in andere landen er van maakten.
Het koor organiseerde een internationaal
treffen van koren uit Belgie, Duitsland,
Engeland, Frankrijk, Italie, Zweden,
Zwitserland en Joegoslavie. Het was wellicht
een van de meest hoogstaande realisaties
van de koormuziek. Op dit jubileum creeerde
het R.V.K. de mis met koperenensemble
gecomponeerd door Renaat Veremans en
uitgevoerd tijdens de Pontificate hoogmis in
de St.-Salvatorskathedraal to Brugge.
Bewust doorgedreven beoefening van
verfijnde koormuziek betekende echter niet
dat bredere volkslagen mochten verwaarloosd worden. Zoals Renaat Veremans met
zijn lied de volksmens de eerste stappen
leerde naar kulturele ontvoogding, zo
volgde het R.V.K. zijn spoor door het aanleren
van liederen bij talrijke volkszangstonden en
deze op to luisteren met volkse koormuziek.
Zijn ideaal als Vlaming, als mens on als
muzikant wordt in ere gehouden en zal het
koor steeds als basis dienen.

vaan eren
Kunst en geest
Klein lexicon
van de hedendaagse plastiek 11
Een eerste 'Lexicon' verscheen verleden jaar in ons nummer 106
('Actuele Vlaamse Schilderkunst', juli-oogst 1969, blz. 245-249). De
belangstelling, die deze aflevering vanwege onze lezers ontving,
heeft er ons toe aangezet een tweede reeks begripsverklaringen
samen te stellen. Wat voor het eerste lexicon gold, is ook nu weer
van toepassing, voor deze reeks van bij de 150 termen: om de
tekst zo beknopt mogelijk te houden, was men verplicht de bibliografische verantwoordiging terzijde te laten, sommige zaken te
vereenvoudigen, de geschiedkundige gegevens te reduceren, persoonlijk commentaar te vermijden.
Alle op- en aanmerkingen worden met dankbaarheid tegemoet gezien, ten einde dit werkinstrument zo bruikbaar mogelijk te maken.
De elders in lexicon I of II verklaarde termen worden cursief in de
tekst gedrukt: dit betreft dus ook de termen welke in het verleden
jaar verschenen lexicon voorkomen, waar men de termen dient
op te zoeken, die men in lexicon II niet vind!.
A.AA / AMERICAN ABSTRACT ARTISTS
Vroegste groep abstracten in de USA. Vooral geometrisch werk f:n
epigonisme tegenover Europa. De groep viel uiteen kort na W.O.2,
bij de doorbraak van het abstract expressionisme
De voorlopers van de abstracte kunst in Amerika waren Morgan
RusselI en Stanton Mac Donald-Wright, reeds vóór 1914 te Parijs.
De AAA. hielden hun eerste tentoonstelling in 1937, s!ichtingsjaar
van het 'Museum of Non-objective Painting' te New Vork (thans
Guggenheim Museum).
ABC ART
Uiterst simpele, onpersoonlijke en emotieloze kunst, als het ware
afgestemd op het niveau van de kleuter, wiens hoogste intelligentieprestatie in het lezen van het ABC ligt. Aldus samenvallend met
minimal art, idiot art en primary structures.
ABSTRACT EXPRESSIONISME
Benaming gegeven aan de Amerikaanse Informele Kunst door
Clement Greenberg (1949). Het dramatische element domineert er,
enigszins aansluitend bij de expressieve abstractie van Kandinsky
(ca. 1913). De Action Painting is de bekendste strekking ervan.
Hoofdfiguren waren o.m . Pollock, Kline, Hofmann, Rothko en Clifford Still, evenals B. Newman en Stamos. De triomf van het
Amerikaans abstract expressionisme in de veertiger jaren in Europa
zou het overwicht van New York op Parijs als kunstcentrum medebrengen,
AFFICHES LACËRËES
In 1949 richtte de fotograaf Hains samen met J. de la Villeglé oe
eerste tentoonstelling in van 'décollages d'affiches lacérées' : verscheurde en verhakkelde affiches van de grote publiciteitsborden.

In 1959 was er de tentoonstelling 'Six affiches d'après Ie Lacéré
Anonyma' (Dufrêne),
ANTHROPOMËTRIES / COSMOGONIES / NATUREMËTRIES
Werkprocédés van Yves Klein. Cf. onortodoxe technieken,
ANTI-MACHINE
Vooral de Zwitser Jean Tinguely bouwde automatische constructies
in neo-dadaïstische geest: hij wilde ludiek-humoristische effecten
bekomen om de angst van de industriele wereld te breken. Aldus
zijn 'Cyclograveur' (fiets die tekent en schildert), zijn 'Machinehappening' (autodestructief), zijn 'reliefs métamécaniques' (ingewikkelde draaiende en soms klankgevende constructies),
In dezelfde zin werken H. Kramer (automaten), Robert Müller,
Hiquily, Takls (elektron.) en P. Bury (humoristischer).
ARCHETYPE
De archetypen (oorspronkel. : primitieve modellen) vormen volgens
de psycho-analyse van Jung een 'fonds d'images anciennes', die
berust in het gemeenschappelijk onderbewustzijn: zij uiten zich in
mythen, dromen, waanzin. Het zijn algemeen menselijke symbolen
geworden (bv. draak, kruis, water, verloren paradijs, schaduw).
Uiteraard spelen zij in het Surrealisme een belangrijke rol (Klee,
Mir6, Ernst, Dali), Ook in de na-oorlogse kunst wordt er door vele
vooral abstracte kunstenaars, - bewust of onbewust - naar teruggegrepen (o,a. J. Bissier, Baumeister, G. Capogrossi, Gottlieb,
Michaux, Kline, Mortier),
ART AUTRE
Benaming gegeven door Michel Tapié aan een kunst, die zich van
alle tradities en regels heeft bevrijd en volledig 'anders' is geworden. Hij dacht vooral aan Dubuffet, maar de term werd op het
geheel der In/ormele kunst toegepast.
ART BRUT
'Kunst in rauwe toestand', is de term, die Dubuffet verbond aan zijn
volkomen irrationele werken van 1945-55, gekenmerkt door primitivisme, krassentechniek, ruwe vormen, grillige vlekken en barsten,
groteske infantiele figuren, provocatie.
ARTE POVERA
Naam voor het eerst gebruikt door de groep kunstenaars rond de
Galleria Sperone (Turijn), die met 'povere' middelen kunst pogen
op te roepen (natte dweilen, bijeengeborstelde en vastgelijmde
vuiligheden, enz.). Sluit aan bij de micro-emotive art, junk art,
objets trouvés e,a,
ARTYPO / TYPOGRAFIA IN LlBERTA
'Artypo' was een tentoonstelling ingericht door Brattinga (1967, van
Abbemuseum, Eindhoven) van 'kunstuitingen, waarin druktechnieken gebruikt worden als basis van de beeldende uitdrukkingsmiddelen'. Aldus wordt de typografie volledig autonoom 21s middel
voor plastische creatie en expressie. Artypo sluit aan bij vroegere
experimenten: Marinetti composeerde in 1919 een typografisch
beeld met teksten uit een toespraak van Joffre en legde zo de
grondslag van de Typografia in liberia (Carrà, Balla, N. Morpurgo).
Paul van Ostaijen, Theo van Doesburg (tijdschr. Mecano), Werk-
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man, Dada, Lissitzky, de groep Reclame-Mechano (Warschau) e.a.
experimenteerden eveneens in die richting.
Na W.O.2 nam de autonome typografie een grote vlucht met aanwending niet alleen van letters en cijfers, maar van alle drukelementen (Arman, Berger, Burckhardt, Burri, Faszbender, Grieshaber, Paolozzi, Stankowsky en vooral Hansjörg Mayer)
AUSSENKUNST
Aussenkunstobjekten zijn bedoeld voor buitenmuren, tuinen e.d.
(Kölner Kunstmarkt 1969): kleurrijke emaildruk op stalen platen
en tegen weer en wind bestand, in serieën van 50 exx. vervaardigd,
genummerd en gesigneerd.
BAUHAUS
Gesticht door Gropius als integrale kunstschool op ideeën van
Behrens en H. van de Velde, strevend naar de eenheid van alle
kunsten onder de heerschappij van de architectuur en naar ambachtellj ke volmaaktheid; het konstructlvisme werd als de ideale
vormstijl ,gehuldigd.
De nawerking van de ideeën van het Bauhaus (Weimar 1918-1925;
Dessau 1926-1932) na W.O.2 was zeer groot. Dit vooral door in de
USA uitgeweken leden zoals J. Albers, Moholy-Nagy en Mies van
der Rohe. Moholy-Nagy sticht te Chicago een nieuw Bauhaus,
(1937), waaruit 'The School of Design' ontstond (1939), 'Instituté
of Design' vanaf 1944; versmolten in 1949 met 'The IIlinois Institute
of Technology'. Max Bill zette de lijn van het Bauhaus voort in de
'Kunstgewerbeschule' te Zürich (1944) en aan de Ulmer 'Hochschule für Gestaltung' (1951).
BAUHAUS IMAGINISTE
Het 'Mouvement international pour une Bauhaus imaginiste' werd
gestiCht door Enrico Baj en Asger Jorn als reactie tegen de wiskundige en konstructivistische opvattingen van Max Bill in het
nieuwe Bauhaus van Ulm.
BIOMORPHISCHE SCHILDERKUNST
Informele kunst en action painting worden soms zo geheten omdat
zij het levende individu in zijn spontaneiteit willen openbaren, het
leven en zijn innerlijke ritmen willen blootleggen op een rechtstree'kse manier en zonder tekens of symbolen.
CACHETAGE / SIEGELUNG
Oeroude halfmechanische techniek, die hernomen werd o.m. door
Dubuffet, Paolozzi, Pomodoro en vooral de Duitser Werner Schreib.
Allerlei voorwerpen kunnen als zegel gebruikt worden om ermede
te drukken bv. op een met een harslaag bedekte oppervlakte; men
kan dan de contouren van de ingeprente vorm met verf accentueren. Een der bedoelingen is het kunstwerk minder persoonlijk
te maken.
CENTRE OF ADVANCED VISUAL STUDIES
Onderdeel van het 'Massuchetls Inst. of Technology' (MIT); het stelt
een laboratorium en technische apparatuur ter beschikking van
gast-artiesten, die er vrij werken (o.a. Otlo Pi ene, Wen Ying Tsai,
Takis). Vooral experimenten met licht, fotografie en film.
CHRONO-DYNAMISME
Derde evolutiestadium van het luminisme van Nic. Schöffer (ria
spatio- en luminodynamisme). Hij kwam ertoe ruimte, beweging en
licht als konstructie-elementen van het kunstwerk te verbinden,
door een 'kontinuerende diskontinuiteit'. Dit gebeurt door minutieus
geprogrammeerde bewegingen, die de tijd (chronos) als fac!or
opnemen in onze kunstwaarneming en -beleving.

330

CITË POLYCHROME
Door zijn Plastique ciné(ma)tique droomt Vasarely ervan kleur,
bewegings- en ruimte-illusie te verbinden in zijn kunstwerk orn
'une nouvelle cité géométrique polychrome et solaire' te realiseren.
De plastische kunst zal er kinetisch zijn, multidimensionaal, communautair en vanzelfsprekend abstract. Werken, die aan deze
opvatting beantwoorden. zijn de 'pluridimensionale polychromische
voor~tellingen', gebaseerd op streng bestudeerde composities "sn
meetkundige figuren en kleurexperimenten.
COLËRE
Procédé Waarbij stukgeslagen of verkoolde instrumenten op een
paneel worden bevestigd of in een polyester-kast geplaatst.
(Arman)
COMIC STRIP / FIGURATION NARRATIVE I BANDE DESSINËE I
STRIPVERHAAL
Getekende beeldverhalen in dag- en weekbladen en in boekvorm
(Comic Books). 'het kunstmedium voor millioenen' (Oswald Wiener).
Sommigen willen ze in de musea een plaats schenken (Werner
Hofmann). Tentoonstellingen o.m. te Parijs (Bande dessinée et
Figuration narrative, 1967) en te Berlijn (1969). Er werd te ParijS
een 'Soc. d'Etudes et de Recherches des Littératures Dessinées'
opgericht.
COMPUTER-KUNST
Een vorm van Elektronische grafiek waarbij men een computer programmeert om lichtpunten volgens bepaalde patronen te bewegen
op het scherm van een oscilloscoop; foto's worden genomen molt
verschillende kleurfilters en belichtingstijden. Hierdoor ontstaan
zeer gevariëerde grafismen (o.a. J. Mott-Smith, J. Whltney, D.
Caskey In de USA). Tentoonstellingen te Zagreb (1969), München
(Irnpulse~Computeraufzeichnungen,
1970), Hamburg (Computarkunst, 1970).
Het computercentrum van de universiteit Notre Dame (USA) heeft
reeds een Univac 1107 ingeschakeld, die op magnetische band de
precieze opgave verwerkt en opgeeft aan een apparatuur, bekwaam om een kunstwerk te vervaardigen. Deze apparatuur werd
reeds gebouwd: de z.g. automatische cal-comp-plotter, die door de
magnetische band in drie richtingen kan gestuurd worden: de
x-as (ziJwaarts), de y-as (naar boven) en de z-as (naar boven en
naar beneden). De uitvoering van 'Marina-city' van dr. Mittleman
(directeur van hogergenoemd centrum) vergde negen minuten
computerbewerking op een Univac 1107 en 45 minuten op de
automatische cal-comp-plotter.
COMPUTER ARTS SOCIETY (C.A.S.)
Te Londen gestichte vereniging ter bevordering van de Computer
kunst, Ook de grote computerindustrieën stellen laboratoria ter
beschikking o.m. in de USA en de DBR.
CONCEPT-TABLEAU
Procédé van de Amerikaanse pop-artlst Kienholz. Om de hoge uitvoeringskosten van zijn Environments (door hem Tableaux geheten)
te vermijden verkoopt hij plannen of concepten van tableaux. Het
concept-table..au bestaat uit een korte beschrijving van het 'e
maken tableau, een bronzen plaat met de naam ervan en een
kontrakt, dat het optierecht verzekert aan de koper. Prijs van
8.000 tot 15.000 dollar.
CONCEPT ART / CONCEPTIEKUNST
Conceptiekunst is moeilijk te omschrijven. O.m. betreft het gebaren
en acties, die tot bewustwording van de gewoonste dingen moeten
leiden. Meestal sterk humoristisch en ludiek; men spreekt er van
'projekten van objecten' (bv. ,de 'Gruppe Puyk' te Karlsruhe, Jan
Dibbets en de 'Art en project'-gallerij te A'dam; ook in de USA én

Engeland). Te Bazel en te Leverkusen werd In 1969 een tentoonstelling van Concept Art' gehouden, waar men de vreemdste
dingen kon zien (en ook niet-zien)
CONCEPTUAL ART
In de USA spreekt men soms van conceptual art in de betekenis
van Intellectualistische kunst (bv. het neo-geometrische conceptualisme).
CONTINUELS-MOBILES / CONTINUELS-LUMIËRE
Leparc (van de GRAV) maakt mobiles uit plexiglasschijven, aangebracht op nylondraden, waarop licht geprojecteerd wordt. Hierdoor ontstaan lichtreflecties, die door schermen worden opgevangen en gefilterd,
Hij werkt ook met door de toeschouwer manipuleerbare lichtdozen,
cylinders en labyrinthen.
DADA I NEO-DADA
De dada-beweging, ontstaan onder invloed O.m. van het vooroorlogse futurisme in 1916 te Zürich, ontwikkelde zich tot 1925; het
bestreed eerst oorlog en ellende, nadien alle vormen van levensrationalisatie en bourgeoiskultuur en -kunst. Daartoe werden allerlei shokerende en onzinnige technieken gebruikt. De bedoe'ling
was 'den Sinn im Unsinn fühlbar zu machen' (R. Hülsenbeck, 1958).
Parallellen waren de Ready made's van Duchamp (USA) en de Merzbeweging van Schwitters. De voornaamste uitloper was het Surrealisme.
Neo-dada ontstond na W.O.2 in Europa en de USA, door een
herleving en verdere uitwerking van de meeste dada-technieken
zoals collage, ready made, object-kun::;t e.a., vooral in het kader
van de Pop-art. Retrospectieven van dada moedigen dit aan
(New Vork in 1954, Parijs In 1957 en Düsseldorf in 1958). Zie ook
Object Dad'art.
DE-COLUAGISME / DË-COMPOSITION
Het Dé-coll/agisme is gesticht door de Duitser Wolf Vostei!. Zijn
décoll!ages zijn affiches, die in lagen op elkaar geplakt worden
en daarna afgerukt: de papiermassa wordt dan vel'der verscheurd;
hij hield décoll/age-happenings en leidde het tijdschr. 'Dé-coILage.
Bulletin aktueller Ideen' (1962-67),
Dergelijke procédés werden ook in de USA, Frankrijk 811 Italië
gebruikt. De Italiaan Rotelia bv. krast op de laag op elkaar geplakte affiches en heet dit Dé-Composition.
DRIPPING / DRUPTECHNIEK
Onder de leiding van de toevallige inspiratie laat de schilder verf
druppen en vloeien op een on opgespannen doek, dat op de grond
ligt. Techniek gebruikt door de action painters en ,door sommige
aanhangers van het tachisme en de informele kunst,
ËCRITURE AUTOMATIQUE
Naam gegeven door André Breton voor het surrealistisch procédé
van automatisch schrijven onder de leiding van het onderbewuste.
Werd ook op het tekenen en schilderen toegepast. Een belangrijk
deel van de na-oorlogse Informele Kunst maakte hiervan gebruik.
EMPAQUETAGE
Verpakking van meestal gewone voorwerpen, bv. In plastiek of linnen, welke als een kunstwerk wordt voorgesteld. Reeds in 1920
maakte Man Ray zo zijn 'Geheim van Isidora Duncan'. Na 1945
vooral door Christo toegepast niet alleen met alledaagse dingen
(kinderwagen, stoel, schrijfmachine), maar zelfs monumenten als
de Kunsthalle te Bazel, een stuk strand in Australië ...
EVENTSTRUCTURE RESEARCH GROUP I EVENT
Gesticht in 1964 door enkele jongeren uit Londen en Am~terdam.
Organiseren 'events', een soort artistiek gebeuren, waarbij pro-

jeetie, muziek en pneumatische effecten gecombineerd wordp.n
(experimenten met opblaasstructuren).
EXPERIMENTELE GROEP
Opgericht te A'dam door K. Appel, Corneille, Constant en Jan
Nieuwenhuys, Th. Wolvecamp en Tj. Hausma (1948; nadien ook
anderen zoals Lucebert). Zij wilden de kunst tot gemeengoed van
de massa maken: kunst moet ontstaan uit de niet-geremde ontplooiing van de creativiteit. Stichten het tijdschr. 'Reflex' waann
vooral Constant (Nieuwenhuys) publiceerde (twee nummers). Sommige van de experimentelen traden toe tot Cobra. De groep
streefde naar primitivisme en naar primaat van het schildersgebaar
en de matière.
EXPERIMENTS IN ART AND TECHNOLOGY (EAT)
Gesticht te New Vork in 1966 ter bevordering van het cont3(;t
kunstenaar-technicus. Organiseert aldus in 1969 een prijsvraag: 'A
competition for the best contribution by an engeneer to a work of
art produced in collaboration with an artlst'.
FREMDKÖRPER
Soort objets trouvés, schelpen, leisteen, hout, jute, linnen, metaal
e.d.m., die door de materieschilders in een schilderij worden verwerkt. De materialen worden als elementen van een assemblage
aangewend en horen tot het schilderij zelf; zij smukken het niet op,
maar worden er a.h.W. tot nieuw leven gewekt.
FUMAGE / RAUCHZEICHNUNGEN / SMOKE ART / ROOKSCHILDERIJEN
Halfmechanisch procédé, waarbij bv. roet van kaarslicht gebruikt
wordt om te tekenen of ta schilderen. Aldus bv, Olto Plene in
Duitsland (1962) en Willy Bosschem in België (1969).
FUNK ART / HORRORKUNST
Term ontleend aan de Jazz (melancholische en onschuldiggelukkige muziek; to funk
bang zijn). In de plastische kunsten
is de Funk Art verwant met de Pop Art door de banaliteit der
onderwerpen, de afwezigheid van betoogtrant of boodschap; doorgaans tri-dimensionaal, vaak lelijk en absurd, elementair, soms
belachelijk, zodat een vage beaat-genoeglijke stemming erdoor
verwekt wordt. Het is meer een geesteshouding dan een kunststroming.
Vertegenwoordigers zijn o.m. Kienholz, Bruce Conner, Paul Thek,
Colin Self. In Duitsland spreekt men van 'Horrorkunst'.

=

GEOMETRISCHE ABSTRACTIE I KOUDE ABSTRACTIE/ COOL ART
De meer intellectualistische vertakking van de abstractie, gebaseerd op lijnen en geometrische vlakken en volumen. Omstreeks
W.O.1 ontstaan me<! het neo-plasticisme (Mondriaan, van Doesburg)
en het konstructivisme (Tatlin) en suprematisme (Maleviteh).
Vanaf 1946 ontwikkelde het zich vooral rond het 'Salon des Réalités nouvelles' (neo-platicististische tendens; Dewasne, Seuphor,
Vasarely, Mortensen e.a.) en de richting van de 'Konkrete Kun,t'
van Max Bill (meer wiskundige en konstructivistische tendens). Het
stond echter in de schaduw van de informele kunst, de meer op
gevoelsexpressie gerichte abstractie.
Omstreeks 1960, mei de Instorting van de informele kunst, constateert men een soort herleving van de geometrische abstracti9
evenals van geometrische tendensen in allerlei kunstrichtingen
(Op art, hard-edge, primary structures, minimaIs, mono-chrome
kunst, neo-konstructivisme).
Andere benamingen voor de geometrische abstractie zijn: Koude
abstractie, Cool art. Men spreekt ook van geometrisch purisme.
GESAMTKUNSTWERK
Het kunstwerk moet, volgens de opvattingen van het Bauhaus, door
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de samenwerking van de verschillende kunstdisciplines tot stand
komen, zodat het door het geheel van de kunsten wordt geproduceerd. Dit veronderstelt Integratie van de kunsten, idee die voorsl
sedert 1960 herhaaldelijk hernomen wordt.
G 58 / HESSENHUIS
Antwerpse groep gesticht in 1958 door Marc Callewaert en gevestigd op de zolder van he! Hessenhuis (Bogaert, de Leeuw, Dries,
Gentlis, Leblanc, Mara, van Breedam, van Hoeydonckx, van Severen, Verheven). Avantgardistische activiteiten in uiteenlopende
richtingen, o.a. eerste tentoonstellingen in België van kinetische
kunst (1959) en van anti-peinture (1961).
GRUPPE HAUS-RÜCKER CO
Meest bekende Oostenrijkse Environment-groep (L. Ortner, G. Keip
en KI. Pinter). Kon in 1970 in het Weense Museum des 20. Jahrhunderts zijn opvattingen voorstellen. Wil de behuizingsconceptie
wijzigen: 'sie rücken an dem althergebrachten Begriff des Hauses
herum'. Het publiek moet 'meespelen' in hun environments en het
museum moet een nieuwe Prater worden door mogelijkheden tot
spel en creativiteit te bieden.
IMAGINOIRES
Zo heette Jacques Prévert de geometrische werken uit Vasarely's
eerste periode gaande tot ca. 1945 (image - magie - noire). Dot
wegens hun bevreemdend karakter, dat enigszins surrealistisch is
geïnspireerd: damborden, doorzichtige kubussen, golvende strepen
en vierkanten.
INDEPENDENT GROUP
Groep kunstenaars en kurostminnaars, die samenkwamen vanaf
1952 in het Londense 'Inst. of contemporary arts' voor debatten
over kunst, cybernetica, architektuur, wijsbegeerte, design, mode
e.a. Belangrijke deelnemers waren o.m. R. Hamllton, Lawr. Alloway,
Reyner Banham en Eduardo Paolozzi; zo werd de groep de kiemcel
van de Engelse Pop Art.
INFORMELE GROEP ( NUL GROEP
Groepeerde van 1958 tot '60 Nederlandse aanhangers van monochromie, drippirrg, arme kunst e.d. (Armando, J. Schoonhoven,
Henk Peaters, Bram Bogart, Jan Henderikse); zij onderhielden betrekkingen met buitenlandse geestesgenoten als Yves Klein, Manzon i, Uecker, Mack en Piene. I n navolging van de Duitse Zerogroep, namen zij in 1960 de naam Nul-groep aan.
INSTITUT FOR EXPERIMENTELLE KUNST U. ÄSTETIK
Opgericht te Frankfurt in 1968 tot onderzoek van problemen als:
Hoe is kunst en estetiek heden nog mogelijk? Welke zijn de
communicatieprocessen tussen kunst en maatschappij? enz.
(internationaal)
JUGENDSTIL / ART NOUVEAU I MODERN STYLE
'Jugendstil' (naam van een Munchens kunstblad, 1896) ontwikkelde
zich nauw verbonden met het post-impressionistisch symbolisme
van de eeuwwende. Het huldigde een lineaire stijl van ornamenten,
stileringen en arabesken, die men terugvindt in de Engelse 'Modern
Style' en de franse 'Art nouveau'.
Na 1960 beleeft men een grote belan·gstelling voor deze stijlen, die
gedurende tientallen jaren werden misprezen. Vooral de Op art
en de Psychedefic Art, maar ook enkele vertegenwoordigers van
de Pop Art en de Nieuwe Figuratie hernemen dikwijls letterlijk de
motieven of procédés van de Jugendstil.
KALLIGRAPHIE
Lineair schilderkundig schrijf-genre bij de Oost-aziatische volkeren
(penseeltechniek), dat er in vorige eeuwen een sterke ontwikkeling
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kende en bv. de landschapsschilderkunst in Chma heeft beinvloed.
De Oosterse kalligraphie heeft na 1945 vele Westerse kunstenaars
gefascineerd: vooral abstraclen werden erdoor geïnspireerd (bv.
G. Mathieu in West-Europa en Mark Tobey in West-USA). Het is
voornamelij:{ de kalligraphle van de Japanse Zen-kunstenaars, die
nagevolgd werd, op zuiver formele gronden Ook de Japanse abstracten ondergingen die invloed (bv. Guta'i-groep).
KRISTALSTRUCTUREN
De Kristallographie heeft een aantal hedendaagse vooral geometrische kunstenaars geïnspireerd, zowel in de schilderkunst als
in de beeldhouwkunst. Immers de kristallen zijn én organisch én
geometrisch, wat beantwoordt aan de strekking naar een meer
organische geometrische abstractie, o.m. in de USA ca. 1965.
Bovendien voldoen zij aan het verlangen naar natuurwetenschappeliJke inspiratiebronnen, dat bij een aantal hedendaagse kunstenaars
leeft (bv. Tony Smith en Bubenik).
LICHTGRAFIEK
Grafische bladen met behulp van de camera in de 'donkere kamer
ontstaan (o.a. in Duitsland H. Hajek-Halke en W. Gauchel).
Moholy-Nagy, Man Ray e,a. hebben reeds vóór W.O.2 fotografische
experimenten uitgewerkt met behulp van osdllogrammen (Elektronische Grafiek), die na 1945 hernomen werden.
LETIRISME / CHIFFRISME / MOTS-TROUVËS / FUND-WORTE
Het leUrisme is fundamenteel een kunstopvatting, die estetische
ontroering en poëzie zoekt in de ordening van letters.
De vooroorlogse stijlvormen hebben om allerlei redenen - bv. geinspireerd door de collages 'van Dada en Merz hel'haaldelifr<
lettars, woorden en citaten hetzij ingelast in het schilderij, hetzij
tot hoofdelement van het kunstwerk gemaakt (bv. Lurçat, Miro,
Klee).
Sedert 1955 komen letters en woorden zeer veelvuldig voor bij
kunstenaars als Motherwell, O. Plene, Indiana, Novelli, Rauschenberg, B. Schuitze. De Pop-art werkt soms met toevallige of onbestaande woo~den: mots-trouvés, Fund-worte. Ook de Artypo kan
grotendeels bij het leUrisme gerekend worden.
Een aantal kunstenaars zoeken este'tische effecten met cijfers i.p.v.
letters: chiffrisme.
LUDIEK
Voor vele kunstfi-Iozofen is het ludieke of speelse de wezenheid van
alle kunst (Vgl. Huizinga, 'Homo ludens': G. Mathieu, 'L'art est Ie
jeu par excellence·; Le Corbusler, 'L'architecture est un jeu').
Het is als estetisch eleme'l1t biezonder ontwikkeld geworden door
Dada, Merz en het Surrealisme (vooral Klee en Miro).
Het Is een dominerend element geworden bij vele actuele kunstenaars uit de Pop, de Kinetische en de Lumlnistische kunst (bv.
beroep op de ludieke tussenkomst van de toeschouwer, het aanwenden van toeval en natuurfactoren). In de geëngageerde kunst
wordt het gebruikt als middel voor contestatie en provocatie tegen
het Establishment, of tegen de consumptiemaatschappij (vele
happenings en onortodoxe technieken).
Constant e.a. stellen het ludieke centraal in hun visie op de
kunst van de toekomst (ook Marcuse).
LUM I NO-DYNAM ISM E
Richting ingezet door Nic. Schöffer ca. 1956. Veelkleurige schijven
worden voor een (of meerdere) Iichtbron(nen) geplaatst, wat de
projectie op een scherm toelaat van lichtschouwspelen, die kunnen gesonoriseerd worden. Zo bouwde hij zijn 'Musiscoop' (1961).
zijn 'Mur lumière' (1961), zijn 'Télé-Iuminoscoop' (voor kinetische
TV en filmdecors) ; opvoering van 'Formes et lumières' (1962, Luik;
360 projectoren).

LYRISCHE ABSTRACTIE
De term komt van G Mathieu en werd overgenomen door P
Restany, voor een abstracte richting, die ca. 1947 streefde naar
spontane improvisatie en een zeker poëtisch - van Klee en h!::t
surrealisme afgekeken automatisme (Hartung. Wols, Mathl8l':.
Riopelle e.a.). Vooral In verband gesteld met G. Mathieu zelf,
voor bepaalde werken die bliksemsnel geïmproviseerd en geexecuteend worden, na meditatie en concentratie.
MAC, MOVIMENTO PER L'ARTE CONCRETA
Mac groepeerde van 1948 tot 1958 een groep Lombardische
meestal geometrisch abstracte kunstenaars zoals Munari en Soldati.
Fontana was een tijdlang lid en beïnvloedde de groep.
MANIFESTI LACERATI
Mimmo RotelIa. voorloper van het Italiaanse nieuw realisme, begon
vanaf 1954 plakkaten van de muren te rukl(en als protest tegen de
maatschappij. De Franse affiches lacérées van 1949 waren ecrder
bedoeld als teclmiek om informele kunst te produceren.
MANIPULATIE
Een aantal kinet!sche en luministische werken kunnen door de
toeschouwer zelf gemanipuleerd worden, om diverse meestal ludieke effecten te bekomen. Hebben veel in deze richting geëxperimenteerd : Hugo Weber (reeds in 1945), K. Gerstner, P. Talman, VI.
Kristl, Br. Munari, F. Sobrino, Mortensen, Ascot! e.a.
MATERIEKUNST / MATIËRESCHILDERKUNST
Abstracte richting, die zich hoofdzakelijk uit het tachisme heeft
ontwikkeld en uit de action painting. Het doek werd bedekt met een
dik mengsel van verf met onortodokse elementen (zand, teer, voorwerpen allerhande, objets-trouvés). Ingezet door Dubuffet, de Stael,
Fautrier, Riopelle en later ontwikkeld door Bogart, Schumacher,
Lataster, Tapiès, Cuixart, Burri, Wagemaker e.a.
MAXIMIZING THE MINIMAL
Verdere ontwikkeling uit de Minimal art, waarbij met enorme en
zware materialen gewerkt wordt. Het genre ontwikkelde zich op
het einde der zestiger jaren (cf. Documenta 111, Kassei, Museum
Fredericianum). De term komt van Robert Morris (1970, tentoonstelling van constructies met materialen voortkomend van
New-Yorkse metrowerken).
MEI-REVOLTE
De Parijse mei-revolte bracht op artistiek gebied o.m. de motie van
de 'Ecole des Beaux-Arts' : "Niemand heeft het recht een waardeoordeel over een kunstwerk te vellen en zeker niet geconstitueerde
juries, die dat slechts kunnen doen vanuit sociale criteria van het
ogenblik, die van nature vreemd ziJn aan de fundamentele blijvende
waarde van het kunstwerk. Er moet overgegaan worden tot de
vorming van verschillende commissies: 1. Voor samengaan van
de verschillende artist. disciplines. - 2. Voor onmiddellijke actie op
artistiek plan en voortdurende Informatie. - 3. Voor hervorming van
het onderwijs. - 4. Voor afbakening van het artistiek domein. 5. Voor beroepsbelangen (belastingsstelsel, tentoonstellingsruimten,
verspreiding van kunstwerken, de kritiek)."

dige spel van indrukken dat erbij te pas komt, bv. door contrasten
en rapprochementen Die spitsvondigheid is SOfTlS zo diepZinnig en
vergezocht, dat het werk gewoon belachelijk wordt.
MODULAR ART
Techniek waarbij een reeks van eenzelfde module of basisvorm
wordt gemaakt, die op telkens verschillende wijze kunnen opgesteld of gecombineerd worden (bv. de staven van Carl André :2ln
de dozen van Donaid Judd). Sfeerschepping wordt aldus door de
monotonie bekomen, evenals ritme door de herhaling van hetzelfde
voorwerp.
NEO-EXPRESSIONISME
Het expressionisme ontstond ca. 1900 en had in 1940 zijn meest
glansrijke periode achter de rug, althans als welomlijnde kunststroming. In wezen is het expressionisme van alle tijden, vermits
er steeds artisten zijn bij wie de drang naar vervorming van de
werkelijkheid en naar onbedwongen gevoelsopwelling aanwezig i~.
Zo heeft de ontwaarding van de figuratie in de na-oorlog ontstaan
gegeven aan een zeer vitale Expressionistische abstractie. Daa~
naast heeft ook het figuratief expressioniSJme stand gehouden In
wat men met de betwistbare naam neo-expressionisme heeft bestempeld: daaronder worcen kunstenaars van zeer uiteenlopend
karakter gerangschikt zoals Guttuso in Italië, Francis Bacon in
Engeland, Marcel Notebaert en zelfs Slabbinck in België. Dikwijls
is dit neo-expressionisme sterk sociaal geëngageerd.
NEW ABSTRACTION
Naam die soms gegeven wordt aan de herlevende meer geometrisch gerichte abstractie in de USA, waarbij men post-painterly
abstraction, cool art en hard edge rekent; hij werd gebrui kt voor
de tentoonstelling van 1963 te New Vork (Jewish Museum) met
J. Albers, Barne!! Newman, Clyfford Still, Morris Louis, Kenneth
Noland, Frank Stella.
NEW FIGURATION I NOUVEAU RËALlSME
Stroming ontstaan in de USA als reactie tegen de abstracte kun&t.
Het voorspel was de tentoonstelling 'New Images of Man' (1959,
Mus. of Mod. Art, New Vork), die gevolgd werd door een opbloeien
van Pop Ar!, Minimal Art, Junk Art; deze droegen bij tot de ontwikkeling van de New Figuration, waarin Willem de Kooning - zelf
met zijn
voordien een sleutelfiguur van de Action Painting reeks 'Vrouwen' een hoofdrol speelde.
In Europa zal o.m. de kunst van Francis Bacon en het Nouveau
Réalisme (groep van Restany) bij de Amerikaanse New Figuration
aanleunen (1967, Tent. Nieuw Realisme, Den Haag).
NIEUW ROCOCO
Gentse avantgardistische groep (1967-1970) rond Frank Liefooge,
gekenmerkt o.m. door beklemtoning van de vrijheid van de art:st
en door een anti-technologische tendens.

MERZ
Met dada verwante en door Kurt Schwilters te Hamburg gestichte
strekking ('Merz' is de naam van zijn kunstblad, afgeleid van
'Kommerz'; dus een mot-trouvé zoals ook dada). Het deelde vanaf
1955 In dezelfde vernieuwde belangstelling en navolging als Dada.

OBJECT ART I OBJECTUELE KUNST I OBJEKTREALISMUS
Stroming, die het reële voorwerp, het banale gebruiksvoorwerp en
zelfs het vulgaire en triviale ding tot kunst wil verheffen. Dit g:2lbeurt stelselmatig in de Pop art. de Arte Povera. De voornaamste
stoot kwam van de Amerikaan Rauschenberg, die 'moment en
ding' in de plastische kunsten vooropstelde, zoals voordien Joyce
in de literatuur had gedaan.
Zelfs de individuele mens wordt in de Object art een voorwerp.
een ding; dit is de bedoeling van de witte gipsbeelden (moulages)
van Segal, naar toevallige mensen in hun dagelijkse kledij en
doen. De mens zelf wordt hier Objet trouvé. Zie ook pose-sculpture.

MICRO-EMOTIVE ART
Naam gegeven aan de Arte povera om te wijzen op het spitsvon-

ONORTODOKSE TECHNIEKEN EN EXPERIMENTEN
In de zestiger jaren vooral zijn de meest buitennissige technieken
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geëxperimenteerd geworden:
Het bewerken van het doek met bokshandschoenen (Ushio Shinohara). Gipsreliefs waarop het publiek met een windbuks moet
schieten om opgestopte vloeibare verf vrij te maken, die het reliel
kleurt (N. de Saint Phalle). Anthropométries: met blauwe verf bestreken naakte vrouwen worden tegen het doek gedrukt (Yves
Klein). Cosmogonie, naturemétrie : monochroom beschilderde doeken aan het strand door wind, zand en allerlei natuurelementen
laten bewerken (Yves Klein). Met een schilderspistool het doek
beschieten (Mathieu). Vuilnisemmers uitgieten in plexiglasomhulsels
(Arman). No-sculptures: afgietsels van excrementen. Pierre Manzoni zette zijn handteken op een naakte man of vrouwen leverde
een certificaat, dat zij tot kunstwerk waren verheven zolang het
badwater de signatuur niet uitwiste, want 'kunst is datgene wat
door een kunstenaar tot kunst wordt verklaard'. Daniel Spoerri
lijmde na een diner alle etensresten, sigarettenpeukjes enz. aan het
tafellaken en verklaarde het tot kunstwerk. Sjavinsky maakte een
wandschIlderij d.m.v. een sportwagen, waarvan de banden ~.Is
penseel dienden. F. Kriwet liet lettertekens invriezen in grote
kleurige ijsvlakken, dIe hij liet hangen tot alles gesmolten was.
J. Beuys werkt met smout. Renate Weh maakt zandafdrukken.
K. Lueg doet schaduwen tegen fosforescerende kleurvlakken ontstaan en verdwijnen. Ad. Luther werkt met sigarettenrook in een
donkere kamer, waarin lichtbundels zijn aangebracht ('Rauchen Sie,
dann sehen Sie viel mehr I'). Diter Rot goot vloeibare chocolade
in een oude keukenstooI.
Er zouden nog tientallen voorbeelden kunnen toegevoegd worden
van absurditeiten, die staan in het teken van de anti-kunst, de
autodestructive art, de machine, het mobile, het environment, de
junk art, de happening enz.
NO-SCULPTURES
Cf. Onortodoxe technieken.
OVERALL-PAINTING / TABLEAU A QUATRE DIMENSIONS
Vanaf 1946-47 maakte de Amerikaan Pollock veelal schilderijen, die
hij als 'Overall paintings' bestempelde. Zij bestaan uit een vlechtwerk van kleuren zonder duidelijke vorm of middelpunt, een
kluwen, een eIndeloze dans. Dit bekwam hij door het draaiend
laten neerdruppelen van de verf op het liggende doek (Gestuele
kunst / action painting). Zulks gebeurde in trancetoestand (of naar
ook beweerd wordt in dronken toestand).
Aldus vielen bij deze schilderijen ale dimensies weg: alles werd
boven en onder, links en rechts, onverschillig. Daarom heeft men
dit soms 'tableaux à quatre dimensions' geheten, naar de formule
van Klee.
PAYSAGE ABSTRAIT / NATURALISME ABSTRAIT
Naam gegeven door Michel Ragon aan een Franse groep lyrische
abstracten, die zich vooral toelegden op het transponeren van natuur en landschap tot abstracte schilderijen (Bissière, Manessier,
Bazaine, Tal Coat, Vieira da Silva).
PEINTURE PARTAGÉE / TRAVAUX D'ÉQUIPE
Kunstwerken die gezamenlijk door verschillende kunstenaars worden gemaakt onder invloed van de uitbreiding van het teamwerk
in de hedendaagse samenleving en de research-metodes in de
wetenschap (vb. de beschildering der kelders van kasteel Beervelde door Vlaamse pop-artisten Elias, Raveel e.a.). Veelal is dit
slechts een tesamenwerken van enkelingen en geen echt collectief
werk, ten gevolge van het individualisme der kunstenaars.
PENETRABLE
Environment bestaande uit een massa neerhangende draden, waardoor de toeschouwer zich als het ware een weg moet banen
(J.R. Soto).
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PNEUMATISCHE KUNST
Aanwending van opblaasbare materialen, ballons, luchtkussens e.a.
Soms worden zij in opgeblazen toestand in het kunstwerk opgenomen: soms behoort het opblazingsproces zelf tot het kunstwerk (kinetische kunst). Eerste experimenten reeds door MoholyNagyen Duchamp (1914).
Ontwikkeld na W.O.2 door Manzoni, Yves Klein, Christo. Orskov en
vele anderen in het kader van de happenings en de kinetische cn
luministische kunst. Ook groepen experimenteerden pneumatische
technieken zoals Gruppo T (Milaan), Zero (Düsseldorf), Eventstructure Researchgroup (Londen). De opblaastechniek vindt thans ook
haar toepassing in de .. rchitectuur, de meubelkunst e.a.
PI PA POP
Uitgave van het Buchheimverlag bestaande uit affichen en posters
van Jugendstil en Pop Art, die in elkaar verwerkt werden, zodat
de verrassende overeenkomsten van beide stijlen tot uiting kwamen
(1969).
PICTOGRAPHS
Schilderijen van de uitgeweken Duitser Molf Gottlieb (USA). Zij
bestaan uit een rechthoekig traliewerk; in de afzonderlijke vakjes
situeert hij schematisch en abstraherend voorgestelde levende
wezens als symbolen, die in de geest van Jungs psychologie
moeten teruggaan tot de archetypen van de prehistorie. Men heeft
dit genre ook neo-symbolisme en Totemisme geheten.
PLASTICISME
Canadese geometrisch abstracte groep, die in 1955 een manifest
tegen het tachisme uitgaf, toen dit meer en meer tot een soort
academisme was vervallen (Coguen, Molinari e.a.). Dit was een
der vele tekenen van de toenmalige herleving van de geometrische
kunst.
PLUS-GROEP
Gentse groep hoofdzakelijk konstruktivistische kunstenaars, met
o.m. Yves de Smet, Amedee Gortier, Jan van den Abbeel. Zij zijn
gegroepeerd rond de galerij 'Plus-Kern' (1967).
POLAROYD / POLARCHROMATISCHE VARIATIONEN
Edw. Lang heette de door hem ontdekte licht-polariserende substantie 'polaroïd'; doorzichtige polaroïdplaten doen de lichttrillingen in één vlak plaatsvinden, wat eigenaardige kleureffecten
mogelijk maakt. Een aantal luministische kunstenaars gebruikten
daarom polaroïd (naast de meer traditionele maar minder praktische kristallen) In hun experimenten o.a. Olson, Munari, Dantu,
Salvadori, Stein, Malina, Gravenhorst. Bekend zijn o.m. de 'PoIarchromatische Variationen' van Kage.
POP CULTURE
Volgens Reyner Banham, een pop-theoreticus uit de 'Independent
Group', betreft pop-cultuur de dingen die men gebruikt en wegwerpt, vooral wat moet onmiddellijk gebruikt worden, zoals eetwaar
of een dagblad. Bijgevolg is er geen pop-architectuur mogelijk,
omdat een gebouw duurzaamheid moet hebben. Traditionele mensen ergeren zich aan Pop-kunst omdat men aan kunst traditioneel
duurzaamheid wil toeschrijven, terwijl de pop-consument ze behandelt als kauwgom.
POP SIGNS / TEC SIGNS
Pop-sign is een teken dat door de pop-artist aan de consumptiemaatschappij ontleend wordt (bv. James Bond, Marilyn Monroë,
Coca, Comics, Juke boxes, Posters). Tec-sign is meer bepaald
aan de techniek ontleend.

POSE-SCULPTURE INTERVIEW-SCULPTURE
Pop-Art-procédé , waarbij de beeldhouwer zelf een pose gaat aannemen en in die pose te kijk blijft staan in de tentoonstelling , eventueel in een speciale klederdracht. gezicht en handen bedekt
met metaalpoeder enz
Hieruit ontstond de interview-sculpture de beeldhouwer staat r r
zelf niet, maar een bandrecorder beschrijft nauwkeurig de uit te
voeren pose-sculpture.

SCIENCE FICTION
Motieven uit de Science fiction of toekomstliteratuur spelen een
rol in het werk van verscheidene kunstenaars in de na-oorlogse
tijd. Aldus de Canadees Alleyn (laboratoriumbeelden). de Griek
Takis (magneten) de Japanse Amerikaan Tajiri (MarskanonnenJ,
de Chileen Matta (bovenaardse krachten, die de mensheid bedreigen), de Duitsers Birgfeld en Lueg, de Zwitser Jean Tingeluy,
de Fransman N. Schàffer e.a.

POST-GEOMETRISCHE KUNST
Naam gegeven door Barnett Newman aan zijn geometrisch abstracte werken (enorme kleurvlakken), omdat hij ze meer organisch, meer romantisch, minder puristisch, meer emotioneel Wil
maken dan de 'kla!>sieke' geometrische werken.

SERIËLE KUNST
Vooral in de USA ontwikkelde zich de praktijk van het in serie vervaardigen van kunstwerken, door het herhalen van eenzelfde tema.
Aldus de cijfers van Indiana, de schietschijven van Kenneth Noland,
de strepen van Morris, de dozen van Larry Bell, de Campbellblikken en Coca-flessen van Warhol.
Deze techniek is ontstaan uit reactie tegen de unica en houdt verband met de tendens van de pop art om het kunstwerk te populariseren Cf. MuItipIes.

PRIMARY STRUCTURES
Vooral in de USA toegepast. Deze structuren zijn soms herhaald
(seriële kunst) en bestaan uit geometrische vormen, zoals kubus,
rechthoek, vierkant. Men gebruikt bij voorkeur nieuwe materialen
zoals aluminium, kunststoffen, formica, staal (Donaid Judd, Tony
Smith, R. Grasvenor). De kunstenaars laten de eigenlijke uitvoering
vaak ook aan vaklieden over, Het verband met de bouwkunst is
duidelijk. Verwant met de Modular art (modulaire structuren),
PROGRAMMATIE-KUNST
Kinetische of luministische werken, die manipulaties vanwege de
toeschouwer toelaten, welke geprogrammeerd zijn door de kunstenaar: d.W.Z. dat de mogelijke effecten nauwkeurig vooraf werden
berekend en voorzien. Vooral in Italië toegepast (Munari, Mari,
Alviani, e.a.).
PSYCHEDELISCHE KUNST
Oorspronkelijk: kunst tot stand gekomen onder invloed van 'bewustzijnsverruimende middelen' (drugs, zoals LSD, Mescaline,
Marihuana of Hashish, DMT). Op plastisch gebied belangrijke effecten zouden zijn: lichtintensificatie, kleurverheviging, detailverscherping, beeldeninflatie, lichtwaarneming door muziek en omgekeerd, depersonificatie door fusie van subject en object. In
feite zijn deze effecten moeilijk bruikbaar voor de kunstenaar.
Derhalve bestaat de zogenaamde psychedelische kunst praktisch
meestal uit een chaotische mengeling van elementen en reminiscenties uit surrealisme, op-art, pop-art, dada, Jugendstil, natuurmotieven, okkultisme, indische en primitieve kunst (bv. de sterk
gecommercialiseerde kunst van de Amerikaanse jood Peter Max).
Wetenschappelijke experimenten werden veel gedaan; o.m. werden
in het Max Planck Institut für Biochemie een twintigtal schilders
en beeldhouwers onderzocht op de invloed van LSD op hun werk.
RENAULT-ACCUMULATIONS
Arman voerde een reeks accumulaties uit, bestaande uit onderdelen van Renaultwagens; 50 dergelijke accumulaties werden in
1969 In de Galerie des 20. Jahrhunderts te Berlijn getoond (1969).
RESEARCH GROEP
Belg.-Limburgse groep gesticht in 1967, waarin diverse avantgardestrekkingen voorkomen (Sprankenis, Duchateau, Jans. Keil,
Withofs, van den Meersch).
SAHARA-PROJEKT / SAHARA-RELIEFS
De Duitser Heinz Mack (groep Zero) droomde ervan grootse luministlsche constructies in de woestijn op te stellen, om een
maximum lichtvibratie te bekomen en ware lichtfonteinen te realiseren: het zogenaamde Saharaprojekt.
Werken die daar tot hun recht zouden komen zijn wat hij 'Sahararellefs' heet, zoals zijn 15 m. hoge com,tructie te Leverkusen (1961)
01 zijn 'Lichtpyramide' (1964).

SHAPED CANVAS
Letter!.: vervormd schilderij. Sommige Amerikaanse neo-geometrische schilders zoals Frank Stella hebben in de zestiger jaren
aan het doek allerlei vormen gegeven in plaats van de traditionele
rechthoek. Stella begon met inkepingen aan de hoeken, daarna
allerlei versnijdingen. Hij wil een symmetrische maar onbekoorlijke kunst (gestreepte vlakken). Ook in Europa soms toegepast
(bv. Gilbert Decock).
SOAK STAIN TECHNIQUE
Verdunde kleuren worden op het doek aangebracht, zodat ze snel
opgezogen worden en transparante aquarel tinten ontstaan. Soms
gebruikt door action painters zoals Helen Frankenthaler.
SOFT-SCULPTURE
Beeldhouwwerk uitgevoerd in flexibel materiaal, dat bij betasting
een 'solt'-indruk geeft (stof, vinyl, rubber ... ). Deze werken hebben
een eigenaardige weekheid (Claes Oldenburg e.a.)
SPIEGELS
Lichtweerkaatsing komt reJds voor als fundamenteel element in de
luministische experimenten van het Bauhaus (1923) en van MoholyNagy.
In de actuele Kinetische, Luministische en Pop Kunst (bv. Environments) wordt voortdurend gebruik gemaakt van spiegel en spiegeleffecten (glas, metaal, kunststoffen). Zij zijn essentieel in het werk
o.m. van N. Schöffer, Leparc, H. de Marco, Lillane Lyn, Raveel,
Mack, Piene, Goepfert, Milan Dobes, Chr. Megert.
SPIJKERKUNST (?)
De Duitser Uecker (groep Zero) maakte vanaf ca. 1960 ontelbare
combinaties met wit beschilderde spijkers, die hij klopte op vaste
of bewegende vlakken van allerlei vorm, eveneens wit. Bij belichtingswijziging ontstaan eigenaardige effecten, soms onderlijnd
door het weerklinken van hamergeklop ...
STRUCTURALISME
Herlevingsvorm van de geometrische abstractie met streng rationele
tendens, die zich in de zestiger jaren in de USA ontwikkelde
(Donaid Judd, Robert Morris, Sol LeWitt, Carl André). Veelal
Modulaire structuren.
STRUCTURAL CONSTELLATIONS
Term gebruikt voor de wandversieringen van Josef Albers, waarin
hij de ruimte-impressies evoceert en doelbewust bepaalde kleureffecten nastreeft (1959-60). Behoort tot de rechtlijnige geometrische abstractie.
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SURREALISME
Gesticht te Parijs in 1924 met het surrealistisch Manifest van
André Breton na het uiteenvallen van Dada. Als groep eveneens
reeds voor W.O.2 uiteengevallen; Breton en Max Ernst weken uit
naar de USA, waar zij met Duchamp het tijdschrift 'VVV' uitgaven.
Maar als kunststrekking blijft het surrealisme tot op heden standhouden, o.m. omdat belangrijke vertegenwoordigers ervan hun
aotiviteit voortzetten (Max Ernst, Mirà, Delvaux, Dali e.a.) en onder
de jongere generatie epigonen tellen; ook in de Pop Art en in de
abstracte kunst is de surrealistische invloed belangrijk. Patr. Waldberg. historicus van het surrealisme, beijvert zich om hel voortleven
ervan aan te tone:n, o.m. door de tentoonstelling 'Tekens van een
surrealistische vernieuwing' met 13 jongeren uit 8 landen (1969,
Brussel).
TABLEAU
Naam gegeven door de Amerikaan Kienholz aan zijn ensemble's
vanaf 'Roxy' (1968), in herinnering aan de 'tableaux vivants' van
zijn jeugd. Het zijn lokalen van natuurgetrouwe grootte. waarin met
poppen en allerlei rekwisieten een bepaalde omgeving en sfeer
wordt gereconstrueerd, met benadrukking vooral van het walgelijke (Funk-Art). Daaruit ontstonden ook zijn ConcepHableaux.
TELEFOONKUNST
Reeds in 1922 dikteerde Moholy-Nagy telefonisch hoe hij een
schilderij wilde uitgevoerd hebben (conceptua/ art). Dit werd
onder allerlei vormen na W,O.2 herhaald. bV.door Walter de Maria
in 1969 (op de tentoonstelling 'When attitudes become farm' te
Bazel kon men hem te New York oproepen).
TOPOGRAPHIE / TABLEAU-PIËGE / MOT-PIËGE
Zoals de Vesuvius Pompei heeft gefixeerd, zo wilde de Roemeen
Spoerri de objecten in hun toevallige situatie vastleggen; zijn
'Tableaux-piège,,' (Fallenbilder) betekenen een stuk realiteit bestaande uit voorwerpen, die hij in hun reële dispositie op een vlak
lijmt of nagelt om het dan op te hangen, bv. etensresten of gereedschap ('Topographie anecdotée du hasard' Parijs 1962). Op dezelfde wijze ging hij nadien ook met woorden te werk: 'Motspièges' (Wortfallen). Kunst is voor hem topographie, toneel, enscenering van de objecten der realiteit
TOPOLOGIE
De vormen veranderen naargelang de plaats (gr. 'topos'), de situatie, het gezichtspunt van waaruit men ze bekijkt. Deze eigenschap werd door een aantal vooral geometrische kunstenaars aangewend, o.m. in werken waarrond men zich dient te verplaatsen
(Max Bill, Vasarely, C.H. Hinman, Tony Smith, Grosvenor, Bruno
Munari).
TRANS/FORMATION
Tijdschrift (1950) dat wil aantonen dat kunst, techniek en wetenschap samen een totale menselijke onderneming vormen.
TOTEMISME
De voornamelijk Indiaanse magische totem-voorstellingen (dieren,
planten) hebben het werk geïnspireerd van talrijke na-oorlog5e
kunstenaars, soms onder invloed van de Freudiaanse opvatting van
de totem als vrf essymbool. De totemsymboliek is vaak zo belangrijk dat men voor sommige schilders van totemisme mag spreken
(bv. Ad. Gottlieb, Torrès-Garcla, J. Polloek ca. 1943, e.a.).
WASHINGTON COLOR SCHOOL
Gesticht in de zestiger jaren door Kenneth Noland, Morris Louis
(Bernstein) e.a. Men zocht bepaalde motieven stelselmatig en Ilard
te isoleren en te herhalen, zoals cirkels, stroken en strepen. ZIJ
geloofden in de 'primacy of color' en speelden een rol in de ontwikkeling van de Hard-edge.
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WHITE WRITING
Mark Tobey maakte vanaf 1963 onder invloed van het Zenboeddhisme en de Zen-kunst, kleme meditatieve werkjes, eerst
nog figuratief maar later volledig abstract. Hij past er een hem
eigen kalligrafie toe, die door China en Japan was geïnspireerd:
zeer fijne witte streepjes, trekjes en lijnen, die de hele oppervlakte
bedekken en die hij 'White writing' noemt.
WITTE KUNSTPLAN
Ontworpen door Provo In 1966 te A'dam, waarmede gevraagd
werd:
- de musea s'avonds open te laten en het publiek aan te trekken
door acties (licht, show, jazz, experimenteel toneel, dancing)
- de musea gedurende de dag te voorzien van kindertuinen (voor
vrije expressie 's winters) en speeltuinen (voor 's zomers)
- rondreizende ensembles uit de reserves samenstellen voor
postkantoren, stations e.a.
- maandelijkse tombola's voor de bezoekers
- witte kunsthuizen : permanente kosteloze centra voor expositie
en verkoop zonder selectie, op te richten door de gemeenten
- witte ateliers, met apparatuur en personeel voor alle kun.>ttechnieken, kosteloos voor de artisten : de producten worden verdeeld door warenhuizen, meubelzaken enz. (muitipies).
YES-ART
Titel van een tentoonstelling ingericht door de Fitzgerald Gallery
om de actuele kunst (vooral de pop art van Warhol e.a.) bespottelijk te maken: tentoongestelde 'kunstvoorwerpen' werden verkocht
m6t toegave van supermarktspaarzegels (1967, New Vork). De
galerij ging failliet.
A/bert Dusar

Dr. A/bert Smects

Buitenlands actueel
BELGISCHE KUNST 1960-1970 TE KEULEN:
EEN ONTGOOCHELING
Kunstverein Keulen brengt dit jaar een uitzonderlijk programma. We
hebben reeds geschreven over de overzichtstentoonstelling van de
hedendaagse kunst in Duitsland, die onder de naam 'Jetzt' zeer
veel belangstelling trok. Zopas heeft een andere tentoonstelling
haar deuren gesloten 'tendenz zeitgenössischer franzözische kunst'.
En voordat de grote tentoonstelling 'Geschichte des Happenings
und Fluxus' die door Haraid Szeemann, conservator van de KunsthalIe te Bern en organisator van de volgende Documenta van Kassei
(1972) zal samengesteld worden, haar deuren opent, zien we thans
'Avant-garde kunst uit België uit de jaren 1960-1970'. Zo was ten
minste aangekondigd. Maar de Duitsers hebben er heel braaf en
niets-zeggend 'Kunst uit België' van gemaakt.
Wij zijn naar de 'Avantgarde Belgien' geweest en het had ons
achterdochtig moeten stemmen toen we aan de ingang van het
Kunstverein de affiche lazen 'Kunst uit België'. Misschien waren we
moe omdat we In de voormiddag talrijke galeries bezocht hadden,
waaraan Keulen zo rijk is. Allemaal vooruitstrevend. Keulen staat
aan de spits. Derhalve is het te begrijpen dat de Inrichters van de
Belgische tentoonstelling de titel uit hun programmabrochure gewijzigd hebben. En dat de tentoonstelling geen trekpleister is.
Over deze tentoonstelling kunnen we niet veel schrijven tenzij dat
het een ontgoocheling is. In de katalogus lezen we dat P. Delmotte
en F. de Lulle de tentoonstelling hebben samengebracht en aan

Keulen hebben voorgesteld. Y. Gevaerts schrijft de inleiding in het
Duits en in het Frans. Dat de katalogus eentalig Duits zou zijn, is te
begrijpen, maar wanneer ons ministerie van Nationale Opvoeding
en Cultuur meent dat voor een tentoonstelling, die door Brussel
wordt gesubsidieerd , ook iets Belgisch hoort, dan moet dat niet
eentalig Frans, maar én in het Nederlands én in het Fmns gebeuren. In dit gezegend jaar 1970 is dus het Frans nog altijd de enige
taal die telt wanneer België zijn Cultuur naar het buitenland exporteert. Wat denkt minister Van Mechelen van deze eenzijdigheid, die
door zijn hoofdambtenaar wordt gerealiseerd?
De tentoonstelling is geen cultuurmanifestatie, maar een politiek
spel van wegen en wikken: wat Vlamingen, wat Walen en wat Brusselaars. Zo krijgt men iets doods. Er zil geen idee in, men verdedigt
niets. Een strekking vindt men ook niet evenmin als een persoonlijke visie. Men kan dus zelfs de selektie niet aanvallen omdat er
in feite geen selektie gebeurd is. De administratie heeft een aantal
namen bij elkaar gezet en misschien een apothekersweegschaal
aangewend om een communautair evenwicht te verwezenlijken, voor
zover dat realiseerbaar is geweest. Toevallig zijn er ook enkele
goede namen bij, maar zij kunnen het ensemble niet redden.
Het enige wat we kunnen doen, is deze namen alfabetisch citeren
tot lering van allen, die zich met de hedendaagse kunst in België
bezighouden. Zij zullen verwonderd opkijken dat de kunst van de
zestiger jaren in België gedragen wordt door de volgende kunstenaars: Arnould Marcel, Axel Evelyne, Beullens André, Bogaert
Bram, Broisson Jean, Broodhaers Marcel (in de katalogus vermeld,
maar niet op de tentoonstelling aanwezig), Charlier Jacques, Chemay Jacques, Elias Etienne, Ghysels Jean-Pierre, Lacomblez Jacques, Laenen Jean-Paul, Lahaut Pierre, Leblanc Walter, Mestagh
Roberte, Panamarenko, Persoons Hans, Raveel Roger, Roobjee,
Roquet Maurlce, Szukalsky Albert, Van den Abbeel Jan, Van den
Branden Guy, Vandercam Serge, Van Hoeydonck Paul, Verheyen
Jef, Verstocht Marc,
Het is natuurlijk onjuist met één pennetrek alles weg te vegen, Er
zit wel degelijk werk in, maar het ensemble was ontgoochelend.
Zonder pit, zonder kruim en zonder enige revelatie voor het Duits
publiek. De 'Facetten van de Jonge Vlaamse schilderkunst' die
ieder jaar door de Vlaamse afdeling van het Bestuur voor Schone
Kunsten wordt samengesteld, zijn oneindig beter. Dat ensemble is
ook meer vooruitstrevend, meer aktueel. Het zou bij het Duitse
publiek meer aangeslagen hebben dan de Belgische Kunst. Men
moet niet vergeten dat het Duitse publiek, en vooral Keulen, reeds
iets van de Belgische Kunst hebben gezien dank zij het baanbrekend werk van de heer A. de Buck, die het Belgisch Huis te Keulen
geregeld met merkwaardige tentoonstellingen stoffeert.
Vanuit het Kunstverein zijn we naar de Mauritiussteinweg gelopen,
waar in de galerie Gmurzynska Pol Mam exposeert. Gelukkig is
hij nu in Keulen aanwezig om het verwend publiek, dat bijna eenzijdig op de ailernieuwste strekkingen is afgestemd, te vertellen dat
België nog iets anders te bieden heeft dan dat wat het 'Brüsseler
Ministerium für nationale Erziehung und Kultur' eentalig Frans aan
het buitenland voorstelt.
A. D.

BENELUX-KU NSTAMBACHTENTENTOONSTELLI NG
TE LUXEMBURG
In het raam van de economische samenwerking tussen België, Nederland en Luxemburg werd dit jaar van 25 september tot 11 oktober, een kunstambachtententoonstelling gehouden in het Nouveau
Théê.tre van de stad Luxemburg. Na de exposities, die in dit verband
in 1966 te Utrecht en in 1968 te Oostende plaatsvonden beginnen
deze manifestaties, die regelmatig afwisselend in één van de drie
Benelux-landen worden georganiseerd, een traditie te worden.
De tentoonstelling had tot doel zowel het ambachtelijk als het artistiek aspect van het kunstambacht in de Beneluxlanden te bevorderen.

Eén van de drie Gommissarissen van de expositie was ons beheerraadslid A. Botte (voorzitter van het Belgisch nationaal selektiecomité te Brussel).

KUNST UIT VLAANDEREN TE STUTTGART
In de maanden september tot november wordt te Stuttgart, onder
het thema 'Kunst aus Flandern 1970', een serie tentoonstellingen
georganiseerd die, sedert de Belgische Week in oktober 1963, de
grootste confrontatie van onze kunst met onze oostburen zal zijn.
Werken hier aan mee: de cultuurorganisaties van Stuttgart, de talriJke tentoonstellingsgalerijen aldaar, de Belgische Ambassade te
Keulen en het Kulturamt van de stad. De voorbereiding was in handen van de Antwerpenaar Frans Weyler. Stellen tentoon:
Octave Landuyt (9.9-3.10; Galerie Maercklin); Louis Ghysebrechts
(12.9-3.10; Institut für Auslandsbeziehungen); Annie Debie (14.910.10; Galerie am kleinen Schloszplatz); Cam iel van Breedam (14.910.10; Galerie von Kolczynski); Roger Raveel (14.9-15.10; Kunsthaus
Fischinger); Roger Somville en Gustave v.d. Loo (16.9-15.10; Galerie
am Feuersee); Vic Gentlis (17.9-15.10; Galerie Berner); E.L.T. Mesens (17.9-15.10; Galerie Senatore); Beeldhouwwerken uit Middelheim : Meunier, Rodin, Maillol, Gargallo, Zadkine (18.9-18.10; Württ.
Kunstverein); Etienne Elias, Willem van Hecke en Jef van Tuerenhout (18.9-9.10; Galerie Valentien); Pats-Poppenspel (18.9-16.10; Forum 777); Paul van Hoeydonck (19.9-19.11; Galerie Müller); Pol Mara
(20.9-18.10; Galerie Schlosz Remseck); Georgette De GrooteTanghe (3.10-30.10; Kunsthaus Schalier); Diamanten uit het Museum
Sterckshof en de Antwerpse Diamantindustrie (3.10-31.10; Städtisc he Spar- und Girokasse); Oude drukken uil hel Plantljn-MoretusMuseum Antwerpen (5.10-31.10; Württ. Landesbibliothek); Luc Peire
(13.10-14.11; Galerie im Hause Behr).
Een lovenswaardig initiatief, waarover wij ons slechts kunnen verheugen.

BUITENLANDSE TENTOONSTELLINGEN
Duitsland
Neuer Berliner Kunstverein, Berlin : J. Lipschitz (tot 9/11).
Brücke Museum, Berlin : Künstler der 8rücke an den Moritzburger
Seen (tot 15/12).
Malhildehöhe, Darmsladl: 3. Internationale der Zeichnung (tot

11/11 ).
Eat art Gallery, Düsseldorf: Daniel Spoerri.
Städtl. Museum, Mönchen-Gladbach : Sammlung Etzold (tot 8/11).
Engeland
Hayward Gallery, London : Int. survey of kinetic Art (tot 22/11).
Hannover Gallery, London : Fernando Botero (tot 20/11).
Leonard Koetser Gallery, London: Dutch, flemish and Italian old
Master Painting (tot 30/11).
Nederland
Rijksmuseum, A'dam : 1ge eeuwse Fr. grafiek (tot 9/11).
Gal. d'Eendt, A'dam : Chadwick.
Ethn. Museum, Delft: Java, religie en kunst (tot 31/12).
St. van Abbemuseum, Eindhoven: Warhol (tol 22/11).
Gemeentemuseum, Den Haag: Brancusi (tot 30/11).
Mus. voor Onderwijs: 130robudur.
De Hallen, Haarlem: Kinderboekenweek (tot 8/11).
Mus. Boymans, R'dam : Aanwinsten oude grafiek (tot 9/11).
Kritzraedth., Sittard: 50 J. Ned. real. kunst (tot 9/11).
Centr. Museum, Utrecht: Privécollectie Karel Appel (tol 16/11).
Oostenrijk
Belvedere, Wien : Dagelijks leven en feesten in de Middeleeuwen
(tot 15/11).
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Poëtisch bericht

Dirk Desmadryl

Onze namen
aan de rand van je vingers
ben ik een stervend klavier
dat zWijgt en naakt is
wanneer het om je speeldrift vraagt

Reml De Cnodder

Kunstschilder Jozef Vinck
Rembrandt-prijs
Eén seizoen: vrede.
Deze wereld zwijgt,
maar voert ons mede;
ontroerd, onbedreigd
Voorstad: het banale,
is droom en tederheid,
van vele kleurverhalen,
buiten grens en tijd.
Verzadigd. Ontsloten,
het rijke, gave deel:
telkens nieuwe loten,
van hart en penseel.

Roger Verkarre

Tewaterlating
De zwanen laten het gedicht
dat ik had willen schrijven
te water - woordeloos wit van lijf en
van stilte en van evenwicht.

Ludo Wynants
Zoals het popje
thuis slikt
slikt het nergens.
De voorbehoedzaamheid
is de moeder
van de beddenwinkel.
Stille slapers
hebben lieve monden.
Oost West
bed best.
De voorzitter
zat vooraan.
Zo bleef er plaats
voor de achterblijvers.
Hij sloot de vergadering
met het openen
van het volkslied.
Het volk zong
uitbundig mee.
Behalve de minister
die bleef ten achter.
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vrouw
jij wordt glanzend
en spreekt gouden woorden
aan ons ontgroeit het kind
dat oud en lelijk wordt
hetzelfde vuur verkwist als wij
hooghartig nog zijn vleugels scherpt
aan zijn sprong herken ik onze val
het verdwaalde bloed
komt rond zijn bronnen dralen
onbeduidbaar in de tijd
nu reeds
verstenen onze namen

Ronny Castelein

Levensavond
Vandaag nog lijkt het hopeloos
de tuinen met je handen om te woelen,
maar morgen komt de worm in 't klaverblad
en zal je open mond een nieuwe dag ontvouwen
met adem broos als glas,
zo vloeibaar tenger als wat dauw
op deinend zomergras.
Zo roekeloos klimmen de bomen,
de vogels zingen naar een doffe zon,
zo zeldzaam wordt de climax in je hersens
die het licht verbannen doet
ver buiten je bevende lenden
naar een nacht die 't slotstuk kletteren doet.
Wat zei je daar die avond?
Zet toch het venster in de wind,
kijk in de vijver naar je spiegelbeeld
en vraag de ganzen naar hun dromen.
Maar neen, 't is hopeloos verweer:
de zomer bracht slechts regen.
Je kijkt me aan en staat te dromen,
je huid is geel en dor.
Je ziet je handen naar een tafel grijpen.
Je ademt en je kreunt decennia.
Je vingers tellen dagen als een open boek.
Je beeft wanneer d'ontknoping je ontroert.
Eens rustig overwegen nu - een laatste maal en handen vouwen tot een vroom gebed.
En dan? - mijn God waar was ik toch gebleven? Ik ben zo oud , zo moe.

Guy van Hoof
In je verbaasde oog
staat mijn geheim weerspiegeld doch
de regen deert me niet
de slijkweg of het moeilijk ademen;
de armoe van mijn handen schrijft de hardheid

van mijn taal
als il; de morgen met onecht gevlold verniel
Omdat de tijd hardnekkig aan mij kleeft
raak ik de winterse verlatenheid niet kwijt
hoe wild of ik ze dreig en uit mijn hoofd Wil slaan
Mijn oog tart alle sloflijkheid
een huid wordt transparant
maar ik blijf richtingloos. De weg
verbergt zijn kleur
verklaart zich niet

Dirk Christiaens

Grieks gedragen
Het etter der dagen
Dragen tussen de vingers.
Verduldige schubben van
Een stenen hagedis
In een hol en gehelmd landschap
Vullen vulkanen
Gedurende uren urnen
Met hun roerloze gloed.

Wim Heimans
Er kwam een lange stilte
voor de ramen
de dag dat Ik
in gesloopte knekelhuizen
mijn mannetjesdieren heb geworgd
een jankende meute
die nooit rusten kende
en met een oude heremiet las ik
naderhand de getijden
maar boven 't nevel meer
van mijn denken
wist ik steeds een helle schim
die eens
mijn oevers zou bevolken
met 1001 dromen
nog luister ik
naar L.P.'s van de lente
een merellied dat swingend
langs capricios van de avond dwaalt
een hitparade
van tere kleuren
juichend op de horizon

Fred de Swert

2
een vlucht wilde eenden groeit tusssn mijn woorden
behaard maar kogelvrij
verlaten de grotten van de lente
een antwoord schreit niet meer tussen dode lippen
omdat vandaag heel erg vroeg
de zon is opgegaan
en In de tuin landde een vogel
met de dood in het oog
een levende halm in de bek ...

3
Ik genees niet meer van deze ziekte
angst voor een wezenlijk oponthoud
stoeit door de sterren van deze oorlog
weer gaan de ouderlingen langs de straat
en in de dieren sterft meer dan één verhaal
Ik genees niet meer van bossen en van bloemen
van schrikdraad en van pijn

4
en ach kijk wij smelten in onze huizen
als overjaarse wormen
wij kneden de vormen
naar een vergeefs beeld van vrede
een droom zindert na in het beschaafde museum
waar de zee tegen de ruiten spoelt
zich ontlaadt in
hoofd en veldslag liefde
een koningskind pleegt onderhuids geboorte
na de abortus van de wind
geen geld geen liefde om te eten

5
aanvaarden uit gewoonte
slakken tussen de wervels
de buik wakker en grijs
als de waker aan de pont
moeder
ik heb dit niet gevraagd
mijn kwartelnek
dit bericht van zij n
mijn honderdvijftig pond
het water in mijn armen
ik ben jouw nachtelijke kreet
die je de mensen in het gelaat
wilde braken
toen men vertelde ...

De rust van de duif

de vrede is nog n'jet getekend

slaap in mij
alsof slapen je van dit ontgroeien verlossen kan
leg traag je vingers traagheid
om mijn ogen van verbazing
beweeg het nauwelijks brandend gebouw
dat in de zon speelt
en slaap in mij
opdat
geen herder nog zijn stem verheft
opdat gebaren verstarren
en spoorslags
wij de zee ingaan

Walter Cruyssaert

Liefde
Je liefde, hermetische vreugde
waarin ik bloemen droom om je mond te tooien
en de dageraad herken als in een glazen kooi.
Je liefde, je eindeloze deugd.
Je liefde, lood barende duisternis
waarin de angst je inplanting in mij verdroogt
en ik, steriel, de krachtbron ijl die ik verloor.
Je liefde, vergeten vergiffenis.
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Je liefde, weldadig voedsel
waardoor de mensen sterven als ik de wereld splijt
en dan de glansmeeuw teel in mijn verdrongen spijt.
Je liefde, verdovend broeisel.
Je liefde. zalvende dood
waarheen ik sterren plant in mijn eigen sterrenbeeld
en het vuur vat in je oog dat me gans omkleedt.
Je liefde, scheppende dood.
Je liefde, ontzettend leven
waaruit de wortels bruisen in een ontvouwde lichtbel
en ik mijn wonden heel in ons heilig samenspel.
Je liefde. ontzaglijk verheven.
Je liefde, verminkte droefheid
waaruit ik etter puur met uitgerafelde handen
en ik de raven groet die mijn lijk in glasbomen lachen.
Je liefde, versteende weekheid.
Je liefde, verjaarde olympusdrank
waardoor mijn lichaam het lichaam van de zee deelt
en ik in je wangen de adem van het woud verneem.
Je liefde, stuwende oerbrand.
Je liefde, ontaarde beklemming
waardoor ik, na mijn misdaad, je hoofd omprang
en we beiden de waarheid zoeken als een levensdrang.
Je liefde, ontkende verwenning.
Je liefde, barstensvolle lucht
waarin ik nog net de schaduw van ons kind vermoed
en met een zonnegulp zijn naam kerf in je trillend gemoed.
Je liefde, ontvankelijke vrucht.
Je liefde, denderend licht
waarmee ik mijn woorden drijf in het vale van je huid
en je kleurloos spreken vertaal in een schilferend geluid.
Je liefde, nooit gemaakt gedicht.

Hervé J. Casier

De legende
soms over de steppe wandelt een beeld
soms op weg wordt het langzaam gekeeld
er is toch rook die tussen psalmen slaat
ik geloof: dit is het harde winterzaad
psalmen worden dan sprakeloos legenden
weet: zelden kan men zijn adem verzenden
maar eenmaal komt er een wildwitte dag
die gedekt achter de koele heuvels lag

Op korte golf
- Van 3 tot 11 oktober stelde Marc Aerts tentoon in het Gemeentehuis te Turnhout.
- Robert Arens exposeerde van 19 september tot 1 oktober in
studio Geraard David te Brugge.

- Een nieuwe expositiezaal, Kunstgalerij Leopold, werd aan de
Belgiëlei te Antwerpen openger,teld. Tot eind juli was daar een
gezamenlijk salon te zien, met werken van Madou, Paul Wante,
Denis Dolphyn, Lode Sebreghts, Jos Van Lancker, Yvonne Guns,
Fr. Geenard, J. Bosmans, Paul Permeke, Valmy, Milota, Stan Baele
en Jozef Kets.
- Stan Baele zal van 20 november tot 2 december schilderijen
exposeren in galerij 'De Eik', Meir, 19, te Antwerpen. Als inleider
fungeert René Turkry.
- Johan BaJlegeer leidde op 4 september de tentoonstelling van
Gilbert Lingier in (galerij Leroy te Waregem).
Johan Bal/egeer fungeerde als mede-samensteller van het 20e
'Haec Olim'-nummer, dat gewijd is aan de geschiedenis van 135
jaar St.-Lodewijkscollege te Brugge. Dit nummer zet in met een
catalogus (+ 50 foto's) van de schilderijencollectie van het Brugs
Begijnhof. Daarnaast bevat dit nummer een overzicht - vóór de
grote verhuizing - van alle gedenkplaten, brand ramen en vaste
sculpturen in en aan St.-Lodewijkscollege. Het is voor dit gedeelte
dat op Johan BaJlegeer beroep werd gedaan.

- Van 20 juni tot 15 augustus exposeerde Marthe Bamps in 'Die
kleine Galerie' te Bensberg in Duitsland.
- Op 10, 11 en 12 oktober werd in het gemeentehuis en 'Molenhuis' te Malderen het 12e kunstsalon van de kunstkring Horizont
- Kunstenaars uit Klein-Brabant - opengesteld. De vernissage
geschiedde m.m.v. WiJlem Vermandere en dr. J. Mertens, die de
inleiding uitsprak. De exposanten waren: Jenny Adriaensens, Achiel
Beckers, Firmin Buelens, August de Bondt, Ghislain Lanckmans,
Maine Praille-Bungeneers, Rik van Aken, Lode van Aken, Georgine
van den Bossche, Emiel Van den Eede en Edward Verbruggen.
- Van 2 tot 28 oktober exposeert Jean-Guy Beernaert neo-impressionistische werken in de nieuwe kunstgalerij Alexander, Carnotstraat, 29a, Antwerpen.
- Op 30 september was Ludo Bekkers voor de Vlaamse T.V. in
gesprek met de Spaanse beeldhouwer M. Berrocal.
- Frans BeJlemans stelde van 5 tot 30 september tentoon in huize
Ernest Claes te Zichem.
- Jean Bilquin exposeert van 9 tot 30 Januari 1971 In galerie Anhyp
te Kortrijk.

- Kunstschilder AI/ons Blomme exposeert van 23 oktober tot 4
november in galerie Leroy te Waregem.
- De Clauwaert publiceert een geestige schelmenroman van Jan
Boschmans : 'Niet zonder blozen, jongedame'.

dit wist ik - ik wist het met vaste hand
zo is mijn beeld over de heuvel beland

- 'De Brugse mastklimmer', een nieuwe roman van F. R. Boschvogel, zal verschijnen In de Reinaert-Romanreeks (DAP. Relnaertuitgaven, Brussel).

waar het nieuwe psalmen schrijft en vertelt
waar de zon - de legende - aan de hemel zwelt

Lode Bosmans, Hubert De Vries, Rik Slabbinck en Staf Van
Elzen exposeren van 9 tot 27 oktober in galerij Mylene te Helst-opden-Berg.

- Kunstschilder Bernard Bosschaert exposeerde van 15 tot 30
augustus in galerij Horizon te Heist-aan-Zee.
- Van 21 augustus tot 6 september stelde Renaat Bosschaert tentoon in Studio Jacobs te Knokke.
- Van 12 september tot 4 oktober exposeert Walter Brems in 't
Molenhuis te Malderen.
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- De toondichter Nini Bulterys werd mLv. 1 oktober benoemd tot
hoofd lerares contrapunt aan het Kon. Vlaams Muziekconservatorium
te Antwerpen. Zij werd tevens door de Minister van de Nederlandse
Cultuur aangeduid als jurylid voor de wedstrijden van contrapunt
en fuga.

die bij hem te Antwerpen in de leer zijn geweest. geëxposeerd.
Anton Vlaskop verzorgde de selektie en de organisatie. Benevens
van G. Debruyne was er werk te zien van o.m. André Van den
Sande, Godelieve Meulepas, Michèle Broeders, Sonja Bauters, René
Veris, Chris Metdepenningen en J. P. Decoster.

- Kunstschilder André Bul/hé werd door de Accademia Internazlonale Tomassa Campanelia dl Lettere, Arti & Scienze, te Rome,
de titel van lid Honoris Causa toegekend. Van 8 tot 16 augustus
stelde deze kunstenaar tentoon in het Stadhuis te Nieuwpoort, en
van 3 tot 11 oktober in atelier Hoge Zit te Veurne.

-

- Composities van Peter Cab us werden op 24 september via
B.R.T.-3 uitgezonden.
- Bij de uitgeverij Saeftinge te Blankenberge verscheen een verhalenbundel 'Omtrent Kassamara', van Hervé J. Casier; tegen de
zomer van volgend jaar verschijnt daar eveneens z.ijn eerste roman
'Ogoman of het waarnemen'.
- Frits Cells dirigeerde in juli een reeks concerten in Tjechoslowakije met de Staatsphilharmonie van Kocise. Deze concerten
werden opgenomen door de Slowaakse radio en televisie. Verder
leidde Fri/s Celis, op 13 oogst, in het Kursaal te Oostende, een
concertuitvoering van Beethovens 'Fidelio', zulks in het raam van
het Noordzee-festival.
- Composities van Ivo Ceulemans werden op 27 september door
B.R.T.-3 geprogrammeerd.
- Vier liederen van Vincent Christoff werden op 22 september
door B.R.T.-3 geprogrammeerd.
- Van 3 tot
C/aes en Rik
te Vaalbeek.
'Pro Musica'

en met 18 oktober stelden de beeldhouwers Frans
van Schil tentoon in het centrum Pro Arte Christiana
Inleider was Lowie Weynants en het koperensemble
uit Brussel verleende zijn medewerking.

- Jan Cobbaert stelde van 18 september tot 6 oktober tentoon in
galerij Mylene te Heist-op-den-Berg. Binnenkort exposeert deze
kunstenaar in New Vork.
- Tot einde september exposeerde André Coffyn in Galerie 55 te
Koksijde en in Galerie Contact te De Panne.
Op uitnodiging van het Ministerie voor Kultuur, exposeert André
Coffyn in het Belgisch Paviljoen te Montreal.
- Willy Cools stelt van 17 oktober tot 1 november tentoon in
galerij De Pellcaen te Duffel. Inleider was Remi de Cnodder, die
over Cools' werk een monografie schreef (prijs: 50 fr. - p.r. 5266.53,
Lintsesteenweg, 80, Duffel).
- Van 1 tot 15 augustus stelde Raf Coorevits tentoon in het kultureel centrum Abdij Affligem te Hekelgem.
- Kamiel Couwenbergh exposeert van 5 tot 27 september in De
Schuur te Noorderwijk.
- Jan Custers (tekstdichter) en Armand Beliën (toondichter) stelden een bundel van 25 geestelijke liederen samen, getiteld 'Uw
leven, Heer, was liefde'; deze bundel werd tevens opgenomen in de
'Eucharistie-ultgave' van het Apostolaat voor Kerkelijk Leven van
de Norbertijnerabdij te Tongerlo.
- Van 2 tot 15 oktober exposeert Paul De Baere in het Peter Pourbusatelier te Brugge.
- Twintig jaar geleden begon dichter Jozef L. De Beider met de
'Colibrant-uitgaven'. In die 20 jaar werden 120 dichtbundels van 60
auteurs op de markt gebracht, met een gemiddelde oplage van
300 à 400 exemplaren per boek Bij die 60 auteurs waren 22
debutanten.
- In de zaal Pama Decor, Fruithoflaan, Berchem, wordt een selektie kunstwerken geëxposeerd, waaronder mooie creaties van Debois, Renaal Ivens en Karel Roelanls.
- Tot 1 oktober werd in galerie Aymon, in het Europacentrum te
Oostende, werk van Gustaaf Debruyne en van een achttal schilders

111 de maand juli exposeerde Pol De Bruyne in galerij Ter Streep
te Oostende.

- Herman De Buyzer uit Tongeren stelde in augustus tentoon in
Amsterdam.
- Composities van Jan Decadt werden op 26 september door
B.R.T.-1 en 3 geprogrammeerd.
- Nestor De Clerck exposeerde van 8 tot 17 augustus in het
kasteel Cortewalle te Beveren-Waas.
- Sylvère Dec/erck stelde van 26 juni tot 26 juli tentoon in het
Casino te Blankenberge.
- Op 25 september opende Remi De Cnodder twee tentoonstellingen. In de galerij Liebens te Mortsel de expositie van Rik Bettens
en in galerij De Eik te Antwerpen leidde hij het werk van de
Italiaanse schilder Etlore Gabri in. Op 23 oktober stelde hij het
werk van kunstschilder Willy Coo/s, in galerij De Pelicaen te Duffel,
voor. Tevens schreef hij de tekst voor een kleine monografie over
dezelfde schilder. Op 29 oktober spreekt hij de openingsrede uit in
de galerij van de Antwerpse Waterwerken te Antwerpen, naar
aanleiding van de tentoonsteling Internationale Prijs Diano Marina.
Hij verzorgde eveneens de catalogus van deze expositie. Remi De
Cnodder leidt op 5 november de tentoonstelling van de Zwitserse
beeldhouwer Willi Rinaldo, in galerij Leopold te Antwerpen, in.
Tenslotle werd Remi De Cnodder door de Bestendige Deputatie
van de provincie Antwerpen aangeduid als jurylid voor de Provinciale Prijs voor Schilderkunst 1970.
- Jean-Pierre De Coster, Chris Metdepenningen en André Van Den
Sande stelden in september tentoon in galerie Aymon te Oostende.
- Georgelte De Groote-Tanghe stelde van 1 augustus tot 1 september tentoon in de Standaard galerij te Oostende.
- Van 21 juli tot 20 augustus exposeerde Rob De Lange in Huize
Geertrui te Vlassenbroek.
- Jan Delanghe, stelde van 6 tot 26 september tentoon in zaal
Rozenhof te Ronse.
- Composities van Lucien Delbarre werden op 21 juli door B.R.T.-2
geprogrammeerd.
- Op 19 juli traden Karel M. De ul/e met kolder en Antoon Vander
Plaetse met voordracht op te Proven.
- Wil/em De Meyer richt een verzoekschrift vanwege de Vlaamse
Volkskunstbeweging tot de bisschoppen en andere hoogwaardigheidsbekleders van onze Vlaamse gouwen. Hij vraagt hun de bijzondere aandacht van de kristenen te vestigen op de nefaste invloed, die momenteel in grote mate verstrengeld zit met het lied
in het bijzonder en de muziek in het algemeen. Hij vraagt hun
eveneens alle krachten te bundelen om het goede lied en de
goede muziek te doen zegevieren en het zelfvertrouwen zo te
sterken, dat de 'ontaardingsbekoringen' tot minimumsterkte herleid
worden.
- Op 21 juli werd Lucien Dendooven voor de Vlaamse T.V. geinterviewd over zijn voll<skundig werk 'De nieuwe Hazegras-polder'.
- Vic De Neve stelde tot 6 september beeldhouwwerken tentoon in
de bovenzaal van 'Oud Zandtapijt' te Hekelgem.
- Het koor 'Cantemus Domino', uit Izegem, voorbereid door Robert
Depicker, verleende zijn medewerking aan de Basilica-concerten
te Tongeren, in het kader van het Festival van Vlaanderen 1970.
- Bij de Standaard Uitgeverij verschijnt dit najaar een bundel
verhalen van Frans Depeu/er: 'Zeven slagen op de gong'.
-

Hugo Deprins exposeerde van 1 juli tot 31 augustus in galerie
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AS.L.K te Antwerpen.

bezit', een overzicht van prehistorie tot klassicisme.

- Van 28 augustus tot 7 september stelde Michel Depypere tentoon in A.C.W. te Kuurne.

- Leo Dutoy en Willy Van Eeckhout exposeerden van 5 tot 13
september in De Oude Hoeve Witte Vlag te Bonheiden

- Aan het concert, dat op 4 oktober door B.R.T-3 werd uitgezonden in het raam van het Festival van Vlaanderen 1970. verleende het Brugs Veremanskoor, voorbereid door Roger Deruwe,
zijn medewerking.

- Bij Desclée De Brouwer verschijnt de roman '100 kistjes voor
Galutopia' van de debutant Pierre Dyserinck

- Op 3 oktober sprak Ignace De Sutter, voor D.F.-Dendermonde,
over 'Humor in de Grote Muziek'.
- Van Fred de Swert, die reeds een drietal dichtbundels publiceerde, verscheen bij Desclée De Brouwer de bundel 'De rust
van de duif', In de reeks 'Noorderlicht'.
- Roland Devoldere exposeert van 9 oktober tot 5 november in
galerij Keunepupe te De Haan.
- Jan D'Haese leidde op 28 augustus, in galerij Waumans te
St.-Niklaas-Waas, de tentoonstelling van Renaat Saey in.
- Organist Kamiel D'Hooghe vergastte op 19 september de toehoorders in de grote concertzaal van 'De Doelen' te Rotterdam
op twee werken die geheel buiten het gewone orgel repertoire
vallen. Het betreft hier de 'Simfonia per organo' van Flor Peeters
en de 'Messe de la Pentecöte' van Olivier Messiaen, twee kapitale
stukken, die zelden benoorden de Moerdijk tot vertolking zijn
gekomen,

- In juli en augustus exposeerde Etienne flJas in galerie Richard
Foncke te Brugge, evenals te Haarlem.
-

H. f/ström ontwierp de verjaardagszegel voor Koning Boudewijn.

- Van 10 tot 25 oktober werd werk van ons betreurd medelid
Kal/ist Fimmers tentoongesteld in de Boerenkrijgschuur te Tongerlo.
- Onder de titel 'Kunst en Kunde' schreef Roger Geerts een bijdrage in de monografie over kunstschilder Lode Bosmans, uitgave
Artiestenfonds, Rockoxhuis, Antwerpen, 1970. Hij organiseerde een
retrospectieve Edmond Verstraeten (1870-1956) in de V.T.B.-Studio
te Gent en sprak er het inleidend woord. HIJ hield tevens de inleidende toespraak bij de volgende tentoonstellingen: Gisleen Heirbaut (Galerij Waumans, St.-Niklaas), Jan de Bie (Galerij Gebo,
Antwerpen), Romain De Saeger (Ons Huis, Kruibeke), Lucien COIllpernol en Francine Gravel (Verhaerenmuseum, St.-Amands), Pros
Oversteyns en Firmin Schyvinck (Kunstcentrum M. Peeters, Antwerpen), Walter Brems (Galerij Gobin, Brussel), Marc Eemans
(Sted. Museum, St.-Niklaas), 'De Akwarel' (Brasschaat), George
Flips en Achille Swysen (Het Vleeshuis, Lier).

- Anto Diez stelde in de maand juli tentoon in galerie Atlantic te
Koksijde en van 21 tot 31 augustus exposeerde hij samen met
beeldhouwer Barl Soubry in het Gemeentehuis te Moorseie. Van i?
tot 27 september stelde Anto Diez tentoon in galerie De Pellcaen te
Duffel en van 4 tot 23 november in galerij Het Teken te Wezembeek-Oppem.

- 'Liederenkrans' van Jozef Ghesquiere en Paul François beleefde
bij Desclée De Brouwer een zoveelste uitgave.

- Orgel ist Stefaan Dombrecht concerteerde op 17 september in
de kerk van Bredene-dorp. A. Deschrevel gaf enkele historische
notities over muziek en kerkmeubilair. Op 3 oktober werd in de
St.-Mildredakerk te Izenberge een orgelconcert gebracht door de
heem kring Bachten de Kupe. Stefaan Dombrecht bespeelde het
orgel: verder traden op : Petrus Dombrecht (hoorn) en de concertvereniging van het Oostendse conservatorium.

- Gilbert Goos zorgde op 31 oogst voor een happening en droeg
op 3 september gedichten voor in de 8BX, de boekenbeurs voor
Vietnam, te Antwerpen.

- Prof. Albert Dondeyne hield op 11 oktober een lezing over 'Cultuurhistorische dimensie van het mens-zijn', in de maandelijkse vergadering van de Koninklijke Vlaamse Academie, klasse der Letteren, te Brussel.
- Een belangrijk gedeelte van een in voorbereiding zijnde geluidsband met werk van componist-dirigent Jan Douliez werd bij wijze
van proef ten gehore gebracht op de Guldensporenviering in 'Open
Kring' te Gent. Ingezet werd met een lied voor bariton, op een
gedicht van Pol Le Roy: 'Bidt voor de Dichters', gezongen door
Kamiel Inghels. Daarna droeg Flor Van Eeckhoulte de 'Naoorlogse
Ballade' van Jan D'Haese voor op een impressionistische background-partituur van Jan Douliez, voor piano en viool, uitgevoerd
door Yolande Goes (piano) en de componist (viooD.
Op dezelfde avond werd het lied 'Klauwaart, Geus en Brigand' van
Jan Douliez, op tekst van Renaat Saey, voor het eerst uitgevoerd
door bariton Kamiel Inghels.
- Chris Dubois gaf op 25 juli een concert op het orgel van de
kathedraal te Brugge. Naast de klassieke orgelliteratuur vertolkte
hij werk van Flor Peeters, Herman Roe/straete en van hemzelf.
Tijdens de studiedagen van 6 tot 11 juli, Ingericht door 'Het
Madrigaal' te Leuven, verleende Chris Dubois zijn medewerking
voor het atelier orgelliteratuur voor orgelpositief. Te Brugge, Mechelen en Tienen werden tijdens de voorbije zomer beiaardcomposities van Chris Dubois uitgevoerd op de beiaarden van genoemde steden. Chris Dubois speelde op 11 oktober het huisorgel
van tandarts R. Lambert te Izegem in.
-
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Albert Dusar publiceert bij Heideland-Orbis 'Limburgs kunst-

- Louis Ghysebrechts exposeerde van 12 september tot 3 oktober
in het Institut tür Auslandsbeziehungen te Stuttgart en van 19 september tot 11 oktober in het Provinciaal Begijnhof te Hasselt
(Aspekten van de Hedendaagse Vlaamse Fantastiek).

- De Boekengilde De Clauwaert opent haar werkjaar 1970-71 met
een autobiografische roman van Rose Grenon: 'lokasta'.
- Yvonne Guns exposeerde van 12 tot 23 september in galerij
Breekpot te Antwerpen. René Turkry verzorgde de inleiding.
- Beiaardier Jo Haazen verleende zijn medewerking aan de
beiaardconcerten op de St.-Pieterstoren te Mol op 22 augustus, en
in de Abdij te Postel op 21 juli.
- Walter Haesaert publiceert een nieuwe bundel gedichten: 'Koudbloedig'. Enkele van de opgenomen gedichten werden in Nederland en Vlaanderen bekroond. Gesigneerd exemplaar te bekomen
door storting van 80 fr. op p.r. nr. 53.28.63 t.n.v. de auteur, Tielt.
- Van 12 tot 28 september exposeerde Danielle Hasebreeckx in
de zalen G. Campo te Antwerpen.
- Pierre Hendrix en zijn dochter Mia exposeerden van 18 tot 28
september in de Boerenkrijgschuur te Tongerlo.
- Van 29 augustus tot 6 september stelde Jan Hoogsteyns tentoon
in het scouts- en gidsen lokaal te Brasschaat. In kunstzaal Heuff te
Wassenaar (Ned.) exposeert hij van 15 oktober tot 11 november.
- Gerard Ide exposeert van 3 oktober tot 1 november in de Wittepoppentoren te Gent.
- Renaat tvens exposeerde van 17 augustus tot 19 oktober In
galerij Europa te Berlijn. Van 10 tot 22 oktober volgde een tentoonstelling in 'Vecu' te Antwerpen.
- Op 11 en 15 oktober programmeerde de B.R.T. het hoorspel
'Nachtelijk gesprek' van Dries Janssen,
- Van 10 tot 26 juli stelde Juut Keppens tentoon in het Kultureel
Centrum Abdij Affligem te Hekelgem, en van 17 tot 26 oktober in
de Akademiezaal, DIjkstraat, te Dendermonde.
- Van 10 tot 18 oktober stelde Jozef Ketz tentoon in de Raadszaal
te Boom.

- Kunstscllllder A J Laroy Uit Aalter hield in 1970 verscheidene
individuele exposit ies . 0 m. van 6 tot 18 maart in galerij 's-Gravensteen te Gent en van 11 tot 21 Juli in de Lelehoeve te Zulte.
Van 4 tot 31 augustus exposeerde Etienne Le Co mp te in galelle
BOlsseree te Keulen .
- Van 3 tot 8 oktober stelde Ward Lernout tentoon in het GemeenterwIs te Geluwe. Bij de opening droeg Willy Spillebeen voor
uit eigen werk.
- Van 27 september tot 4 oktober expo seerde Jos Linclau In de
Gemeentelijke feestzaal te Ingelmunster J. Van Laeke stelde de
kunstenaar aan het publiek voor.
- 'De Vlaamse letterkunde van 1780 tot heden' , het bekende
handboek van Dr. R. F. Lissens, dat reeds aan zijn vierde uitgave
toe is. verscheen thans bij het Böhlau Verlag in Keulen. in een
Duitse bewerking van Dr. P. H. Nelde.
- Robert Lizen stelde van 4 tot 14 september tentoon in de
Boerenkrijgschuur te Tongerlo.

- Op 2 en 24 september en 4 oktober concerteerden de solisten
van het Belgisch Kamerorkest 0 I.v. Georges Maes. voor B.R.T.-l
en 3, en op 5 september trad G. Maes op als solist voor B.R.T.-3.
Georges Maes leidde ook het tweede concert van hedendaagse
muziek te Gent.
- Tot 1 november exposeert in galerij Rlviera te Deurne een groep
plastische kunstenaars, o.m. Garbis Maksetian .
- Tijdens de Europese Weken te Passau stelden Bart en Ortrua
Maréchal in Schlosz Vornbach keramiek tentoon .
- Marjet stelt van 13 tot 31 oktober schilderijen en beeldhouwwerken tentoon in galerij Roeland te Brussel
- Jos Mets zorgde voor de inhuldiging van de nieuwe kunstgalerij 'Alexander' aan de Carnotstraat te Antwerpen. met Een
tentoonstelling van zijn schilderwerken. die I!ep van 19 september
tot 2 oktober.

- Van 5 tot 17 september stelde Frans M.nnaert tentoon In de hal
van het Stedelijk Feestpaleis te Oostende.
- Hubert Mmnebo en Roland Monteyne stelden van 3 tot 18 oktober tentoon in Kunstforum te Scheiderode.

- Composities van Vic Nees werden op 26 augustus, tijdens het
programma 'Volksliederen' door B.R.T.-l uitgezonden.
- Kunstschilder Paul Noldus exposeerde in het Provinciaal Centrum te Neerpelt, van 14 tot 28 oktober, en in het Provo GalloRomeins Museum te Tongeren van 31 oktober tot 16 november.
- Einde augustus verscheen van Jef Notermans: 'Vijf Charters
uit de 13e eeuw in Maaslandse Taal' , geïllustreerd met vijf facsimiJis van de perkamenten schepenbrieven uit 1267, 1293, 1294
plus een reproduktie van de penteken ing door de kunstenaar
Valentljn Klotz (1670). voorstellend de Oostelijke flank van de
St.-Pietersberg ten zuiden van Maastricht. Het boek telt 132 blz. en
kost 150 fr. (Te betalen door overschrijving op p.r. 10.365.40 van
de auteur, Athoslaan, 1d, te Maastricht).
- Het César Franck-recital, dat onze eredeken Flor Peeters te
Mechelen hield in het raam van het Festival van Vlaanderen . werd
door de pers unaniem als een hoogtepunt van dit Festival bestempeld.
- Bert Peleman werd benoemd tot lid van de 'Académie septentrionale' Zijn gedichten Ballade van de Meivis' en 'Het afscheidsmaal' werden onlangs In het Frans vertaald.

- Kunstschilder Clement Pellier expo seerde van 3 tot 21 oktob er
schilderijen en tekeningen in de Schaarbeekse galerie Lambermont, waar hij atelierleider is. Dit is zijn 4e persoonlijke tentoonstelling in 1970.
- Op 5 oktober zond de Vlaamse T.V. twee oliginele muziekwerken van N. Rosseau en Jet Maes uit, waarvoor als uitgangs-

thema De Verloofden ' van onze eerste ere dek en voor schilderkun st wi jlen Constant Permeke , geko zen werd . Van 5 sept em ber
tot 5 o ktober werd in het Oostend se Mu se um voor Schone Kunsten
ee n expos itie gehoud en onder de titel 'Pcrm ek e en Oo stend e'.
- Op 20 september verleende Gh ls /aln Pouss ee/e zijn med ewerking aan het volksconcert , dat door B R.T.-l werd uitgezonden
- Op 29 augustus trad Armand Preud'/lOmme op in het Kl ei nkunstCentrum ' De Schuur' te Noorderwijk.
- Victor Renty stelde van 26 september tot 7 oktober tentoon in
galerie Breckpot te Antwerpen. Guy van Hoof verzorgde de inle iding.
- Helene Riedel stelde van 21 augustus tot 6 september tentoon
in het Cultureel Centrum Abdij Affligem te Hekelgem .
- Herman Roelstraete werd benoemd tot profe ss or aan het Koninklijk Muziekconservatorium tc Brussel. Hartelijke gelukwensen!
Op 30 september verleende Herman Roelstraete zijn medewerking
aan het orgelfestival In de O.-L.-Vrouwkerk te Roeselare.

- Van Walt er Roland verschijnt dit najaar bij de Standaard Uitgeverij een nieuwe roman : 'Het nekschot'.
- Op 12 juli concerteerde stCldsbeiaardier Elie Ryckelynck op de
beiaard te lepel".
- Composities van Jozef Ryelandt werden op 20 en 22 september
door B.R.T.-l geprogrammeerd.
- Werner Sarlet stelde van 18 juli tot 6 augustus tentoon in De
Kobbe te Knokke.
- Maurice Schelek exposeerde van 14 augustus tot 6 september
in de Latemse Galerij te St.-Martens-Latem.

- Op 6 oktober werd Luc Sehepens in 'Vergeet niet te lezen '
geïnterviewd door Kris Borms over zijn boek 'Dagboek van een
politiek konflikt '.
- Aan auteur Julien Schoenaerts werd op 18 september de door
de V.T.B.-V.A.B. ingestelde Dr. De Gruyter-prijs uitgereikt, omwille
van de grote verdienste die Schoenaerts had en heeft O.m. bij het
vertolken van Harold Pinters werk in Vlaanderen .
- Kan. Dr. Smeets verzorgde op 12 september, in het kader van rie
godsdienst"ge uitzending, voor B.R.T.-West-Vlaanderen een toespraak over religieuze kunst.
- André Sorel stelde op 26 en 27 september tentoon in Open
Atelier te Oostende. Van 7 tot 20 oktober volgde een expositie in
Caryatide te Brussel.

- Kunstschilder Gustaaf Sorel exposeerde van 7 tot 20 oktober
in Caryatide te Brussel.
- Van Willy Spillebeen verschijnt binnenkort bij het Davidsfonds
een nieuwe roman: 'Steen des Aanstoots'.
- Van 1 tot 31 oktober stelt Etienne Steel tentoon in galerie
A.SL.K. te Antwerpen .
- In het nieuwe uitgavenprogramma van De Clauwaert verschijnt
de novelle 'Het oranje huis' van Jaak Stervelynck .
- Op 17 oktober werd op het erepark van het kerkhof SchoonseIhof te Antwerpen het grafmonument van pater Stracke onthuld .
Pater Janssen , rector van het Xaveriuscollege, zegende het in .
Korte toespraken werden gehouden door Karel Dillen, Daniël Merlevede en prof F J. de Waele. Het koor van het voornoemd college,
o.l.v. pater Windey, luisterde de plechtigheid op.
- Op het programma van Teater Antigone uit Kortrijk staat O.m.
een 'St ijn Streuvels Evokatie ', een realisatie van Antoon Vander
Plaetse en Bert De Wildeman.
- Zopas verscheen 'Het Aards Paradijs' (98 pag. , 36 pag . foto 's,
16 x 25 cm) van Lambert Swerts. Het bevat drie reis-essais : Griekenland (paradijs van schoonheid). Guatemala (paradijs van ellende) de U SA (paradijs va.n weelde) . Het boek werd Ingeleid
door Jozef Droogmans en werd uitgegeven ten bate van het missie-
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wezen in Guatemala (100 Ir, p.r 4976.62, t.n v. de auteur, Transvaalstraat. 73. 2600 Berchem-Antwerpen)
- Van 7 tot 20 augustus stelde Gaston Theunynck tentoon in
Studio Jacobs te Knokke.
- Aimee Thonon, pianiste en Wil/ried De Roo, viool traden op als
solisten tijdens de 17e muzikale auditie, ingericht door het Muziekinstituut 'Aimee Thonon', die op 17 oktober in het Oostendse
Kursaal plaatshad.
- Beeldhouwer André Van Ach/e stelde van 21 augustus tot 6
september tentoon in het Cultureel centrum te Vinderhoute. Van
5 tot 27 september neemt André Van Ach/e, als enige Belg in een
internationaal gezelschap, deel aan een tentoonstelling te Amersfoort, ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de kunstenaarsgroep 'De Ploegh',
- Van 10 oktober tot 10 november exposeert Teresa Van Aken-Van
Gerwen in de Standaard te Oostende.
- Het Kortrij kse Stadsbestuur richt in oktober een grote retrospektieve Hilaire Vanbiervliet in (Cultureel Centrum, Hazelaarstraat)
n.a.v. de 80e verjaardag van deze kunstschilder.
- Van jeugdschrijver Gaston van Camp verschijnen bij Van In te
Lier twee bundels verhalen met sportieve, technische of historische
ondergrond: 'De stad die in de wolken hing ... ' en 'De wand die
doodde .. .' De reeks Bonte Boeketboeken wordt voortgezet bij het
Davidsfonds. Het derde deel zal de mens tot onderwerp hebben.
- Van 23 september tot 6 oktober exposeerde Leon Vandamme in
Caryatide te Brussel.
- Leo Vandekerckhove exposeerde van 25 juli tot 7 augustus in
galerie Horizon te Heist-aan-Zee.
- Van 12 tot 28 september stelde Maurits Van den Dries tentoon
in de zalen Campo te Antwerpen. Tijdens de oktoberweekends
exposeerde hij etsen in galerij Konvent te Lier.
- Van 17 oktober tot 8 november exposeert te Hasselt, in het
provinciaal Begijnhof, de Researcil Group, o.m. met werk van
Vincem' Van Den Meersch. Deze kunstenaar werd - evenals o.m.
Jas Jans uitgenodigd door de Jury van de Second British
International Print Biennale te Bradford (E.) (sept.-decemberJ.
- Rudoll van de Perre werd bekroond met de Provinciale Prijs
voor Letterkunde 1969 van Oost-Vlaanderen, voorbehouden aan
essay en monografie, voor zij n werk 'Poëzie ,en leven' (uitg. De
Nederlandsche Boekhandel). In september verscheen bij dezelfde
uitgeverij, in de reeks Het Zilveren Kompas (cursorische lectuur
voor het H.S.a.), zijn 'Ik snijd in dit ivoor', een bloemlezing uit de
Nederlandse poëzie (1945-1970) met inleidingen, verklaringen en
opgaven.
- Robert Vandereycken exposeerde vanaf 9 oktober in galene
Ordo te Ordingen.
- André Vanderhaeghe stelde van 17 tot 31 juli tentoon in de
Casino te Blankenberge. Jack Verstappen verzorgde de inleiding.
- Van 13 tot 25 september stelde Lea Van der Straeten tentoon in
galerie Vyncke-Van Eyck te Gent.
- Willy Van Eeckhout en Leo Dutoy exposeerden begin september
schilderijen in 'De Oude Hoeve Witte Vlag' te Bonheiden.
- Jo van Eetvelde verleende op 11 oktober zijn medewerking aan
het 8.RT-programma 'Orge ls in Vlaanderen' en bespeelde daarin
het orgel van de dekanale kerk te Diksmuide.
- Van 9 oktober tot 17 november exposeert Staf Van Elzen in
galerie Mylene te Heist-op-den-Berg. Voordien had hij akwarellen
tentoongesteld in de zaal C.A.W. te Antwerpen (19 september 2 oktober).
- Van Irina Van Goeree verschijnt dit najaar, bij de Standaaro
Uitgeverij, een roman, getiteld 'Een antwoord gillen',
-
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Bij Lannoo, Tielt Utrecht. verschijnt een tweede bundel kinder-

kolder van Pol Vanhaverbeko: 'De klavediE:ide van zus Inmiddels
bereikte zijn eersteling Zus had geen geluk, ze zat Juist In bed met
Sinterklaas' In elf maanden tijd de 25.000 exemplaren.
- Jos Van Houdt stelde van 2 tot 15 oktober tentoon in zaal
C.A.W. te Antwerpen.
- Krist. Van Ingelgem concertE:erde op 29 nugustus op het orgel
in de Lutherse kerk te Middelburg en op 27 september in de
St.-Pauluskerk te Opwijk.
- Eugène Van Itterbeek zal op 3 december spreken over Charles
Péguy, in de reeks 'Middagen van de Poëzie', die op 22 oktober
hun 23e seizoen starten.
- De kunstschilderes Edith van Leckwyck nam in september met
2 schilderijen ('Anita' en 'Het huisje') deel aan de tentoonstelling
'Het kind in de kunst', die ingericht werd door de Galerie-Boekhandel Van Geyt te Hulst (Zeeuws-Vlaanderen).
- Composities van Pieter Van Maldere werden op 27 september
door B.R.T.-3 geprogrammeerd.
- Julien Van Remoortere werkt momenteel aan een groot kunstboek over Felix Timmerman:> (voornamelijk als plastisch kunstenaar), dat in 1972 bij het Mercatorfonds zal verschijnen. Medewerkers aan dit boek ziJn: Gerard Walschap (inleiding), Ua Timmermans (biografie), Hubert Lampo (essay over het letterkund:g
werk van de Fé), Dra. Hilda Van Assche (bibliografieën). Het boek
zal 100 kleurreprodukties tellen plus een groot aantal zwartwit.
Van Remoor/ere heeft de algemene leiding van dit project, staat
bovendien zelf in voor een uitgebreide studie over Timmermans als
tekenaar en kunstschilder en maakt tevens een cataloog op van
het plastisch werk van de Fé. Verder verschijnt binnenkort Van
Remoorteres derde Clauwaert-novelle : 'De reinen van hart'.
Het bekende cabaretprogramma 'Met een muze op schoot', dat
o.l.v. Julien Van Remoortere furore maakte, werd te Menen en te
Kortrijk telkens met groot succes opgevoerd. Een nieuwe 'Muze'
staat op getouw; Oostende krijgt, zoals steeds, de première (15 en
16 januari 1971); medewerke,s zijn: Louis Verbeeck, Willem Vermandere, Gerard Vermeerseh, Piet Theys, Herman Elegast, Hugo
Raspoet, Raf Deckers en Mick Clinckspoor.
- Van 3 tot 18 oktober stelde Willem Van Remortel tentoon in het
kasteel Coriewalle te Beveren-Waas.
- Omer Van Vosselen stelde van 20 sE:ptemiJer tot 7 oktober
tentoon in galelij Waumans te St.-Niklaas.
- Het Weslvlaams Orkest, o.l.V. Dirk Varendonek, verleende zijn
medewerking aan het Basilica Concert van 18 juni te Tongeren, in
het kader van het Festival van Vlaanderen. Dit concert werd door
B.R.T.-3 in stereo opgenomen en gedeeltelijk door de televisiediensten van Romaans ZVlitserland op beeldband vastgelegd.
- Bij Heideland-Orbis verschijnen dit najaar twee bundels van
Louis Verbeeck: 'Kikindodo, Kikindada' (een bloemlezing kinderuitspraken) en ' De schuintamboer' (licht proza).
- Tijdens het seizoen 1969-1970 slelde Ferdinand Vercnocke zijn
schilderwerk tentoon te Keerbergen (zaal Bloemendaal), te Brussel
(V.T.B.-studio Rik Wouters) en in het Rogiercentrum, zaalDescartes
(Kunst in Europa). Enkele van zijn marines werden geselekteerd
voor de finale groepstentoonslelling in het Stadsmuseum van Luik.
- Op 25 en 30 september programmeerde B.R.T.-1 werk van
Renaat Velemans. Op 17 ol;tober had te Lier een grootse Veremanshulde plaats: academische zitting in de Begijnholkerk (met
toespraken van Herman Van Rooy en drs. W. Dehennin en muzikale
uitvoering door Renaat Verbruggen. Jos Van Looy en mevr. TeldersDierickx); daarna had de onthulling plaats van een gedenkplaat
aan het geboortehuis van de betreurde componist.
- Tijdens de zomermaanden was Willem Vermandere de grole
ster van het Jonger-dan-je-denkt-programma in het Casino te
Middelkerke.

_ José Vermeersch exposeert van 7 tot 28 november beeldhouwwerken en tekeningen In galerie Anhyp te Kortrijk

Grafisch bericht

- 'De vliegenier van lood ', een nieuwe dichtbundel van Gust
VermeilIe, zal binnenkort bil Desclée De Brouwer verschijnen.

verzorgd door het V. V. G.

_ Organist Gabriël Verschraegen verleende op 6 september en 4
oktober zijn medewerking aan het programma Orgels in Vlaanderen,
dat door B,R.T.-1 werd uitgezonden. Te Geraardsbergen speelae
Gabriël Verschraegen het gerestaureerde orgel van de St.-Bartolomeuskerk in. Verder trad hij. samen met het knapenkoor 'Gloria
Laus', op tijdens het 2e concert van de Vrienden van Watervliet,
dat op 18 oktober in de O.-L.-Vrouwekerk te Watervliet doorging
- Letterkundige Jaak Verstappen verzorgde de inleiding tot de
tentoonstelling van Denise Verstappen, welke van 15 augustus tot
11 september plaatsvond In de Generale galerij te Oostende.
- De Vlaams-Bourgondische praalstoet 'De Gouden Boom', die
op 23 en 30 augustus te Brugge rondgang maakte, was een
realisatie naar een idee en ontwerp van Antoon Viaene.
- In het nieuwe uitgavenprogramma van De Clauwaert werd de
roman 'De weg terug' van Maria Vlamijnck opgenomen.
- Hilde Vonck stelde, in het historisch kader van het kasteel te
Laarne, wandtapijten, batik, email, murale keramiek en opaline
tentoon. Dit gebeurde van 14 augustus tot 8 september.

- Beiaardier André Wagemans werkte mee aan het Volksconcert.
dat op 4 oktober door B.R.T.-1 werd uitgezonden.
- Martin Wallaert stelde van 19 tot 27 september tentoon in het
Gemeentehuis te Nazareth.

- Heideland-Orbis publiceert het 2e deel van Albert Westerlincks
'Gesprekken met Wal schap'.
- Beeldhouwer Frans Wijnants en schilder Frans Lyssens stelden
van 22 oogst af beeldhouw- en schilderwerken en tekeningen tentoon in de Galerij 'Hacienda' te Keerbergen.
- Van 24 juli tot 27 augustus stelde Rik Wijnants tentoon in galerie
Oranje te Gent. Deze kunstenaar exposeerde van 29 augustus tot
8 oktober in kunstgalerij L. Leopold te Bonn.
- Van 3 tot 30 oktober exposeert Joseph Willaert in galerij Puzako
te Roeselare (Menensteenweg, 149).
- Nelly Windels stelde van 15 augustus tot 4 september tentoon
in galerij Deurlica te Deurie. Te Brussel mocht zij in het Rogiercentrum, tijdens de tentoonstelling 'Kunst in Europa', het bronzen
eremetaal S.I.B. (syndicat d'initiative de Bruxelles) in ontvangst
nemen.
- Humberto Wouters exposeert van 16 oktober tot 1 november
schilderijen, akwarellen en etsen in galerij 'Het Teken' te Wezembeek-Oppem,

Secretariaat:
MOlendreef, 17, 9831 Deurle
(tel. 09/52.37.17).
P.R. 14979 Kredietbank Tielt V.V.G.

Het schandaal van de betalingen
Wat bij een rondvraag bij jonge grafiekers een hardnekkig spookbeeld schijnt te zijn is het slecht en zelfs niet-betalen van geleverd
werk, door de klant. Vele grafiekers hebben er om deze reden
reeds de brui aan gegeven.
Veelal gaat het bij zulke werken om grote firma's of officiële besturen die er een punt van eer schijnen te willen maken een arme
drommel maanden, zoniet jaren, naar zijn geld te laten fluiten. Met
dat geld van meerdere arme drommels speculeren zij dan een tijdlang en dat kan een heel mooi extra potje opleveren.
Wij kennen klanten, die zo de beginnende grafiekers, of deze van
wie zij weten dat ze niet zo ruim in het werk zitten, verder opfokken
tot gedweeë bedelaars, net zoals reeds hun vaders met de oudere
generatie hebben geprobeerd. Laten zij gerust hun decoraties omhangen van wat zij voor het vlaamse volk en zijn kunst hebben gepresteerd; grafiekers en tekenaars zijn nu eenmaal nog geen 'volk'
waar rekening moet worden mee gehouden.
Laten de grafiekers echter, hoe goed zij hun klanten ook menen te
kennen, er een gewoonte van maken een eerlijk werkkontrakt op te
stellen en ter ondertekening aan te bieden, waarin niets aan het
toeval is overgelaten, want meestal begint onenigheid bij een misverstand.
Laten zij vooral de datum der betaling vastleggen of een 'betaling
bij levering' toevoegen. Mocht dit volgens hen niet genoeg waarborg bieden (zij kennen tenslotte hun klanten) omdat de klant de
gestelde datum niet naleeft, dan kan ook nog een 'goed voor druk'
of 'goed voor reproduktie' bijgevoegd. Alleen dàn kan wettelijk tot
reproductie van het werk overgegaan worden als het de handtekening van de ontwerper draagt d.W.Z. wanneer alles naar wens van
de ontwerper is geregeld, ook de betaling.
Voorkomen Is altijd beter gebleken dan genezen.

- Volksliederen in een bewerking van Jos Wuytack werden op 26
augustus door B.R.T.-1 ten gehore gebracht.

Wij hebben het nuttig geacht een voorbeeld van werkkontrakt te
laten verschijnen dat elke grafieker in gedrukte vorm, onder zijn
eigen briefhoofd, ter invulling en ondertekening aan de opdrachtgever kan voorleggen.

- Van 9 tot 22 april 1971 exposeert Robert Wuytack in galerij
Oranje te Gent.

BRIEFHOOFD

- Michel Wyffels regisseerde in september met groot succes een
serie opvoeringen van 'De kamer waarin wij leven' (G. Greene)
door de Oostendse toneelkring 'De Bacchanten'.

Opdrachtgever:

Bij het ter perse gaan bereikten ons nog een paar berichtjes:
Aard van de opdracht:
- Edith van Leckwyck exposeert haar jongste pastels in galerij
Atelier te Oostende (7 tot 30 november).

- Aan kunstschilder Jan Hoogsteyns uit Paal werd zopas de prijs
van de Stad Ronse toegekend. Hartelijk proficiat! Wij zullen hier
uitgebreider op terugkomen in ons Jaarboek 1970.

Druktechniek:

Omschrijving:
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Verplichte

beeldelementen : .. .. ....... .... ........ .. . .............. .. .. ...... .

Documentatie ter inzage :

.................... ... ....... ... ................. .

terug te bezorgen: .. ... .... ....... .. .... .. . ...... ...... .. .
Regeling voor uitvoering . .......................

............ .. ...... ..

(betreft b.V. offerten vragen enJof instaan volledige leiding
turen nazien)

+ fac-

Supervisie tijdens de uitvoering:
(enkel kontrole op uitvoering)

Datum van de opdracht:
Data levering :

Opmerkingen :

.... ...... .. ... .... ... ..... .. ..... .............. ...... ........ ..... ..

Betaalbaar :

HONORARIUM
1. ontwerp

basis

.. .. .. ..... .... F

...... .. .... x kal.
(bv. C/1)

x%

.. ... ........ .. F

3. herdruk

... . .. . . .. .. x%

.......... ..... F

4. spoedopdracht

... .. .... . .. x%

2. oplage
.. ..........
(b.v. onbeperkt : 100"10)

.. ............. F
.. ......... .. .. F

5. belast met volledige leiding x%

F

6. supervisie tijdens uitvoering x %

7. werktekeningen uurloon aan ..... ... ..... F
8. fotocliché of andere aan ............... F per stuk of cm' of anders
overeen te komen.

Betalingsvoorwaarden:

2. saldo, ontwerp

............ F op .......... ..
datum
bv. '/4
............ F op .......... ..

Klaar voor uitvoering

........ .. .. F op ...... .. ... .

1. provisie van

'/.
bij levering, of datum

,/.
==:

. . •• • • . • . . ••

Fop .. ......... .

'/.
Handtekening :
De opdrachtgever

in akkoord met de
leveringsvoorwaarden v.v.g .
zie verso.

de ontwerper

(naam en adres)

Wenskaarten
leder jaar weer vloeit een stroom van wenskaarten de overbelaste
brievenbussen van uw zaak of huis binnen. Wat een enorme kans
voor onze grafiekers ! Verheug u niet te vlug. Hoewel tegenwoordig
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in de handel zeer goede voorgedrukte wenskaarten van alle slag
te krijgen zijn , is er nog steeds de kitsch-diktatuur. vooral in onze
grootwarenhuizen.
Maar niet alleen de kaarten zouden het uitsluitend gebied van de
goede grafieker moeten zijn, er is echter iets doeltreffenders nl.
voor degenen die de 'house-style' van hun bedrijf op een originele
manier wensen te manifesteren . Ook de grafische verpakking en de
formulering van de wensen zelf geven de voor hen persoonlijk ontworpen wenskaart het peil van uw onderneming en uw levensstijl
mee ; een opschietertje dat het in deze tijd van vervlakking meer
en meer doet.
Hierbij geven wij enkele ontwerpen van de hand van E. Verkest
v.v.g . en daarnaast de door de eeuwen heen doorgewinterde kitsch
waar niemand bij gebaat is die zichzelf respecteert.

DESIGN - Maandelijks
Councll of Induslrial Design
The Design Centre,
Haymarket 28. London S.w.1 Engeland
Prijs : 10 Dollar per jaar
GEBRAUCHSGRAFIK - Maand elijks
Uitgeverij F. Bruckmann KG , München 2
Nymphenburgerstrasse 86
Pri is : 1200 fr.
ART DIRECTION - Maandelijks
Uitgeverij : Adverlising Trade Publicalions Inc.
19 W. 44 St, New Vork, 10036 USA
Prijs: 14 Dollar per Jaar.

Nuttige reactie van een lezer
Een lezer vraagt ons, na het verschijnen van het artikel in nr. 112
over het verknoeien van het merkteken van de Beursschouwburg
door een onbevoegde, te willen aanduiden welk van de twee afgebeelde merken het originele is en welk het verknoeide; dit voor de
lezers die minder op de hoogte zijn.
Dit van links is wel degelijk het originele wat duidelijk te merken is
aan de harmonieuze samenstelling van de arenavorm naast een
nieuwe vereenvoudigde conseptie van een B. De namaker heeft helemaal niet begrepen dat de evenwijdige lijnvoering van de arena
In regelrechte tegenstelling staat met zijn dik-dun manier van een
banaal-klassieke, te smal uitgevallen B, die dan bovendien nog een
ietsje te ver afzijdig staat.
Mogen wij verder ook opmerken dat er in nr 113 bij het artikel over
de denkfazen van een merkteken, de clichés 1 en 2 per abuis verwisseld werden ...

Bibliografie
AAT; Ad Art Techniques. Maandelijks
Uitgeverij ADA Publishing CO Inc.
19 W. 44th St., New Vork, N.Y. 10036 USA
Prijs; 10 Dollar per jaar.
NEUE GRAFIK - Driemaandelijks
Stockerstrasse 34, Zürich , Zwitserland
Publiciteit - verpakking - grafische tentoonstellingen.
In Duits, Engels, Frans.
PACKAGING - Maandelijks
75 Carter Lance, London E.CA Engeland .
Verpakkingsproblemen.
Korte inhoud in Frans , Nederlands, Duits, Spaans.
CLAXON - Maandblad voor reklame, verpakking, marketing en
verkoopkunde.
Uitgever; n.v. Internationale Drukkerij en Uitgeverij Keesing
2100 Antwerpen-Deurne
Keesinglaan 2-18
Prijs; 50 fr. per deel.
ARIADNE - Weekblad voor reklame en marketing
Uitgave Three Castles
A.J. Ernststraat 169, Amsterdam Z-11
Nederland
Prijs; 50 gulden per jaar.
INFORDESIGN - Tweemaandelijks
Uitgave van het Belgisch Instituut voor Industriële Vormgeving
Eendrachtstraat 60
1050 Brussel
Jaarabonnement 200 fr.

Kunstecho's
AARSCHOT
De Prijs van Aarschot voor schilderkunst, ingericht door de sted.
akademie, met de medewerking van het stadsbestuur, zal ook dit
jaar uitgereikt worden. Aangezien de werl,en in de loop van de
grote vakantie moeten ingestuurd worden, raden wij aan de voorwaarden voor 1971 tijdig te vragen p/ a dhr. L. Bos, Gasthuisstraat,
69.

ANTWERPEN
Het Reizend Volkstheater, gezelschap van de provincie Antwerpen,
publiceerde een mooie brochure met het repertoire 1970-71 . Een
zevental toneelstukken worden behouden en een vijftal nieuwe ingelast nl. 'Schatten van kinderen' (Pappieweil), 'De prijs' (A. Milier),
'Schijfschieten' (K. Wittlinger), ' Leer om leer' (Shakespeare) en 'Het
huis van don Joaquin' (Rose Gronon). Behalve door Rik Jacobs, de
gewaardeerde directeur van het gezelschap, zal ook regie gevoerd
worden door M. van Zundert, Jan Matterne, S. Rouffaer en E. Deleu.
De brochure brengt talrijke foto's van acteurs. regisseurs en ook
wel spelscènes. Een knappe presentatie voor een onvolprezen
activiteit. Vijfentwintig jaar bestaat het R.V.T. Goed heil en dank!
(Het secretariaat is gevestigd : Arenbergstraat, 28, Antwerpen) .
De toneelspelersonderscheiding Teatron ging op 31-10 naar Yolanda
Markey en naar Martin van Zundert.
Openbaar kunstbezit (J. v. Rijswijcklaan. 28) neemt mededelingen
over individuele tentoonstellingen op in haar informatiebladen.
Het ge Salon van de Vlaamse humor (V.T.BJ verwacht de inzendingen vóór 15-12 op Secret. V.T.B., St.-Jacobsmarkt 45, waar alle
inlichtingen kunnen aangevraagd worden. Voorbehouden aan kartoenisten. die geregeld meewerken aan periodische uitgaven . Inzendingen onder schuilnaam, onbeperkt in aantal, niet te klein
formaat.
leder jaar wordt een prijsvraag uitgeschreven voor essays, die geschikt zijn om te verschijnen in de reeks der Verhandelingen van
de Katllolieke Vlaamse Hogeschooluitbreiding, nl. in de Campusreeks.
Naar de Prof. J. Persynprijs kan worden meegedongen met studies
van letterkundige , historische, kunsthistorische, godsdienstige, wijsgerige, taalkundige of folkloristische aard en met essays over
exact-wetenschappelijke, economische, juridische, politieke en so-
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ciologische onderwerpen Slechts onuitgegeven Nederlandstalige
studies komen in aanmerking, waarvan de omvang 80 tot 100 bladzijden druks beslaat, formaat van de Verhandelingen (± 2200
spaties per bladzijde).
De inzending van het getypt handschrift (één exemplaar volstaat)
gebeurt telkens vóór 28 februari bij de voorzitter van de JUry,
Prol. Dr. L. Debaene, Hof ter Schriecklaan 60, 2600 BerchemAntwerpen.
Het bekroonde werk wordt 110g tijdens datzelfde kalenderjaar uitgegeven in de reeks van de Verhandelingen, met een honorarium
van 10.000 fr, Niet-bekroonde essays kunnen worden uitgegeven in
de gewone voorwaarden (6.000 fr.)
In het NHISK en de Kon. Akademie werden voor 1969 toegekend:
Schilderprijs gezusters Vincke . Jan Van Riet
Beeldhouwprijs Vincke : Lilyane De Moor
Schilderprijs Piet van Engelen: Leopold van Doninck
SChilderprijs Doutrelon de Try: Margaretha Rooze
Schilderprijs Laurent Meeus: Georges Beckers.
Van 12 tot 28 september stelde kunstkring .. 't Getij" tentoon in
galerie Campo, Meir te Antwerpen, ter gelegenheid van de herdenking van het 30-jarig bestaan van de kring. De exposanten
waren: G. Heirbaut, R. Veris, L. Marieman, H. Marieman, OerIemans, Vanden Dries, Hasenbroeckx, De Cort. De Coster, Wegge en
Boutens, als genodigden; Poeis, Degroot, Theys, Vande Peel. Reusens, Goudaen, Tilleux, Felbier, Van Giel, Doerikx, Delhez, Cornelis,
Dolphijn, Gorus. Herckenrath, Heymans, P. Janssens, Kreitz en
Genval, als leden van" 't Getij ".
De Zwitserse periode van Albert Servaes wordt vertoond vanaf
17-10 in het Kon. Museum van Schone Kunsten; zij werd geopend
door minister van Mechelen.
In hetzelfde museum werden van 6 tot 30-9 de Werken door de
staat verworven (68-69) vertoond, in totaal 360 waarvan 35 van het
Kon. Museum zelf. Op het programma van de volgende maanden:
Jonge te Antwerpen werkende kunstenaars (3 tot 25-10), Konstructivlsme (7 tot 29-11) en Konceptiekunst (5 tot 20-12).
Op 17-10 ging in de Kon. Academie een symposium door over
Industriële vormgeving, in het kader van de Noorse Culturele week,
met toespraken van Prof. H. Buntinx en Prof. K. Van Lerberghe,
evenals demonstraties door Noorse specialisten. In diezelfde Noorse week werden In de Academie twee tentoonstellingen gehouden:
Noorse Design en Hedendaagse Noorse kunst (tot 8-11).
Het Int. Cult. Centrum, Meir, dat 150.000 bezoekers trok met zijn
eerste tentoonstelling, brengt vanaf 23-10: Drie aspecten van de
hedendaagse kunst in Frankrijk. Intussen werd door Minister van
Mechelen de eerste steen gelegd van het te bouwen Museum voor
Hedendaagse Kunst, met de namen van de architecten Le Corbusier en Stynen. Wij hopen dat deze laatste met dit gebouw niet
zo veel tegenslagen of misrekeningen zal hebben als met het
Kursaal te Oostende of de St.-Ritakerk te Harelbeke. De steen zelf
was uiteraard van M. Macken,
De Rijksacademie voor Muziek, waarvan wij de stichting hebben
aangekondigd, ging op 3-10 van start onder leiding van de jonge
directeur Gilbert De Greeve, zoon van de directeur der muziekacademie van Genk. Wij wensen de nieuwe instelling en zijn
directeur veel succes toe.
De 34e Boekenbeurs voor Vlaanderen gaat open op 30-10. Onder
de manifestaties vermelden we :
- Röntgenfoto van het tijdschrift 'Vlaanderen' : confrontatie van de
redactie met hoofdredacteurs van jongerentijdschriften (zaterdag,
31 oktober, van 15.15 u. tot 16.15 u.).
- Nic Van Bruggen, Robin Hannelore, Frans Depeuter, Irène van
Kerckhoven e.a. (zaterdag 31-10, 17.45 u.).
- Kwarteeuw Heideland-Orbis (1-11, 10.30 u.l.
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- Robin Hannelore, Armand Boni. Herman Vos, Frans Depeuter,
Dries Janssen e.a. (1-11. 14 u.).
Bert Peleman over Emmanuel Looten (1-11, 18 u.J,
- Paul Vanhaverbeke en Julien Van Remoortere (2-11, 15.15 u.).
- F. Depeuter, Robin Hannelore. W. Spillebeen, Mevr VerbraekenDevleeschauwer e.a. (4-11, 16.30 u.).
Marcel Janssens, Rose Gronon en Maria Rosseels (6-11,14.30 u.) .
Gaston Durnez, J. Verstappen e.a. (7-11, 15.15 u.).
Anton van Wilderode en Gaston Durnez (9-11, 14.30 u).
Piet Theys en L. Verbeeck (11-11, 16.30 u.).
Volledig programma: V.B.V.B., Frankrijklei 93, Antwerpen.
Zoals gebruikelijk wordt ter gelegenheid van de Boekenweek weer
aandacht gevraagd voor het werk van Vlaamse schrijvers voor de
jeugd.
In het 'Referendum Vlaamse Jeugd- en Kinderboek' werden ditmaal
de volgende werken bekroond:
Lie, Het meisje Sandrien (Uitg. Van In);
R. Struelens, Erik Brand en de indiaanse amulet (Uitg. Standaard);
G. Van Camp, Het bonte boeketboek VOOr de jeugd I (Uitg. Davidsfonds);
R, Van Nerum, Sjiri zoekt de waarheid (Uitg. Van Goor-Librico);
G. Staes, De laatsten van het regiment (Uitg. Fonteintje-Heideland).
Hartelijke gelukwensen I

BERCHEM
t Prot. Dr. Piet Nuten, redactielid van 'Vlaanderen'. overleed te
Berchem op 11-9. Hij werd geboren te Temse op 27-4-1913. Zijn
faam als musicoloog was zeer groot en hij werd o.m. bekroond met
de Prijs voor de monografie van de Vlaamse Provinciën. Hij was
docent aan de R.U.G. en wetenschappelijk bibliothecaris van het
K. V. Muziekconservatorium. Onze christelijke deelneming aan de
familie van de betreurde afgestorvene. Prof. Flor Peeters, onze
eredeken voor de muziek, woonde de uitvaart bij.
Vlaanderens Guatemalafront werd opgericht door ons medelid
Lambert Swerts, een man met een groot hart. De opbrengst komt
ten goede aan een gebied, dat grotendeels door Vlamingen gemissioneerd wordt. Hij ontvangt graag alle bijdragen, ook de geringste, op zijn giro 4976.62, L. Swerts, Berchem. Men heeft
miljoenen nodig.

BERINGEN
Kempense schilders exposeerden van 10 tot 18-10 in het Cultureel
Centrum: Broeder Max, St. Beerten, Rik Brouwers, Maggy Francis,
Henri Gaillot, Ludo Laagland, Jan Hoogsteyns, Dré Sprankenis,
Jan Stal mans en Jeanne Vander Paelen.

BEVEREN-WAAS
De Piet Stautkring richt ook dit jaar een zeer merkwaardige cyclus
in, thans gewijd aan 'De hedendaagse mens en zijn wereld' (parochiecentrum), met Prof. L. van Haecht (De hedendaagse mens
een nieuw mens 7. 23-10), Prof. B. J. de Clercq (De hedendaagse
mens schepper van een nieuwe wereld 7,13-11), Prof. E. de Jonghe
(De hedendaagse mens bouwer van een nieuwe gemeenschap 7,
27-11), Dr. G. Geens (De nieuwe mens utopie of werkelijkheid 7,
11-12). Telkens te 20 u.
Inschrijven door storting van 100 fr. (125 fr. niet-leden), bankrekening 15300212 Kredietbank, Beveren.
De Kunstacademie, die tot stand kwam dank zij de Piet Stautkring
en het gemeentebestuur, en waar ook een jeugdatelier aan verbonden is, belooft een bloeiende instelling te worden (Centrumschooi).
Kerkelijke kunst uit een zestal parochies zal vertoond worden in
1971, onder de titel 'Oude religieuze kunst in het land van Beveren'
en op initiatief van de Piet Stautkring en de Heemkundige kring.

BRUGGE
Kursussen voor volkszangleiders worden ingericht door het Alg .
Ned . Zangverbond In het Inst. de H. Familie, op 3 - 10 - 2410,
14 - 21 - 28/11, 5 - 12 - 19/1 2, 9 - 16 - 23 - 301 /7 1, 13 - 27/2.
Lesgever : André Defoort. Inschrijven door storting van 1.500 fr.
op giro 963 .36, ANZ-Antwerpen .
Moritoen brengt wederom een interessant programma van letterkundige colloquia. Voor het programma en voor inschrijving:
Moritoen, Kon . Leopoldlaan, 33, St.-Michiels. De algemene leiding
berust bij Luc Decorte, die voor de Nederlandse letteren instaat,
naast J. Cumps (Eng) en H. Smekens-Van Mullem (Fr.)

De tweejaarlijkse Stijn Streuve/sprijs voor verhalend proza, die door
de uitgeverij Desclée De Brouwer wordt uitgeschreven, bedraagt
100.000 fr. en zal voor het eerst uitgereikt worden op 3 oktober
1971 , honderdste verjaardag van de geboorte van Stijn Streuvels.
Deze literaire prijskamp staat open voor alle auteurs van om het
even welke nationaliteit die op deze datum nog geen vijfendertig
jaar zullen geworden zijn. Binnenkort zullen hierover nadere inlichtingen meegedeeld worden .
Dezelfde uitgeverij laat een Vriendenboek Pieter van der Meer de
Walcheren verschijnen n.a.v. de negentigste verjaardag van de
schrijver, met teksten o.m. van Prof. Dr. H. Brugmans, André
Demedts en Anton van Wilderode. Jan de Ridder bezorgt een
bibliografische studie. Geïllustreerd met tekeningen o.m . van Jacques Van Loock.
De Korrekelder hield een tentoonstelling Korreleum, gewijd aan
tien Jaar activiteit (26-9 tot 22-10). Intussen is het programma van
het tiende speeljaar en van de geplande reeks exposities verschenen. In oktober en november wordt 'Het ei' (Marceau) gespeeld
en in december 'De uil en de poesekat' (Bill Manhoff). De exposerende schilders zijn: Dolf Jaspers (24-10 - 12-11), Max Appelboom (14-11 - 3-12) en Gaston De Mey (5-12 - 24-12). Intussen
hartelijke felicitaties voor het vele gepresteerde. De felicitaties
gaan in de eerste plaats naar mensen, die niet in de publiciteit
komen, zoals de heren Setola en Vendrix.
De provinciale cultuurdienst slaagde erin een interessant programma samen te stellen voor de XX Ie Provinciale CuJtuurdagen 1970.
Buiten de tentoonstelling te Rumbeke en de literaire avond te leper
(zie verder in deze 'Kunstecho's'), werden de volgende manifestaties
gepland :
- Proclamatie van de provinciale prijzen 1970, Brugge, 25-10: te
10 u. Eucharistieviering in de St.-Salvators (kanselrede door kan.
C. Botte, zang door het Knapenkoor van de Kathedraal en Ons
Dorado, o.l.v. Paul Hanoulle); te 11.15 u., Provo Hof: Begroeting
door bestendig afgevaardigde J. Storme, feestrede door Dr. jur.
Johan Fleerackers over het huidig cultuurbeleid, optreden van het
koor Vagantes Morborum o.l.v. T. Vermeman, uitreiking der provo
prijzen, receptie.
- Literaire avond gewijd aan de kinderliteratuur (Torhout. Stadhuis, 7-11, 17.30 u.) m.m.v. Cyriel Verleyen, André Velg he, Julien
Van Remoortere e.a.
- Huldiging bij zijn 70e verjaardag, van Antoon Viaene (Brugge,
Provo Hof, 8-11, 10.30 u.).
- Weekend gewijd aan het amateurstoneel (Axel, 21 en 22-11, in
het raam van de culturele uitwisseling Zeeland - West-Vlaanderen!.
- Optreden van het Zeeuws jeugdorkest (Kortrijk, 18-12 - Izegem,
19-12).
- Provo tornooi voor zangkoren 1970 (Kortrijk, 6-12).

lijkste gelukwensen aan de jonge kunstenaar, die werkelijk een van
de belangrijkste figuren is van zijn generatie.
Een Prijs voor een Karton van Wandtapilt wordt georganiseerd door
de Nationale Commissie voor wandtapijten . Inzenden tegen 4-11
Inlichtingen Nat. Comm . van Kunstambachten, Ministerie van Middenstand, Bisschopstraat 1 (7e verdieping) . Eveneens werd een
PrijS voor een karton van glasraam Ingericht. Inlichtingen op hetzelfde adres, waar eveneens tegen 4-11 de inzendingen moeten
toekomen.
De Literaire Reinaertprijzen 1971 bedragen 60.000 fr. (roman),
35.000 fr. (reisverhaal) en 30.000 fr. (speurdersverhaal) . Deze prijzen
worden geschonken door twee economische diensten van de arbeidersbeweging. nl. BAC.-Centrale Depositokas en De Volksverzekering. De jury is samengesteld uit de letterkundigen Prof.
Dr. R F. Lissens, Paul Hardy, Hubert Van Herreweghen en vertegenwoordigers van de uitgeverij . Vóór 31 januari 1971 moeten de manuscripten worden ingezonden. Op eenvoudige aanvraag bij Reinaert Uitgaven (Wetstraat, 133, 1040 Brussel) zal aan elke belangstellende het prijskampreglement worden toegestuurd.
De Vlaamse commissie voor monumenten heeft volgende monumenten en landschappen gerangschikt: de windmolen te Ertvelde,
de Zeventorentjes te Assebroek, het Drongenhof te Gent, De Rode
Leeuw te Zoutleeuw, de toren van St.-Martinuskerk te Opbrakel , het
hoofd- en bijgebouw van de abdij van Corsendonck te Oud-Turnhout, de Molen van de Lindeke te St.-Eloois-Winkel, de kapel van
St.-Jan de Krijten en omgeving te Wommelgem .
Kunstambachtbeoefenaars worden verzocht dia's van hun werk
(5 x 5, met fiche) in te zenden bij het Economisch en Sociaal instituut van de Middenstand, Jozef !I-straat 9, 1040 Brussel. Ook
films over kunstambachten hebben de belangstelling.

Minister van Justitie Vranckx heeft zijn moedige houding in verband
met de bescherming van de bevolking tegenover commerciële en
pseudo-artistieke exploitatie van de seksualiteit, met volkomen
eerbiediging van de rechten van de vrije meningsuiting, gehandhaafd en opnieuw bevestigd. Dit draagt de goedkeuring weg van
veruit het grootste deel van de letterkundige en artistieke wereld.
Het Paleis voor Schone Kunsten brengt:
- van 18-9 tot 11-10: een veertigtal werken van Paolozzi
- Mayakunst uit Guatemala van 16-9 tot 15-11 (maandag gesloten).
- Mayasculpturen en keramiek uit Mexico-Verzameling Manuel
Barbachano Ponce (7-10 tot 15-11).
Spoorartiesten exposeerden van 28-9 tot 11-10 in het Centraal
Station (meer dan 400 werken van 119 artiesten en amateurs),

COBH (Ierland)
Toondichter en beiaardier Staf Gebruers, een geboren Antwerpenaar, overleed na bijna vijftig jaar een intense muzikale activiteit te
hebben ontplooid in Ierland, en ook bij gelegenheid in de USA.

DENDERMONDE
Van 14 november tot 6 december wordt op het stadhuis van Dendermonde een merkwaardige tentoonstelling gehouden van handschriften en documenten over en van Johannes Van Ockeghem en
zijn leerlingen, alsook van tal van kunstwerken, Illustratief voor
het muziekleven in de 15e eeuw.
Verscheidene Belgische en buitenlandse musea, archieven en
bibliotheken verlenen hieraan hun medewerking.
Deze tentoonstelling zal worden opgeluisterd met twee concerten
met werk van J. Van Ockeghem.

BRUSSEL

DEURNE

De Prijs van Rome voor schilderkunst werd toegekend aan ons
medelid Mathieu Wassenberg uit Duisburg (ps. MAIO) . Onze harte-

In galerij Riviera , die vóór enkele weken werd ingehuldigd, werd
voor de eerste tentoonstelling een interessante formule gebruikt.
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De schilders Willy Delvaux, Roger Kort. Garbis Maksetian, Karel
Moers en Jef Spitaels exposeerden eigen werk en werk van hun
kinderen, wat een origineel kontrast bood (tot 1 november)
Dank zij kunstschilder Karel Moers worden er uitzonderlijk gunstige
voorwaarden aan de kunstenaars geboden, die in deze mooie zalen
zullen exposeren

DILZEN
Jonge Maaslandse kunstenaars exposeerden te Dilzen in het Cultureel Centrum (vanaf 9 september) dank zij de provinciale diensten
voor kunstambachten, A. Stryckers, Fr Slangen, G. Blom, R Coolen,
G. Segers, J. Dreesen en M, R. Wijckmans, namen aan deze tentoonstelling deel, evenals in het Provo Centrum voor Sociaal Vormingswerk te Neerpelt.

DORDRECHT
Het Algemeen Nederlands Verbond vierde zijn vierde Jubileum in
de Grote Kerk te Dordrecht. Naast Voorzitter Or. W. H. van den
Berge. die de zin van de organisatie voor het beschermen van de
Nederlandse cultuur schetste, werd het woord gevoerd door Prof.
Brachin (Sorbonne; over het Nederlands aan de Franse universiteiten), Prof. King (Cam bridge; over de eigen-aard van de Ned.
cultuur) en Mevr. Baelecken (Tech. H. S .. Aken; over de Nederlandse invloed op de Duitse letteren).

EKELSBEKE
De IXe Vlaamse Kultuurdag (19-7) bracht o.m. toespraken van Leo
Vanackere (voorz. comité Frans-Vlaanderen), Kan, J, Verdonck,
Pastoor G. Decall, Kan. A. Lescroart, Valeer Arickx, A. Rommelaere,
A. Bonduaux, Max. Deswarte, Ign. Ingelaere, Emmanuel Looten en
Mgr. Dupont; dia's werden vertoond van C. Moeyaert en G. van
Ryckeghem.

GEEL
De Eu/oda-toernee, georganiseerd door het OF-Hoofdbestuur en
aansluitend bij de bekende OF-platen reeks, bracht haar premièreuitvoering in de gemeentelijke feestzaal (18-9).

GENT
AKVT-Oost-Vlaanderen hield te Gent zijn kaderdag. De stichting
van het Interlederatief Centrum voor Amateurstoneel werd besproken (administratief ministerieel organisme, met Miel Geysen als
directeur); het is begonnen met werkgroepen. Tevens werd contact
opgenomen met NTG, dat eveneens een kaderdag hield.

De Koninklijke Vlaamse Academie maakte de lijst van haar prijsvragen bekend voor de jaren 71 tot 73. Secretariaat: Koningsstraat
18, 9000 Gent. Het betreft wetenschappelijke dissertaties op gespecialiseerd terrein.
De Koninklijke Vlaamse Academie schrijft bovendien voor 1971
volgende literaire prijzen uit, waarover eveneens op hetzelfde adres
inlichtingen verkrijgbaar zijn:
- Dr. Karel Barbierprijs (1969-70) : voor de beste nederlandstalige
historische roman van Belgische auteur;
- Arth. Cornetteprijs (1966-70): voor het beste Nederlandstalig
essay van Belgische auteur uit deze periode.
Prijzen' 10.000 fr, Inzenden vóór 1-2-71; manuscript op twee exemplaren, die eigendom blijven van de Academie.
Bij het 'Nederlands Toneel Gent' ziet het nieuwe speelplan er uit
als volgt: 'Don Carlos' (Friedrich von Schiller), 'Nor-in-nor-uit'
(Frank Norman), 'NTG vermoordt pianiste' (paul Pörtner), 'Cher
Anloine, ol de liefde gemist' (Jean Anouilh), 'Dat verhaal van jou'
(John Hopkins), 'Pro Patria' (creatie, eerste werk van NTG-akteur
Eddy Asselbergs), 'Alles voor de tuin' (Edward Albee), 'Pop-Molière-
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Show' (De Stoop en Berkenman), 'De Alchimist' (Ben Jonson) en
'De nacht van de moordenaars (Jose Triana). Verder Nederlandse
en Vlaamse gastgezelschappen. Het NGT bracht in boekvorm ::1e
balans van vijf jaar activiteit (515 blz)
Kelderteater 'Area' pakt uit met volgend repertoire
'Krapp's laatste band' en 'Woorden en muziek (Samuel Beckelt);
'La Turista' (Sam Shepard); 'Pil' (Israël Horovltz); 'Ulysses' (naar
Homeros) ; 'Sprekenjullie-dromenjullie 7' (Peter Handke); 'Koning
Ubu' (Alfred Jarry). 'Teater en film' en 'Festival der kamerteaters'.
Voorstadteater 'Vertikaal' speelt: 'Een smaak van honing' (Shelagh
Delaney); 'De genezing van Arnold Middleton' (David Storey); De
spiraal' (creatie van het bekroonde stuk van Mark Minnerose); 'De
generaals op theevisite' (Boris Vian) en 'Poetsoek, of de verstoorde
concentratie' (Vaclav Havei).
Teater 'Arena' (Ooievaarstraat, 62) brengt 'De glimlach van de
Gioconda' (Aldous Huxley), 'Torquato Tasso' (Goethe - Peter Stein),
'De rechtvaardigen' (Albert Cam us), 'Als twee druppels water'
(Colin Spencer).

Galerij Wittepoppentoren (Krijgslaan, 122) biedt zich aan als een
'open woonhuis'. - Pluskern (Gebr. vande Veldestraat) meldt het
verschijnen van een nieuw nummer van zijn huisorgaan. - Galerij
Foncke (Humanitasl meldt een nieuwe reeks tentoonstellingen en
een kunstboek van toetredende artiesten. - Galerij Murez (Luit.
Willemotlaan 1, Mariakerke) is een nieuwe galerij sedert 25-9. De
openingsexpo bracht werk van 14 artiesten. Zeer gunstige voorwaarden voor de exposerende kunstenaars.

HARELBEKE
25 Jaar Muziekacademie Peter Benoit wordt gevierd van oktober
tot december met:
- een weekend van de Belgische muziek op 3, 4 en 5-10: Westvlaams Orkest (Dirk Varendonck), A.T.B.-orkest (A. Defossez) en
Belgisch Kamerorkest (G. Maes), in de Muziekakademie.
- Nationaal orkest van België (J. Louel, 14-10, Stasegem).
- Midzomernachtsdroom (KVS. L. Philips, 24-10, Andleie).
- St.-Ceciliamis, St.-Salvatorskerk (Muziekacademie, 21-11).
- Academische zitting (5-12, Muziekacademie, Leerlingenconcert).
Een prachtig programma, dat directeur Jan Decadt en zijn staf,
evenals het stadsbestuur, eert voor een zeer verdienstelijke muzikale activiteit, die het ganse land tot voorbeeld strekt. Er werd een
uitstekend gedocumenteerd programma opgesteld. Ook in 1971
wordt de reeks prestaties voortgezet, waarover wij te gelegener tijd
hopen te berichten.

HASSELT
Vlaamse fantastiek werd van 19-9 tot 11-10 vertoond in het Provinciaal Begijnhof. Inleider was W. Juwet. Organisatie: Provinciale
Culturele Dienst.
Daarop volgde vanaf 17-10 tot 8-11 de Research Group, die reeds
een grote bekendheid heeft verworven.

De Vereniging van Limburgse schrijvers houdt haar jaarvergadering
op zondag 15-11 in Hotel Schoofs (met voorstelling van jongeren).
De academische zitting en receptie gaan in de voormiddag door
in het raadshuis; Bernard Kemp spreekt over 'De katholieke gedachte In de moderne roman'.
Het ledenblad Oostland verschijnt eind oktober. Er wordt voor 1971
(7e lustrum) gedacht aan een Limburgvaart.
Secr. : Trudo Hoewaer, Toekomststraat (200 fr. lidgeld te storten
op giro 43.45.42, van de Vereniging).

HELMOND
Groep 64 exposeerde in 't Meyhuis van 19-9 tot 11-10. Hij bestaat
uit Nederlanders, Duitsers en Vlamingen, nl. de Limburgers Jos

Geboers Rik Hamblok. Rik Hoydonckx
Mr. L. Roppe.

Inleider was gouverneur

HOOGSTRA TEN
Prof Flor van der Mueren. de betreurde in Hoogstraten geboren
musicoloog, werd er op 20-9 gehuldigd, o.m. door een bronzen
plaat aangeboden door VTB-VAB en ontworpen door ons medelid
Albert Poeis. Toespraken werden gehouden door Deken P Hannes,
VTB-voorzitter J. van Overstraeten en musicus Jas Bruurs. Het
Jeugdinstrumentaal ensemble van de muziekschool luisterde de
feestelij kheden op, o.l.v. Y. Denis.

IEPER
De situatie van de roman in de hedendaagse letterkunde was het
onderwerp, dat op 17-10 besproken werd in de conferentiezaal van
het stadhuis t.g.v. de Provo prijskamp voor Letterkunde 1970. Aan
het paneel namen deel Marcel Janssens, Paul Vanderschaeghe,
Eugeen van Itterbeek, Jan Vercammen en Paul de Wispelaere.
Organisatie: Provo Cultuurdienst.
De Landdag voor heemkunde ging door op 5-9, met o.m. een toespraak van André Demedts, onze eredeken-literatuur, over 'De
Westhoek van de Nederlanden in Frankrijk'. D. Masure, voorzitter
van de plaatselijke kring, hield een voordracht over 'Ieper en het
Iepers kwartier'.

IZEGEM
Begin 1969 werd de jongerengroep Kontrast 69 opgericht voor
actuele kunst (correspondentieadres: J. Vande Loock, Prinsesstraat 11).
Onder de benaming le Oktober-evolutie zijn tijdens de maand oktober een doorlopende reeks van manifestaties gepland, waarbij
verschillende takken van de kunst aan bod komen en met elkaar
worden gekombineerd (auditorium van de muziekacademie, Kruisstraat, Izegem):
- Internationale expositie van 3-10 tot 1-11-70. Schilder- en beeldhouwkunst, grafiek, keramiek en fotografie. Uit Vlaanderen: Jan
Van den Abbeel. Willy Plompen, Paul Van Gysegem, Luc Decroubele, Jan Pieter Labarque, Marc Labarque en de leden van
Kontrast 69. Uit Nederland: Ger Boonstra, Else VerhoeI, Ab Steenvoorde en Lili Willemsen. Uit Frankrijk: Guy Massuard. Uit Duitsland: Noëlle Malard.
- Op 17-10 : pop ol Iree-jazz.
- Op 25-10: experimentele muziek met de groep 'Logos', werkgroep van het Gentse conservatorium.
- Op 31-10: optreden van de poëziegroep Kontrast 69. gecombineerd met een diamontage en een boetiek- en juwelenshow, verzorgd door Jan Pieter en Marc Labarque.

JABBEKE
Het Provinciaal Permekemuseum, huize 'De vier winden', kreeg
vanal 11-8 een buitenverlichting. Tevens heeft het Provinciebestuur
een reproduktie van 'De Sjees' uitgegeven (75 x 57 cm.) in kleurdruk (100 fr.), die bij de reeds bestaande gevoegd wordt ('Het
dagelijks brood', 'Het afscheid', 'De grote marine'). Een map met
12 tekeningen kwam ook van de pers, een map reprodukties uit
'Eigen kunstbezit' van de provincie en een met Permeke-schilderijen (75 en 100 frl. Bestellen: Provinciaal Permekemuseum, Jabbeke of Provinciale Culturele Dienst Brugge, gironummer 190.13.

Cal uwe, en JOlsen. die samen met Willem Denys, Karel M. de
Lilie, L. Spyckerelle en J Penninck het roer in handen nemen.
's Avonds werd door de gastheer een plechtige Eucharistieviering
opgedragen met aangepaste volkskundige gebeden, voorlezingen
en preek.

KEULEN
Belgische Kunst 1960-70 bracht negentig werken bijeen, geselekteerd door de Cultuurattaché van het Belgisch Huis, Adelin de
Buck. In 1970 grepen in de Bondsrepubliek 45 tentoonstellingen
van Belgische schilders plaats.
In ons nr. 111, pag. 125, publiceerden wij een bericht over het
Belgisch Huis. Volledigheidshalve moeten wij daar aan toevoegen
dat het Belgisch Huis regelmatig concerten inricht, alsmede kunsttentoonstellingen (in de hal). Er is ook een vitrine, waarin prachtige
boeken over de Vlaamse kunst worden geëxposeerd.
Wat de boekententoonstelling aangaat, deze is te beschouwen als
een bescheiden boekenstand, opgericht om onze landgenoten in
Duitsland in staat te stellen een nederlandstalig of franstalig boek.
uitgegeven in België, aan te kopen. Overvloed van keus is er
uiteraard niet en men exposeert in hoofdzaak laaggeprijsde werken
(b.V. pockets en kinderboeken). Hoewel niet alle Belgische auteurs
en uitgeverijen vertegenwoordigd zijn, toch blijkt geen enkele van
hen echt bevoordeligd te worden. Opmerkenswaard is, dat de
eigenlijke Vlaamse literatuur weinig belangstelling geniet. De volgende schrijvers zijn thans in de vitrines vertegenwoordigd:
L. Timmermans, F. Timmermans, R. Brulez, D. van Hecke, W. Ruyslinck, A. Demedts, M. Gysen, H. Claeys, A. Dellart, F. Depeuter,
H. Lampo, M. Van Maele, W. van den Broek, G. Bursens, D. Robberechts, A. M. D'Hondt, Weverbergh. J. Daisne, E. Claes, M. Matthys,
F. Germonprez, J. van de Loo, J. Geeraerts, M. Andries, I. Michiels,
H. Raes, G. Walschap, A. Boni, L. Veyt en H. Leus. Er wordt geen
speciale reclame gevoerd voor sommige titels.

KNOKKE
De IXe Biënnale voor Poëzie te Knokke heeft dit jaar een grotere
Vlaamse deelname gehad met een leesavond van Vlaamse poëzie
(5-9). Paul de Vree had het diezelfde dag ook over concrete en
sound-poëzie, met demonstraties van Marc Eemans. De besprekingen van het congres handelden over 'Evolutie of revolutie', waarbij
een belangrijke rol gespeeld werd door E. van Itterbeek.

KOEKELARE
Naar aanleiding van haar 10-jarig bestaan geeft de Vereniging van
Westvlaamse SChrijvers in 1971 een verzamelbundel uit van levende
Westvlaamse dichters. Van elke dichter zullen maximum drie gedichten, een beknopte bio-bibliografische nota en een foto worden
opgenomen. De bundel zal een waardevolle aanvulling zijn van de
'V.w.S.-Cahiers / Bibliotheek van de Westvlaamse Letteren' (kleine
monografieën over Westvlaamse schrijvers van Jacob van Maerlant tot heden), waarvan in december 1970 de nummers 27 en 28
verschijnen.
De V.W.S. rekent op de medewerking van alle Westvlaamse dichters die 1) na 1920 geboren zijn en 2) ten minste één gedichtenbundel gepubliceerd hebben. Hun wordt gevraagd een 10-tal onuitgegeven gedichten in te zenden, vóór 31 december 1970, aan
Ral Seys. 'de Rumberg', Ringlaan te 8280 Koekelare.

KORTENBERG
KACHTEM
Op uitnodiging van E. H. A. Vandekerckhove ging te Kachtem op
18 juli de jaarvergadering door van" 't Manneke uit de Mane ".
De raad van beheer werd er uitgebreid met Valeer Arickx, A. de

Nieuw Vlaanderen, het tweemaandelijks Heelnederlands jongerentijdschrift, dat op dit ogenblik 8500 abonnees telt, verschijnt volgend jaar op een ander formaat. Bij deze gelegenheid wordt een
prijskamp uitgeschreven voor het ontwerpen van een nieuwe om-
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slag Prijs 2.500 fr Inzenden vóór 31-10-70. Inlichtingen: Paul
vanden Dorpe, Leuvensebaan 164, 3070 Kortenberg.

KORTRIJK
Leieschilders van naam werden samengebracht in het Cultureel
Centrum. Het zeventigtal geëxposeerde werken kwam uit meerdere
openbare en privé verzamelingen en was te bezichtigen van 11
tot 28-9.

LIER
Galerij Konvent brengt een goedgevuld herfstseizoen. Van 4 tot 13
september exposeerde kunstschilder Emeri Vercruysen. Van 18 tot
27 september kregen we een unieke gelegenheid om het werk van
een gekend Frans schilder te leren kennen: Bierge. Van 2 tot
11 oktober stelde Walter Arras tentoon. Van 16 tot 25 oktober
krijgen we werk van graficus Van den Dries te zien. Van 30
oktober tot 8 november 1970 wordt een Fred Bogaerts-tentoonstelIIng ingericht. Realisatie en presentatie van deze expositie werd
toevertrouwd aan Frans Verstreken.

LOMMEL
Galerij De Nor, de oude politiegevangenis, gelegen Markt te Lommel, werd als nieuwexpositiecentrum ingericht. Inlichtingen: dhr
Overloop, Wipstraat 9.

MAASTRICHT
De Conferentie der Nederlandse letteren had plaats op 2 en 3 oktober. Zij handelde over de literaire belangen van Noord en Zuie.
Over de houding van de justitie tegenover sommige uitingen van
de 'literatuur', werd wijselijk besloten de zaak te bestuderen. De
conferentie bekommerde zich ook om de pers- en uitgeverijconcentraties. Ook wordt om nieuwe biblioleekwetten verzocht en om
maatregelen in België betreffend BTW en auteursrechten (toneel).
Als gewoonlijk werd meer oorspronkelijk nederlandstalig werk gevraagd in T.V., radio en schouwburg. Men verwacht een prijskamp
voor science-fictionlulsterspelen. Coprodukties (Walschap en Claus)
voor T.V. worden in het vooruitzicht gesteld. Niemand opperde het
voorstel Timmermans voor T.V. aan te passen. Spijtig.
Aan Elsschot en Vermeylen werd wel gedacht, evenals aan de verwachte Streuvelsfilm over de Waterhoekroman, die aan het bekende
Clausiaans brutalisatieproces zal worden onderworpen 'om hem
aan de hedendaagse smaak aan te passen'.

MACHELEN
Een Stijn Streuvels-Jozef Simonsfonds werd opgericht door ons
medelid Jo Gisekin (ps. v. Leent je Van de Meulebroeck, kleindochter van Stijn Streuvels) bij haar huwelijk met Ludo Simons
(zoon van Jozef Simons en adj.-directeur van hel A.M.V.C.). Het
'fonds moet jonge literatoren en studenten helpen en wordt beheerd door Albert Westerlinck, die het huwelijk inzegende, Giften
worden graag door het fonds ingewacht (gironummer Dietsche
Warande en Belfort).

MECHELEN
Beeldende kunst in Mechels stadsbezit werd tot 20-9 vertoond op
initiatief van het stadsbestuur. Men beperkte zich tot de laatste
vijftig jaren en ook naar de kwaliteit werd een selektie doorgevoerd.

MENEN
De tentoonstellingszaal Het atelier, Grote Markt 4, wordt op initiatief van het Sted. Kultureel Comité, door het stadsbestuur aan zeer
gunstige voorwaarden ter beschikking gesteld voor tentoonstellin-
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gen . Tevens wordt door beide lichamen een werkjaar plastische
kunsten ingericht, behelzend' tentoonstellingen, voordrachten en
publicaties. Voor inlichtingen: dhr. H. Everaert, stadhuis, Menen.
Het ware wenselijk dat elk gemeentebestuur een of meerdere dergelijke galerijen, aan voordelige voorwaarden, ter beschikking van
de artiesten zou stellen .

MÜNCHEN
Een Internationale jaarbeurs voor kunstambachten gaat door van
13 tot 21-3-70 (Internationale Handwerkmesse). Contact nemen, zo
vroeg mogelijk, met Exporbel VZW, Liefdadigheidsstraat 13, 1040
Brussel.

NEERPELT
Ook hier kreeg de politiegevangenis een nieuwe en edelere bestemming onder de naam Galerie De Bak. Inlichtingen: Bestuur
Kunstkring Heikracht.

OOSTENDE
Galerij Aymon werd in september in het Europacentrum geopend
door André Vlaskop, die reeds te Dendermonde de animator was
van het gelijknamige cultureel centrum. De eerste tentoonstelling
bracht kunstschilder Gustaaf Debruyne met een achttal van zijn
leerlingen. Deze werd gevolgd door een voorstelling van Dis van
Raemdonck.
Een maand vóór Aymon ging reeds een andere nieuwe galerij open
nl. Orangerie, waar Armand Vereecke het eerst aan de beurt kwam;
zij is aan de Koningsstraat gelegen.
Een stedelijke Discotheek werd op 12-9 in het Feestpaleis geopend.
Schilders van de Vlaamse Ardennen werden gedurende de maand
september in het feestpaleis vertoond. Men zag er werken van
talrijke schilders o.m. M. Leenknecht, A. Demeulemeester, R. Haeck,
Frans Minnaert, Suz. Thienpont, Jos vanden Abeele.

REKKEM
De Westvlaamse sjouwer zal waarschijnlijk te Rekkem een permanente huldiging ontvangen, door een monument, dat het provinciaal bestuur er met deelname van de hele provincie hoopt op
te richten.

ROESELARE
50 Jaar Volksveredeling wordt gevierd door een groot Komediefestival met voorstellingen van de jubilerende vereniging (De kinderen van Edward, 19 en 24-11, reg. R. van Duyn - Het teken van
Kikota, 11 en 16-2-71, reg. J. Vermeulen), lever en Eendracht,
Menen (De polyester polka, 3 en 8-12, reg. Maria Deleye), Richten
leper (Boeing-Boeing, 17 en 22-12, reg. R. Dewilde), Knoks Toneelgezelschap (Ik ben er .. , en blijf er, 7 en 12-1-71, reg. H. Bruggen),
Sint-Rembert, Torhout (Stuur mij geen bloemen, 11 en 16-2-71, reg .
G. Cafmeyerl. WIJ wensen de toneelvereniging, die onlangs nog ciné
Rex tot een toneelzaal ombouwde, een schitterend festival; naar
reeds gefluisterd wordt zal het nationaal Landjuweel van dit jaar oIJ
toneelmatig gebied overtroffen worden door dit festival van .. ,
regionale betekenis.
Traditiegetrouw werden op 16, 23 en 30 september orgelconcerten
ingericht in de O.-L.-Vrouwekerk. De solisten waren: Arie J. Keyser,
organist van het concertgebouw 'De Doelen' te Rotterdam; Chris
Dubois, leraar orgel aan het Lemmensinstituut te Leuven en aan
de muziekacademie te Roeselare; Herman Roelstraete, directeur
van de muziekacademie te Izegem. Een koperkwartet o.l.v. Willy
Soenen verleende zijn medewerking tijdens het concert van Chris
Dubois.

RUMBEKE
Beeldhouwkunst in West-Vlaanderen 1970 werd door de Provinciale
Cultuurdienst vertoond vanaf 3-10 in het prachtige kader van kasteel en park de Limburg Sltrum naar aanleiding van de vierjaarlijkse provinciale prijskamp voor beeldhouwkunst. Inleider was
Bestendig Afgevaardigde Jozef Storme.

ST.-MARTENS-LATEM
Een Herdenkingstentoonstelling Gustave van de Woestijne werd van
15-8 tot 13-9 in het gemeentehuis gehouden door de Latemse kunstkring. Een nieuw initiatief dat burgemeester Lic. R. van den Abeele
tot ere strekt en door grote belangstelling vanwege het publiek
werd beloond. Spijtig genoeg was de staatshulp onvoldoende. Men
zou er zich te Brussel moeten rekenschap van geven welke grote
diensten de kunstkringen en kunstenaarsverenigingen kunnen bieden op het gebied van de volksopleiding. Een tentoonstelling, door
dergelijke instellingen tot stand gebracht, presteert dikwijls op di'lt
gebied met enkele tienduizenden franks en veel enthousiasme meer
dan logge officiële lichamen met miljoenen franks en veel functlonarisme kunnen bereiken. Het verschil in behandeling van de
initiatieven is al te schandelijk; naar gelang initiatieven komen uit
het brein van privé personen of van cultuurambtenaren wordt er
voor de uitwerking ervan door de administratie in het ene geval
een aalmoes, in het andere geval onbegrensd krediet geschonken.
En zeggen dat deze aalmoes tal van vernederende knievallen kost
vanwege verdienstelijke mensen.

ST.-TRUIDEN
Sint-Trudo's Erf was een tentoonstelling (in de oude St.-Trudoabdij)
van kerkelijke kunst uit Limburgse parochies, die eens afhingen
van de abdij. Zij toont de betekenis ervan op het gebied van de
bouw- en edelsmeedkunst, de miniatuur, de sculptuur enz. Meteen
kwam weer tot uiting hoe weinig men veelal weet over Limburgs
belangwekkend kunstverleden. Merkwaardige cataloog.

TIELT
Keldertheater Malpertuis zette in september zijn vierde toneelseizoen in: toneelwerken, poëzieprogramma's, o.m. Jazz & Poetry,
evenals kleinkunstprogramma's van Gerard Vermeersch (Kolder in
de kelder, 20-10) e.a. 'Suite, sonate en sonnet', met het Baroktrio
Paul Dombrecht en voordrachten door Tinneke Ruysschaert en
Herman Verscheiden, gaat door op 30-11. Voor nadere inlichtingen
en locatie kan men zich wenden tot ons medelid Ernest Verkest.
Kortrijkstraat tel. 051/405.18.

TONGEREN
In aansluiting op de tentoonstelling Middeleeuwse burchten in
Limburg ging op 12-9 in het Gallo-Romeins museum een colloquium door met deelname van Dr. E. Warlop (Kortrijk), Or. W.
Janssen (Bonn) en Dr. J. Renaud (Amersfoort).
Het Jaarsalon van de Tongerse Kunstkring opende op 11-9 in hetzelfde museum met werken van R. Brouwers, P. Claessen, G.
Konings, W. Free, R. Ketelslegers. Ph. Lebeau. P. Noldus, R.
Roovers, A. Toetenel, L. Welt jens. F. Meerten, G. Bleus, F. Erkelens,
Jaak Savenay. Het bleef open tot 11-10.

TURNHOUT
Het Filmfestival, dat door de minister van Nederlandse cultuur werd
ingehuldigd in de maand augustus, kende een grote belangstelling
en had de promotie van de filmkunst In Vlaanderen tot doel.

VAALBEEK
Het Jeugdatelier herbegon zijn activiteiten op 7-10; het is open voor

alle kinderen van leden van Pro Arte Christiana.
Dit organisme heeft ook een Restauratieatelier voor religieuze kunst
opgericht.

WAREGEM
De XXIIIe Frans-Vlaamse Kultuurdag, ingericht op 13-9 door het
Komitee voor Frans-VI .. kende een waar succes Wederom werden
verschillende werkgroepen gevormd, die afz.onderliJk beraadslaagden, terwijl op de plenaire vergadering het woord werd genomen
door de heren Leo Vanackere, Karel Devriendt en de sectiesecretarissen ; Fransvlaamse liederen werden uitgevoerd o.l.v. Frans
Vandorpe. Een eerder negatief beeld van de aanwezigheid der
Vlaamse letteren in Frankrijk kwam tot uiting.
Onder de activiteiten van het Gaverlonds (5tormestraat 15) vermeiden wij:
- tentoonstelling Juul De Boos (vanaf 2-10);
- proclamatie van de prijskamp kindertekeningen en tentoonstelling der 100 beste inzendingen (3-10);
artiestentombola (4-10);
11.11 .11-verkoop van kunstwerken bij opbod (5-10);
Gaverprijskamp voor schilderkunst '70: voorselektie door jury
en publiek uit een reeks van 150 werken (6-101.

WEVELGEM
Boulevard is een nieuw initiatief van ons medelid Thierry Deleu
(Kweekstraat 30, 8610 Wevelgem) . Het is een viermaandelijkse uitgave van gedichten, proza en essayistische teksten (gestencild,
kwarto. 200 ex.) dat ter beschikking staat van de inzenders. Voorwaarden op adres van Thierry Deleu.

Vrije tribune
Vlaanderen-West

In Vlaanderen (nummer 112, mei-juni 1970) verscheen op bladzijde
202 een nogal ongenuanceerde bespreking door Albert 5etola
van het door de Uitgeverij Lannoo (Tielt-Utrechtl uitgegeven fotoboek Vlaanderen-West. Hoewel de heer Setola zich in zijn bespreking niet over de in het fotoboek opgenomen teksten uitlaat, en ik
mij bijgevolg als een van de tekstverzorgers, samen met K. Jonckheere en A. Demedts, niet door zijn bespreking kan gepikeerd gevoelen, meen ik dat de heer Setola zich heel éénzijdig heeft geinformeerd in verband met het tot stand komen van 'VlaanderenWest'. Ik wil hier niet als verdediger van wie dan ook optreden. Ik
geloof doodgewoon dat de feiten anders zijn als de recensent de
lezer wil doen geloven. Ziehier waarom:
1. De drie kunstfotografen (W. De Mulder, J. Mil, R. Vansevenant)
zijn volkomen vrij geweest in de behandeling van het aan ieder
afzonderlijk na overleg toegewezen gebied. Hen werd alleen (en
op hun verzoek!) een soort 'rode draad' meegegeven. Maar die
was nergens bindend. De vrijheid van de scheppende artiest was
wel degelijk gewaarborgd.
2. Dat de redaktie van het fotoboek en dus ook de uitgever een
beroep hebben moeten doen op werk van andere dan de drie hierbovenvermelde fotografen. hebben ze lang niet plezierig gevonden.
De verschijningsdatum van het boek moest reeds verschoven worden omdat de drie kunstfotografen om diverse redenen een of
ander gebied hadden verwaarloosd of omdat uit hun eerste inzending bleek dat het fotoboek niet evenwichtig zou kunnen worden
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opgebouwd. Als dan uiteindelijk - omdat men moet aannemen dat
een uitgever zich aan een datum van uitgave kan gebonden voelen
- het fotoboek toch ter perse moest bleken bepaalde leemten op
herhaald (I) verzoek van de redaktie en de uitgever. nog niet te zijn
aangevuld . Tenslotte werd dan een beroep gedaan op andere fotografen of op archieffoto's. En dit gebeurde tegen de zin van de
redaktie en de uitgever.
3. De heer Setola stelt alsof de kunstfotografen de dupe zijn geweest van de onderneming en een 'harde dobber hebben moeten
verwerken. De waarheid is anders. Uitgever en fotoreclc:Uio habbcn
tegen hun zin minder geschikte foto's moeten opnemen van andere
fotografen, gewoon omdat het niet verantwoord is een of ander belangrijk aspekt van de menselijke bedrijvigheid in West-Vlaanderen
in zo'n fotoboek over het hoofd te zien. Van onbetaalde reklame'
heb ik nooit iets gemerkt, door geen enkele firma. Maar als een
bedrijf van vitaal belang voor de industrie in West-Vlaanderen niet
in de door de kunstfotografen toegestuurde foto's was opgenomen
- ondanks de suggesties van de redaktie en de uitgever - moest dan
wel noodgedwongen een beroep worden gedaan op andere fotografen.
4. Het is inderdaad juist dat de fotografen geen deel hebben genomen aan de keuze van de foto's. De verklaring hiervoor is eerder pijnlijk en niet zo vreemd aan bepaalde artiestenmilieus. Het
bleek namelijk ondoenbaar de drie fotografen gezamenlijk bij deze
keuze te betrekken omdat hun onderlinge verstandhouding niet altijd even vriendschappelijk bleek te zijn. Dan hebben de uitgever
en de fotoredaktie het maar alleen moeten doen.
Tenslotte nog dit: ik begrijp best dat een recensent (en ook de gewone koper van dit fotoboek) geen rekening moet houden met de
moeilijkheden bij het tot stand komen van een werk. Wat mij echter
in de bespreking van de heer Setola hoog zit is de nogal schrpeuwerig verwekte indruk als zouden de kunstfotografen - eens te meer
(?) - het slachtoffer en de dupe zijn van een gangsterbende die
hun 'image' (J) heeft willen bemodderen.
Wat ik ook vreemd vind is de manier waarop bepaalde artiest~m via
derden hun eigen tekortkomingen afreageren op anderen. Ook het
fotoboek van Vlaanderen-West is niet volmaakt. Maar er werd
ernstig aan gewerkt. Als de onderlinge samenwerking tussen de
fotografen niet is geweest wat ze had kunnen zijn, dan heeft de
uitgever daar geen schuld aan. En de slijmerige opmerking over
het royaal honorarium aan het adres van de uitgever heeft uiteindelijk niets te maken met de wezenlijke kwaliteit van het boek. Ik
ben van oordeel dat een artiest zelf mondig genoeg moet zijn om
zijn financiële belangen te verdedigen. Hij moet dat niet via zijn
recensent, die alleen over het boek zelf moet schrijven, en niet over
de roddelpraatjes rond het boek.
Sans racune. Maar waarom niet openhartig zijn? Voor mij niet gelaten!
Jozef Deleu, Rekkem
P.S. Hartelijk dank aan J. van Remoortere voor de vriendelijkheden
aan het adres van de tekstschrijvers.
Wijwatervrije pen
In dank ontving ik 'Vlaanderen'. Mijn zeer opréchte bewondering
voor de voorname zorg die aan die publikatie werd besteed. Uw
tijdschrift is wel uniek in ons land - en naar ik gis ook daarbuiten en het verheugt me diep dat de staf mede- en samenwerkers van
'Vlaanderen' zo'n prestigerijke verwezenlijking op hun aktief hebben en houden. Mijn beste wensen voor de verdere Durchhaltung
van Uw gemeenschappelijk werk! U gelieve deze wensen te gelegener tijd aan de Redaktie over te maken, a.u.b
Voor het 'Pelgrim'-nummer mijn zeer bijzondere bewondering en
waardering. Wàt een labeur schuilt er achter de samenstelling van
die uitgave!
Mag ik u even een paar feiltjes aanstippen, die ik In nr. 110 (blz.
22) vond? Ik lees in de bijdrage van dhr. Verkarre dat 'Vandevelde
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zijn pen in wiJ',vater heeft willen dopen door de tekst te schrijven
voor het H. Bloedspel De tekst van dit spel - dat weet toch iederéén - werd vóór de jongste oorlog geschreven door WIJ len pater
Jozef Boo". De schrijver heeft nadien anno 1939. mij verzocht zijn
spel te willen monteren. Dat IS toen ook gesc'1Ied . Ik beschouwde
Soons tekst als een stramien, een scenario, waarop de aktie van
het spel geïnspireerd werd En of Ik ooit met wijwater zou geschreven Ilebb8n, màg Ik misschien betwijfelen.
EldJrs heet het dat wijlen Herman van Overbeke het Lam Godsspel
te Gcnt monteerde, anno 1930. Fout. Van Overbeke zaliger heeft
toen - anno 1948-49 - een scenario geschreven, In samenwerking
met cen kanunnik wiens naam mij nu ontgaat, met louter evangelische tekst. En ik heb dit spel gemonteerd. vollédig, in de eigen
dekorbouw (zoals ook te Brugge) op het Baafsplein.
Of die vergissingen. die toch nogal markant zijn, een corrigendum
verdienen in 'Vlaanderen· ... ach. ik laat het aan de redaktie van het
tijdschrift over.
Los vnn die paar bemerkingen bevestig ik mijn diepe waardering
voor Uw aller werk. Misschien schrijf ik wel eens een bijdrage voor
'Vlaanderen': ofschoon ik totnogtoe niet behoor bij de staf medewerkers (ik ken de voorwaarden voor dit lidmaatschap niet) zou
mijn pen - totaal vrij van zelfs een SChijn van wijwater. wees gerust! - wel een of ander kunnen verwoorden, dat in genade werd
aanvaard?
Anton van de Velde, Schoten
De Pelgrim-Beweging (7)
In Uw uitstekend Pelgrimnummer. en meer in het bijzonder 'De
Architekten van de Pelgrim' is wel een en ander misgelopen als
gevolg van de gekende en meestal gewaardeerde fantasie van de
goede Flor Van Reeth. Meegesleept door F.V.R.'s misschien wel
goed bedoelde oratio pro domo wil steller suggereren dat mijn vader Jef Huygh een zwak compromis-mens was en dus in zekere zin,
al wordt de term niet gebruikt, een verkocht kunstenaar.
De insinuaties over 'gemis aan combativiteit' en 'volgzaam gehoorzamen' e.d.m. vind ik jammer, vooral daar zij als inleiding dienen
voor de passus over de St.-Laurentiuskerk. In dat gedeelte van de
tekst immers zijn we een heel eind naast de waarheid beland.
De St.-Laurentiuskerk te Antwerpen is het nog steeds fel gewaardeerd resultaat van een eerlijke wedstrijd. Wedstrijden zijn dit inderdaad niet altijd. Maar in mijn archief berust nog het oorspronkelijk projekt. en het bewijs dat noch de Diocesane. noch de Koninklijke Commissie voor Monumenten er wijzigingen hebben aan doen
toebreng8n.
De Pelgrim situeert zich in een periode toen kunsten en letteren
naar nieuwe uitdrukkingsvormen zochten, periode die bij uitstek
vruchtbaar was voor fumisten en verdachte profeten (hiermee is
niemand specifiek bedoeldl. Dat mijn vader de toen opkomende en
- laat mij toe - vaak stuntelige resultaten van een nieuwe strekking
met skepticisme volgde, wil overigens niet zeggen dat hij negatief
stond tegenover de progressieven. Zelf onthield hij zich van experiment. maar hij was wél geboeid door de vernieuwing die hij vooral
apprecieerde bij Frank Lloyd Wright (de FFF . van form follows
function), Neutra. Aatto, Mies van der Rohe. Gropius. Rietveld, Oud.
Van de Velde. Als richtingevers voor de functionalisten noemde
hij steeds vooral Le Corbusier. de anti-schoolse zuivere denker. In
die richting zette hij zijn leerlingen. en hij drukte hen wél op het
h:'lrt dGt alle ballast van het neoclQssicisr118 ovcr:J:Jord mOE:st. Dat
hij voor eigen werk niet overhaast ar:n het verniGuwen ging, was
zeker geen gebrek aan moed. Hij studeerde voortdurend. maar geloofde terecht niet in overhaaste gekke sprongen. Hij liet zich ook
door tegenwerkingen, en die waren legio, niet verbitteren,
Tot daar. wat ik even over Pelgrim Huygh wou toelichten.
Architekt Herman Huygh, Wilrijk

De Pelgrim-Beweging (8)
Waarschijnlijk is het mede door Uw bemiddeling dat ons het tiJdschrift 'Vlaanderen' 112 werd toegestuurd. 'k Ben er U ten zeerste
dankbaar voor. Naar aanleiding van Uw verzoek om clichés van
onze Annuntiatiekapel had ik de wens uitgedrukt de tekst van het
artikel te bekomen waarvoor ze moesten dienen. En nu krijgen we
een heel boek I
Wat een pracht van een tijdschrift is 'Vlaanderen' I Zowel wat inhoud als vorm betreft I De bibliothecaresse van onze centrale bibliotheek moet daar beslist kennis mee maken!
Zr. Melanie Chr. De Laet, Heverlee.
De Pelgrim-Beweging (9)

Bij mijn thuiskomst van een reisje vind ik - tot mijn grote vreugde het 'Pelgrimnummer' van 'Vlaanderen'.
Ik heb het in één trek uitgelezen I En zal het nog dikwijls ter hand
nemen, want het Is uitermate interessant de film van die glorieuze
tijd voor de geest te zien ontrollen.
Ik verneem van verschillende vrienden dat ze dit nummer met belangstelling lazen. Voor velen is het een revelatie, want 'De Pelgrimbeweging' is voor de meesten van nu onbekend.
Het is dan ook een gelukkig Initiatief geweest van uw redactie dit
nummer samen te stellen. Ik feliciteer en dank U daarvoor.
Hoe kort en hoe voorbijgaand ook de Pelgrimbeweging geweest is,
toch moet er rekening mee gehouden worden wanneer men de
kultuurgeschiedenis van Vlaanderen uit de dertigerjaren bestudeert.
AI mogen we niet spreken van een 'Pelgrim-school', misschien zelfs
niet van 'een beweging', dan zeker toch van een 'Pelgrimgeest'. Die
merkwaardig en belangrijk was, en zeker niet eng-provincialistisch.
En dat Is ook belangrij k. En het is goed dat dit eens geboekstaafd
werd.
Jos Phillippen, Diest.
De Pelgrim-Beweging (10)

Ik dank u zeer oprecht voor de opname in nr. 113 van 'Vlaanderen'
van de rechtzettingen omtrent mijn vader Albert Van huffel, architect van de basiliek van Koekelberg. Ongelukkig is er nog een
foutje geslopen in de schrijfwijze van de naam van mijn vaders
opvolger. Deze heette niet Ronse, maar Rome.
In 'Vrije Tribune' meent een zekere heer Xavier De Win dat mijn
vader ook de architect was van de Kristus-Koningkerk te Antwerpen. Dat is niet juist. Architect Smolders heeft deze kerk op zijn
actief en, als ik mij goed herinner, Is hij ooit bij mijn vader geweest
om zijn plannen voor te leggen. Ongetwijfeld spruit de vergissing
van de Heer De Win daar dan uit voort.
E. Gallet-Van huffel, Oostende.
Korte Golf-rectificaties

Er wordt ons meegedeeld dat in onze 'Op korte golf' -Vlaanderen
nr. 113 een paar fouten geslopen zijn:
pag. 252, 1e kol.: Remi Lens sprak niét op de 'Kempische Kunstdag'
te Zoersel (11 juli). Hij had eerst wel toegezegd, nadat Frans Mertens niet had kunnen aanvaarden; tenslotte heeft Emiel van HemeIdonek dan maar het onderwerp behandeld, en zeer behoorlijk.
Op pag. 258 wordt de spreekbeurt van E. van Hemeldonek wél vermeid, maar hij sprak, na Robin Hannelore, in de voormiddag en
niet in de namiddag.
Voorkeuraanbieding aan alle lezers van 'Vlaanderen'

Einde september verscheen bij de Josef Keiler Verlag in Starnberg
mijn bloemlezing 'Gedichte aus Flandern 1920-1970' (178 pag.,
groot formaat, tweekleurendruk, in luxe-vormgeving). Bij wijze van
dank aan het tijdschrift 'Vlaanderen', dat door een oproep bijgedragen heeft tot het inzenden van gedichten (22 van de daarvoor ingezonden gedichten werden in de bloemlezing opgenomen !) zou ik

graag aan alle lezers van het periodiek de mogelijkheid openstellen om op de bloemlezing in te tekenen onder gunstvoorwaarden .
In akkoord met mijn uitgever, Josef Keiler, bekomen de 'Vlaanderen'-Iezers het werk, indien zij vóór 31.121970 bestellen bij de uitgeverij (813, Starnberg/Obb., Postfach 40, B.R.D.), aan dezelfde
prijs als deze, waaraan de dichters het kunnen kopen. De door de
uitstekende grafieker Hermann Zapf geconcipieerde luxe-uitgave
In leder ingebonden, kost normaal 200 DM (prijs voor de 'Vlaanderen'-Iezers: 175 DM), de normale uitgave, in vollinnen band en
eveneens onder bibliofiele vormgeving van Herman Zapf, kost in de
handel 90 DM en voor 'Vlaanderen'-lezers 75 DM.
Deze bloemlezing zal decennia lang in heel de wereld hét representatieve werk voor de Vlaamse lyriek van deze periode blijven. Men
moet er tevens rekening mee houden, dat de tot op 1.000 exemplaren
begrensde oplage spoedig uitverkocht zal zijn, zodat het aanbevelenswaard is de bestelling zeer spoedig over te maken aan de uitgeverij, indien men dit eenmalige boek wil bezitten. Een tweede
druk zal niet verschijnen, daar de bibliofiele maatstaven zeer streng
worden nagekomen.
Dit boek wordt niet alleen - zoals de Duitse pers het nu reeds aankondigt: 'De mooiste verzameling gedichten, die in de jongste tien
jaar bij een Duitse uitgever verschenen', maar ook het mooiste
boek in heel de wereld, dat Vlaamse gedichten in vertaling gebracht heeft of brengt, of in de eerstvolgende jaren zal brengen.
Liefhebbers van het mooie boek zullen er overal ter wereld vreugde
aan beleven.
Dit eenmalige boek is tegelijkertijd mijn afscheidsgeschenk voor de
Vlaamse literatuur, voor de vertaling waarvan ik mij twintig jaar
lang heb ingespannen; voortaan zal Ik mij nog uitsluitend toeleggen
op de literair-historische bekendmaking ervan in heel de wereld. De
bloemlezing is mijn laatste vertalingsarbeid en tegelijk de bekroning ervan. Aan alle Vlaamse auteurs mijn dank en een afscheidsgroet.
Georg Hermanowski, Bad GOdesberg,
Merkteken (1)
In Vlaanderen nr. 113 verscheen onder de kop: merkteken, een artikel dat een overzicht wilde geven over de werkzaamheden - hoe
een teken ontstaat - en een poging tot verantwoording van het ereloon in verhouding met het geleverde werk.
Hierbij zou ik toch willen opmerken dat het beschreven werkoverzicht zeer onvolledig is en de indruk verwekt dat de prestaties te
leveren voor een teken enkel bestaan uit ontwerpen alleen; dat er
enkel esthetische en grafische problemen op te lossen zijn.
Dit is helemaal niet zo. Wie enigszins op de hoogte is van de
huidige toestand wat tekens betreft, weet dat er momenteel een
overvloed aan tekens is. Praktisch alle firma's, ondernemingen
enz ... (om kulturele groeperingen en privépersonen maar buiten beschouwing te laten) hebben wel een teken, merk, symbool, logo, dat
in gebruik is. Deze tekens zijn meestal gebaseerd op de naam van
de firma, bv. door initiaalletlers of afkortingen, ofwel op de aktiviteit
van de firma, ofwel op een abstrakt symbool, ofwel op een kombinatie van een der opgesomde mogelij kheden.
Het is nu wei mogelijk dat de tekens van verscheidene firma's overeenkomsten of gelijkenissen met elkaar vertonen door het feit dat
ze in dezelfde branche werkzaam zijn, dat hun aktiviteit door een
zelfde symbool uitgedrukt is, dat ze dezelfde naam dragen of dat
hun naam uit dezelfde initiaallelters bestaat, dat er werkelijk plagiaat gepleegd is, ofwel dat een ontwerper lichtzinnig te werk gegaan is. Dit laatste gebeurt nu jammer genoeg te dikwijls.
Daarom moet een ontwerper, bij iedere opdracht tot het ontwerpen
van een nieuw teken, zich vooraf grondig informeren over de mogelijk reeds bestaande tekens of symbolen die in gebruik zijn.
Dit om onaangename gevolgen, zowel voor zijn opdrachtgever als
voor zichzelf te vermijden. Het resultaat van dit onderzoek motiveert
dikwijls reeds tegenover de opdrachtgever de keuze van de ont-
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werper voor bepaalde grafische mogelijkheden.
Na het onderzoek kan dan pas het eigenlijke ontwerpen beginnen.
Het ontwerpen van een teken impliceert dat tegelijkertijd de toepasbaarheid van het teken zoals op briefpapier, verpakkingen wagens,
gevel panelen en dergelijke uitgetest wordt.
Ook dit is een belangrij k onderdeel van de totale opdracht. Tevens
moet onderzocht worden of de grafische vorm van het teken extreme vergrotingen of verkleiningen toelaat. Meestal moet aan een
teken, dat dikwijls klein zal te gebruiken zijn, korrekties aangebracht worden. Het kleurgebruik met het teken dient onderzocht te
worden, bv. kan een tweede kleur in het teken verwerkt worden en
welke kleur.
Het spreekt vanzelf dat zowel het informatieonderzoek als de studie van de toepassingsmogelijkheden met het teken, als onderdelen van de opdracht, volgens uitgebreidheid en moeilijkheidsgraad,
te honoreren prestaties zijn, naast de te honoreren ontwerpprestatie.
Tevens treedt vanaf 1971 de nieuwe Beneluxwet op het deponeren
en gebruik van merken en tekens in werking. Ook het vervullen van
deze wettelijke verplichtingen zal kosten met zich brengen.
Zoals U zelf kunt uitmaken is het ontwerpen van een teken geëvolueerd tot een kompleks geheel, waarbij evenveel rekening moet
gehouden worden met juridische als met grafische en esthetische
argumenten.
Wat nu de honoraria betreft voor het ontwerpen van een teken, is
het alleen reeds vanuit de kompleksiteit van de opdracht gezien,
onmogelijk voor het bedrag van 5.000 fr. ernstig en doordacht werk
te leveren.
Het basishonorarium voor een teken bedraagt volgens de tarieven
van beroepsverenigingen in Europa minimum 15.000 fr.
De schrijver van het betreffend artikel in Vlaanderen is ofwel al
jaren niet meer op de hoogte van de evolutie in zijn beroep ofwel
incompetent en de beroepsvereniging die dergelijke standpunten
onderschrijft, bewijst dat ze werkelijk alle kontakt met haar leden,
beroepsmensen die hun vak ernstig opnemen, verloren heeft.
Luk Mestdagh, grafisch ontwerper, Brugge.
Merkteken (2)
Een vaste europese basisprijs voor merktekens bestaat er tot hiertoe nog niet. Het honorarium verschilt vanzelfsprekend van land tot
land volgens de aldaar geldende omstandigheden en de onderlinge
samenwerkingsgraad van de grafiekers. De tot hiertoe enige gepubliceerde honorariumtabel in België (J. De Wolf) geeft als basisprijs voor een produktmerk : 4.500 fr.; voor een handelsmerk:
7.500 fr., dit kan echter volgens de belangrijkheid van de firma oplopen tot 45.000 fr. en meer, óók volgens allerhande omstandigheden. Wij zijn dus wél op de hoogte van de 'alhier' geldende prijzen.
Albert Setola, Sint-Michiels.
Steentje bijdragen
Met deze kan ik U meedelen dat ik een 6 à 7 tal nieuwe leden
abonnementen op 'Vlaanderen' zal binnenbrengen, waaronder mijn
kunstbroeders uit Amersfoort (NI.).
Graag zou ik van U vernemen of de uitgave 1970 nog beschikbaar
is voor de 'nieuwen' en eventueel de inlichtingen voor 1971 wat
betreft de uitgaven.
Bij elke tentoonstelling leg ik het 'BruegeJ'-nummer ter inzage (dit
schijnt wel te 'werken') en zodoende denk ik hierdoor ook mijn
steentje bij te dragen tot de uitbreiding van 'Vlaanderen' in het
kader van het C.V.K.V.
André Van Achte, beeldhouwer, Bassevelde.
Betere verpakking?
Tot mijn spijt moet ik vaststellen dat de laatste nummers van het
tijdschrift 'Vlaanderen' welke mij werden toegestuurd zeer verfom-
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faaid in mijn brievenbus zijn terecht gekomen.
Daarom zou ik voorstellen In de toekomst het tijdschrift dubbel te
laten kartonneren. Als abonnee op het tijdschrift 'Ons Erfdeel' stel
ik vast dat de uitgave van dit blad de laatste tijd zeer verbeterd Is.
Daarom ben ik van mening of het niet mogelijk zou zijn dil in de
toekomst ook voor het tijdschrift 'Vlaanderen' van toepassing te
brengen.
Hopende dat met mijn voorstel rekening zal worden gehouden, dit
in het voordeel van onze tal rij ke lezerskring, verblijf ik met de
meeste hoogachting.
Jozef Vandromme, Reningelst
Sedert wij de nieuwe omslagen gebruiken voor de verzending van
onze nummers - en dat is reeds verscheidene jaren - is dit de
eerste klacht in die aard, die ons toekomt. Indien de omslag (met
het nummer erin) niet gevouwen wordt - en een verzoek om niet
te plooien staat op elke omslag afgedrukt - dan zien wij echt niet
in hoe een nummer 'verfomfaaid' kan toekomen. Is de brievenbus
van onze geachte lezer wel voldoende groot? Kan hij de postbode
vragen telkens het nummer eenvoudig af te geven, in plaats van
hel in de brievenbus te proppen?
IJzeren-Gordijn praktijken
Wij willen onze lezers onze ervaringen niet onthouden met de 'Ambassade de la République Socialiste Tchecoslovaque, 152, Avenue
A. Buyl, Bruxelles', aan dewelke wij voorgesteld hadden een aantal
Tsjechoslowakfjenummers aan te kopen (bestaande uit het corpus
van nr. 113). De ambassade liet ons telefonisch weten, dat er wellicht 100 exemplaren zouden aangekocht worden (nadat wij vooraf
een volledige drukproef hadden gezonden, proef die natuurlijk de
goedkeuring van Praag moest krijgen). Vanzelfsprekend konden wij
die 100 nummers niet apart drukken en daar de schriftelijke bevestiging van de bestelling al té lang uitbleef, hebben wij onze drukker
opdracht gegeven in één keer alles door de persen te halen, inbegrepen de 100 corpus-exemplaren, die dan nadien werden overgemaakt aan de ambassade. Wij kregen er 98 terug, met de melding (die wij vertalen uit het Frans ... ) : "Wij betreuren dit zeer, te
meer daar wij bij het doorbladeren van een nummer hebben kunnen
vaststellen, dat er sprake Is van P. Kohout en L. Mnacko, personen
die niet van de welwillendheid van de Tsjechoslowaakse autoriteiten genieten omwille van hun vijandige stellingname tegenover het
land. Nadat wij twee exemplaren van Vlaanderen behouden hebben
bij wijze van documentatie, zien wij ons ertoe verplicht de overige
terug te laten zenden, waarvan wij, spijt alles, de presentatie hebben kunnen appreciëren."
Voor nieuwsgierige lezers, willen wij nog verklappen, dat Kohout
vermeld wordt op pag. 240, 1e kolom, en de naam Mnacko vindt u
op pag. 242, 2e kolom.
Van Praagse lente naar Siberische kou is het maar één stap ...
Tsjechoslowakije-nummer
Wat het nummer van 'Vlaanderen', gewijd aan de hedendaagse
kunst in Tsjechoslowakije betreft, komt het mij onbegrijpelijk voor
dat de muziek volledig onbesproken Is gebleven, dan wanneer dit
land komponisten van internationaal gehalte als een Alexander
Moyses, een Jan Cikker, een Eugen Suchon, e.a. bezit.
Frits Cel is, Edegem.
Het ontbreken van een muziekartikel in het genoemd nummer, was
inderdaad een grote lacune. We hébben gedaan wat we konden en
tot het allerlaatste ogenblik toe werd ons nog bevestigd, dat het
artikel over de muziek beslist zou toegezonden worden. We moeten het nog altijd ontvangen ...
Zo ontbrak ook de film. Artikel en foto's lagen klaar om opgezonden te worden ... tot onze medewerker bezoek kreeg van heuse inbrekers, die o.m. ook de klaarliggende omslag meepikten. De medewerker bezat helaas geen dubbel van zijn bijdrage, noch een

kladwerk, en de loto's waren unieke stukken . . Wat doe je dan, een
paar dagen vóór de aflevering In druk moét ?
Zoekertjes
Bibliothecaris Robert Pletinckx, Steenweg, 63, 1580 Moerbeke,
meldt ons dat één van zijn leden 'Vlaanderen' nr. 86 (Mijlpalen In
de evolutie van de Westeuropese schilderkunst) verloor. Wie helpt
hem aan een nieuw exemplaar, uiteraard tegen betaling?
Julien Van Remoortere, Pontonstraat, 12, 8400 Oostende, tel.
059/771.81, verzoekt al degenen, die in het bezit zijn van schilderijen, gekleurde tekeningen e.d.m. van Felix Timmermans, met hem
contact op te nemen.

Samenstelling van de Jury Maria De Vleeschouwer-Verbraeken,
Hendrik Jespers, Leo Roelants, René Struelens en Paul Waterschoot.
Aan alle bekroonden en geprimeerden onze hartelijkste gelukwensen.

Verbondsberichten
Adressen Provinciale Secretariaten
Antwerpen: Jos Van Rooy, Potgietersstraat, 15, Antwerpen.
tel. 031365333
Brabant: Vital Robben, Dr. Folletstraat, 220, Wemmel, tel. 02/797289
Limburg: Albert Dusar, Mombeekdreel, 58, Hasselt, tel. 011/21877
Oost-Vlaanderen: Etienne Le Compte, Pontstraat, 13, Aalst,
tel. 053/24659

Provinciale Prijzen

West-Vlaanderen: Walter De Taeye, Guldensporenstraat, 6, Roeselare, tel, 051/24679

ANTWERPEN

NIEUWE LEDEN

Fotowedstrijd
Door het provinciebestuur van Antwerpen wordt een fotowedstrijd
uitgeschreven met als onderwerp: het Sterckshof en het Rivieren-

In de zitting van 17 oktober van onze Raad van Beheer werden de
volgende nieuwe leden aanvaard:

hof.
Inschrijvingen tot 31 december te richten aan: Het Sterckshof,
Hooftvunderlei 160, Deurne (Antwerpen), tel. 03/240207, waar
eveneens alle inlichtingen alsmede het reglement van de wedstrijd
te bekomen zijn.

Antwerpen
Denis Dolphyn, Antwerpen (P): Frans Pelckmans, Borgerhout (L):
Anton van de Velde, Schoten (L en 0) en Tine Van Rompay-Janssens, Begijnendijk (L).

WEST -VLAANDEREN

Uitslagen van de provinciale prijzen 1970
1. Beeldhouwkunst
De Prijs voor Beeldhouwkunst 1970 (25.000 fr.) werd ex aequo
toegekend aan Pol Spilliaert (St.-Kruis) voor zijn inzending 'Silhouet' en aan Paul Van Rafelgem (Kortrij k) voor het ensemble
van zijn Inzendingen 'Meisjes met patatten', 'Miet' en 'Ik zie'.
Een premie van 7.500 fr. ging naar Luc Decroubele (Heule) voor
zijn 'Oerkomische visionair' en Karel Dupon (St.-Andries) voor
zijn 'Ikaros'. Voor deze wedstrijd werden 102 werken ingediend
door 41 deelnemers. Van 28 deelnemers werden samen 57 werken
voor expositie weerhouden. De jury was samengesteld als volgt:
mw. Bentein-Stoelen, M. Duchateau, F. Lamberechts, W. Meysmans
en ~ Vandenbrande.
2. Roman
De prijs werd niet toegekend.
Een eerste premie (12.000 fr.) ging naar Jozef Deleu (Rekkem) voor
zijn werk 'Brieven naar de overkant'; een tweede premie (10.000 fr.)
werd behaald door Paul Vanderschaeghe (St.-Kruis) voor 'Op de
spiegel gezet' en door Gilbert Vanheste, ps. Bert Brouwers (Leffinge), voor 'De (on)lichamelijken'; Roger Pieters (Westende)
bekwam tenslotte de derde premie (8.000 fr.) met 'Een vader is
een sterke steun'.
De jury bestond uit: Piet van Aken, Maria Rosseels, Bernard
Kemp, Paul Hardyen Karel Jonckheere.
3. Kinderboek
De prijs werd ook hier niet toegekend.
Een eerste premie (15.000 fr.) ging naar André Velghe (Harelbeke)
met 'Sneeuwpoppen land' en een tweede premie (10.000 fr.) werd
behaald door Julien Van Remoortere (Oostende) met 'De brug
tussen Rooddaal en Blauwdaal'.

Brabant
Luc Tegenbos, Wezembeek (P).
Oost-Vlaanderen
Lea Van der Straeten, Gent (P).
West-Vlaanderen
Luc Decorte, St.-Kruis (L); Robert Depicker, Izegem (M) en Gerbrand Jespers, Izegem (P).

ONZE JAARGANG 1971 UNIEKE KANS OM UW KUNSTBEZIT TE VERRIJKEN!

Zoals uit het inlegblad, gevoegd bij het huidige nummer, blijkt,
zal onze jaargang 1971 bijzonder belangwekkend zijn: zeven
fraaie, verzorgde, boeiende afleveringen, die samen een groot
kunstboek van 450 à 500 pagina's zullen vormen. Niettegenstaande
alle mogelijke prijzen en kosten steil de hoogte ingaan, heeft onze
Raad van Beheer beslist het abonnementsgeld ongewijzigd te laten,
dus 250 fr. voor de hele jaargang, dit opdat het leesgeld niet al té
zwaar zou wegen op de budgetten. Dit eist evenwel van onzentwege een belangrijke inspanning en daarom durven wij aan al onze
lezers - en in het bijzonder dan aan onze leden-kunstenaars vragen om nu reeds in te tekenen op de jaargang 1971. Stort
onverwijld dus uw leesgeld op giro nr. 9576 van de Bank van
Roeselare en West-Vlaanderen te Roeselare en vermeld als reden
van betaling: Abonnement 'Vlaanderen' 1971, alsmede uw naam
en adres.
Wij durven ook op allen een beroep doen om één nieuwe abonnee
aan te brengen. Indien U daarin slaagt - wat eigenlijk niet zo
moeilijk is - dan stort U het leesgeld van uw 'verovering' samen
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met hel uwe. dus 500 fr. en U vermeldt erbiJ . Nieuwe <.dJcnncL
(naam en adres)' . Wij belonen U met een schitterende zeefdruk
van Willy Bosschem . ond ertekend en genummerd door de I<unstenaar. Vóór het jaareinde Krijgt U dit kunstwe rk toegezonden . Laat
deze unieke kans niet vo orbijgaan!

Bibliotheek
NIEUW

Pas verschenen werken van leden
Dr. Jozef Weyns : Bokrijk, zin en zijn, 21 x 25 cm . Foto's: Willy
Minders. Tekeningen: Herman Verbaere. 68+68 pag., geb., uitg.
Lannoo TieltJDen Haag, 1970, 295 fr.
Bokrijk - de tuin van de Vlaamse volkscultuur, zoals Or Jozef
Weyns zegt is bij honderdduizenden binnen en buiten onze
grenzen een begrip: niet alleen een oord, waar de dorstige en
hongerige zondagstripper gezellig terechtlmn, maar een pl3ats, waar
wij a.h.w. onze voorouders nog kunnen ontmoeten. Naar Gouverneur Roppe in zijn voorwoord tot dit boek zegt, zou jaarlijks het
aantal bezoekers om en bij het miljoen liggen I En dan valt het
licht te begrijpen , dat er wél vraag is naar een bijblijvende herinnering aan het Domein Bokrijk. Dus gai de Bestendige Deputatie
van Limburg opdracht om een mooi boek over Bokrijk uit te geven
- viertalig én van niveau.
Het spreekt vanzelf, dat Dr. Jozef Weyns, dé grote bezieler van het
openluchtmuseum, de aangewezen man was om de teksten te
schrijven. Hij deed het op zijn manier: met hart en ziel, met een
nooit in te dijken geestdrift, met bewonderenswaardige eruditie en
een pen, die velen hem mogen benijden.
Het fotomateriaal lijkt ons goed gekozen en toont de meest pittoreske hoekjes uit Bokrijk. Vergeten wij ook niet de acht mooie tekeningen van Herman Verbaere; vooral in dergelijke onderwerpen
weet deze grafische kunstenaar als geen ander de juiste atmosfeer
op te roepen. Lannoo drukte en bond en dat is prima vakwerk.
Mooie aanwinst voor de eigen bibliotheek. maar evenzeer aangewezen als geschenkboek voor een of andere buitenlandse vriend .
Onze leden zijn de jongste tijd ook zeer bedrijvig in de jeugd boekenschrijverij en de actuele oogst leverde opnieuw drie nieuwverschijningen op :
Gaston Van Camp : Nico van het Eiland, 16 x 23 cm .. 118 pag., uitg.
' Het Fonteintje' (Heideland-Orbis) , Hasselt, 1970, gen.
We hebben hier ooit al eens gezegd, dat één van onze vruchtbaarste jeugdschrijvers thans Gaston Van Camp is. Met de regelmaat van de klok komen zijn boeken op de markt. maar dit belet
niet, dat deze werken telkens zeer waardevol zijn . 'Nico van het
eiland' speelt zich af op een zonnig, maar arm Grieks eiland en
verhaalt de avonturen van een vissersjongen, die in zich de drang
voelt groeien om van zijn leven iets te maken, wat aan de hele gemeenschap ten goede kan komen, die vooreerst de middelen niet
ziet - het gezin waartoe hij behoort, is een arm vissersgezin maar ter oorzake van een aardbeving en dankzij een rijk man . die
zich over de getroffenen ontfermt, bestaat er kans op een heerlijke
toekomst. Tussendoor verweeft Van Camp, als rasverteller zijn niet
geringe historische kennis en hij heeft er het handje van weg om
de zaak spannend te houden! Wat vooral treft in dit verhaal. is de
sociale bewogenheid , waarmee de auteur bezield is en verder de
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waarachtigh eid van mensen en hande lingen , voo ral dan de ontluikende, prille li efde tussen Polinea en Nico . Puik uitgegeven, goed
geillustreerd , een boek, geknipt voor Jongens en meisjes van 12 tot
16 !
Cilristina Guirland e. Juan a, een Aymara-kind , 17 x 22 cm , 96 pag .,
uiIg. Saeftinge, Blankenberge, 1969, gen.
Christina Guirlande schrijft sprookjes, verzen , j eugdverhalen en
hoorspelen . Inzake jeugdlectuur verdient zij alvast een vermelding.
'Juana' speelt zich af in Zuid-Amerika, in het Andesgebergte en
verhaalt de lotgevallen van een Indianenkind, dat a.h.W. bestendig
bedreigd wordt door de hongerdood, maar dat tenslotte, door de
menselijke goedheid , toch mag hopen op een betere toekomst.
Guirlande vertelt zeer eenvoudig en gevoelig . Zij schijnt de toestand in Zuid-Amerika wel te kennen en bedeelt de 'rijke' blanken ,
die in het verhaal voorkomen, nu eens niet met een uitdrukkelijk
paternalistische rol. Wat een pluspunt te meer kan genoemd
worden.
Wij geloven dat meisjes vooral zullen meeleven met het verhaal, dat
in een goede taal verwoord werd . Alleen zou de schrijfster zich
moeten onthouden van het maken van omslagtekeningen. Het uitzicht van het boek zou stukken aantrekkelijker worden mits een
'vakman' aan het werk kan gezet. De auteur mag ons niet euvel
duiden, dat wij dit hier zeggen : het is in haar eigen belang.
Tjarda : Ontvoering, ja of nee ? , 18 x 23 em ., 118 pag., uitg. Van In,
Lier, (Belfortreeks), 1969, geb.
Dit werkje is het debuutboek van Tjarda (ps. van mevrouw De Brabande re-Van Acker) en , hoewel het blij kbaar met enthousiasme en
met de beste bedoelingen geschreven werd, toch moeten wij enig
voorbehoud maken : in eerste Instantie omwille van de taal, die
zeker kan uitgezuiverd, en ten tweede omwille van sommige onwaarscllijnlijke situaties en de soms al té geforceerde humor.
Het boek verhaalt de lotgevallen van een weeskind, dat in een
(overigens uitstekend) kindertehuis terechtkomt, daar een vriendinnetje vindt, dat blijkbaar al té veel fantasie heeft en zo in een ontvoeringskwestie gewikkeld wordt. Op zichzelf wé l stof voor een
heerlijk, spannend meisjesverhaal , maar Tjarda moet zich meer inspannen om het verhaal beter te construeren, want het jeugdig lezerspubliek néémt de dingen zo maar niet.
Wij geloven dat de auteur er kan komen, maar een schrijver moet
- net als elke vakman - nu eenmaal ook zijn 'stiel' leren. Kan
men onmogelijk buiten ...
Nog een debuutboek - maar dan voor volwassenen - is : Herman
Leys : lets van warmte , 14 x 22 cm., 179 pag., co-editie StandaardUitgeverij, Antwerpen (Literatuur vandaag) en Davidsfonds, Leuven
1970, leden prijs (OF) : 70 fr. il1g./95 fr. geb. - handelsprijs: respect.
110 en 150 fr.
De literaire bedrijvigheid van Leys beperkte zich vooralsnog tot
gedichten en kortverhalen , maar 'Iets van warmte' bewijst meteen,
dat hij ook werk van langere adem aankan. Van een haast banaal gegeven - een uittredend aspirant-kloosterling, die na zes
jaar kloosterleven met het grootstadsleven geconfronteerd wordt
en meteen met een vrouw (en haar dochter) - heeft de auteur een
verhaal gemaakt, dat zó diep menselijk is en zo verrassend mooi
geschreven , dat wij maar dadelijk zeer hoge verwachtingen zijn
gaan koesteren i.V.m. de nog komende literaire produktie van Leys.
In 'Iets van warmte ' troffen wij maar dan ook nergens iets aan , dat
zweemde naar het geforceerde, dat de literaire produkten van de
jongste generatie doorgaans kenmerkt. En hoewel ook de erotiek
hier een niet geringe rol speelt, toch staat deze nergens buiten het
leven: ze is functioneel aangewend en is dus echt en verrijkend.
Taal en stijl kunnen uitmuntend geheten worden, zodat heel deze
voorstelling a.h.W. één groot wierookvat wordt. Maar wij lezen
niet om de twee maanden een boek, dat zo mooi en zo deugddoend is : écht ' iets van warmte' I
j .v.r.

Andrè Gailliaerde en Jos Van Rooy: Onze torens getuigen,
Kempische Boekhandel, Retie, 1970, 320 blz., formaat 21 x 30, meer
dan 150 reprodukties, 675 fr.
Het landschap waarin wij Vlaming zijn, is ons door de jaren heen
dermate vertrouwd geworden, dat WIJ er tenslotte volkomen van vervreemden. Onze alledaagsheid verhult de zachte romantiek, die
ervan uitgaat en verloochent het karakter, dat er eigen aan is.
Nog maar zelden brengen wiJ voldoende aandacht op voor de historische waarde van torens en raadhuizen, tanden waarop het raderwerk van de Dietse gemeenschap door de eeuwen heen gelopen
heeft. Bijna nooit meer ontwaren onze mensen de estetiek van deze
schrijnen uit vervlogen decennia, die hen als een rode draad doorheen de Vlaamse geschiedenis leiden.
Andrè Gailliaerde en Jos van Rooy hebben die draad weergevonden en hem zorgvuldig koesterend aan hun artistiek enthousiasme,
herweefden zij er het vorstelijk gewaad van torens, kerken, en kathedralen mee, met hetwelk Vlaanderen zich voor altijd getooid
heeft.
'Onze torens getuigen .. .': onze torens getuigen inderdaad, maar
eerst en vooral getuigen zij voor het oprechte kunstenaarschap van
hun scheppers. André Gailliaerde heeft in het tekenen nooit het
'teken' veronachtzaamd. De nauwelijks merkbare wenk, de verholen
boodschap, die achter een levenloze steen massa schuilgaat, komt
in zijn ongecompliceerde schetsen bijzonder scherp op het voorplan, wordt bewust geaccentueerd, en groeit uit tot een manifest,
waarin een volk niet alleen zijn noden en behoeften, maar ook zijn
vreugden en dankbetuigingen uitschreeuwt.
Bijzonder sterk heeft Gailliaerde aangevoeld, hoe die torens effectief gegroeid zijn uit een gemeenschap, hoe zij een gemeensellappelijke ifjpq verwerkelij kten en belichaamden en hoe ze tenslotte
uitingen en uitdragers werden van een collectief eerlijk streven.
In zijn realisaties doorgrondt de kunstenaar deze essentie. Spontaan bevroedde hij dat onze torens de afstanden tussen de vele
Vlaamse dorpen niet enkel meten, maar ze meteen ook weer uitvlakken. Elke toren slaat immers een unieke baken, al is hij dan
principieel universeel. In dit opzicht verwijst dit boek o.i. beslist
naar de oorspronkelijke bedoeling van de architekt: de na-schepping blijft nochtans authentiek.
Doelbewust tast Gailliaarde naar de hand van de l1istorische torenbouwer en drukt er de zijne stevig in.
Het was voor Jos Van Rooy 110egenaamd geen gemakkelijke opdracl1t om de dialoog tussen architekt en tekenaar te verduidelijken, aan te vullen en zo mogelijk nog te verrijken met passende
begeleidende teksten.
Ongetwijfeld 11eeft hij in dat perspectief geen volledigheid willen
nastreven. Verre van de kuns\genieter met een foldereske overvloed aan details te overstelpen, laat hij de tekeningen van Gailliaerde hoofdzakelijk voor zieilzelf getuigen Hijzelf heeft gepoogd
de geest en de ziel van de torens te benaderen en de vinger te
leggen op het fundamentele en sublieme in elk van de scheppingen. De waarlijk pOË:,isclle vormgeving van dit envoiprezen monnikenwerk, verraadt zowel de lyricus als de prozaïst Van Rooy van
weleer.
Ergens doet scl1ets en tekst denken aan een synthese en een analyse van ons Vlaamse volk zelf. maar dan met het diepe respect
dat elke rasartiest voor het schone in de mens en zijn omgeving
moet kunnen opbrengen. Een heerlijk boek!
Luc Daems
BamboebJoemen en Weemoedig verjaren
(10 jaar Muzenberg in 'Hernieuwen' en 'Vandaag')
Uitg. Vandaag - Brussel: samensteller: A. de Longie.

'Deze bamboebloemen willen een Jonge stem uit deze tijd laten
horen', schrijft Piet Jaspaert in zijn 'Voorwoord'.
'Wanneer er slechts elk jaar een paar recht op de driemaal heilige

berg blijven mogen we heel tevreden zijn. Authentieke dichters
worden zo maar niet om de haverklap geboren' meent Albert de
Longle in zijn 'Inleiding'.
In een periode van bloemlezingen aan de lopende meter heeft
deze antologie beslist niet de bedoeling origineel te zijn. Origineel
zijn slechts een paar dichters uit deze verzameling. Sommige verzen druipen van gevoeleriglleid (Simon, blz. 10: Gazella, blz. 19
etc.) anderen maken er geslaagde 'kleengedichten' van (Haesl(e,
blz. 11), nog anderen verdwalen in hun eigen ik-problematiek. Een
persoonlijke toets vind je sporadisch bij A.M. Berlez, M. Verdin,
Desmadryl, Abeele, maar dat zijn dan namen die je ook elders kan
terugvinden.
De twee bekroonden van 1970, Guido Logie en Mark Debuysere,
namen hun bekroning te baat om meteen een duo-bundeltje op de
markt te brengen. Dat is beslist niet slecht bekeken. Waren de bekroonde gedichten op zichzelf helemaal niet onverdienstelijk, in
hun bundeltje tonen de dichters zich minder autokrilisch. Het aldus
ontstane totaal-beeld laat ons gemakkelijker toe een beeld te
vormen van hun jong dichterschap. Overheersend romantisch, sterk
egocentrisch (vooral geo), terwijl de 'vurige vogel' zichzelf als
studieobjekt heeft genomen en dat ook poëtisch tracht waar te
maken. En ei zo na slagen de jongens in hun opzet, maar zoals het
ook waar is voor sommige andere 'bamboebloemen' wordt het
vooralsnog: werken en afzien.
En in die zin onderschrijf ik volledig wat A. de Longie in zijn inleiding (zie boven) schreef. Want het vraagt dedju heel wat moeite en
inspanning om 10 jaar lang steeds maar in de bres te springen
voor beginnende dichters.
Het weze een gelukwens voor de samensteller.
Frans Van Isaeker: Posthume Wandeling. DDB-Korenarenreeks,
tweede druk.
Het is bemoedigend te zien dat een boek als 'Posthume Wandeling' werd herdrukt. Ik bedoel maar dat de rasechte verteller, de
auteur die iets te zeggen heeft, steeds aan zijn trekken zal komen
in om het even welk menselijk klimaat, in om het even welke
stroming.
De wijze van mededelen, de manier waarop Van Isaeker de grootmenselijke figuur van zijn vader, of algemener de vaderfiguur, weet
uil Ie tekenen, getuigt van een wijsheid, een doordringen tot de
kern, welke elke oppervlakkigheid of mediokriteit schuwt. Van
Isacker had makkelijk een konfliktroman kunnen schrijven of een
bepaald facet kunnen belichten . Hij schreef over de mens die zijn
vader was. Hij deed dit in de hem eigen, gepolijste, en toch gevoelvolle taal. Het is soms verbazend, hoe dit 'academische proza' dingen in de lezer losmaakt die hem aan het denken zetten, een
spiegel voor hem plaatsen.
Dit piëleitsvolle proza (nergens verloor de auteur de greep op de
stof) bereikt op sommige bladzijden een werkelijk beklemmende
kracht.
In deze roman zit een ouder wordend echtpaar bij het Ilaardvuur.
Terwijl de man een sigaartje opsteekt, naar de vlammen kijkt,
meent hij zijn vrouw slapend te zien. Langzaam maken de herinneringen zich los, de herinneringen aan de dood van zijn vader,
hoe deze stierf en hoe hij het geweten had, de dingen om en rond
de begrafenis, de smart van zijn moeder. En plots gaat die vader
a.h.W. opnieuw leven. Ziet de dromende man bij het vuur, zichzelf
als jong beginnend advokaat a.h.W. de figuur van zijn vader als
een troef achter de hand houdend, in zijn strijd om zich een plaats
in de gemeenschap te veroveren. Hoe die vader hem zacht maar
beslissend in de goede richting duwt, tot de zoon plots beseft wat
hij kan en wie hij is. Net op dat ogenblik sterft zijn vader. En de
mijmerende man bij het vuur ziet zijn eigen kinderen opgroeien ...
worstelend met schier dezelfde problemen. Hoe hij dan ten slotte
de vader zal zijn, zoals hijzelf er een had omdal 'zijn gedenken hem

359

een lichte wolk behoedt'.
Samen met 'De reis naar Ispahan' is dit één der sterkste werken
van Frans Van Isacker, een werk dat een klassieker zal worden, Indien dit nu reeds niet het geval is.
Fernand Handtpoorter : De Kleine God, Korenarenreeks - DDB,
Dit is de roman van de kleine man, de twijfelende leraar Klaarhout,
die in de enge beslotenheid van zijn milieu - thuis-school - revolteert tegen de gevestigde machten, die hem a.h.W. beperken,
zoals ze destijds zijn vader langzaam maar zeker aftakelden tot de
man slechts een illusie restte van hetgeen had kunnen zijn,
Klaarhout is in feite een archetype, de twijfelaar, de onzekere. De
man die weet dat hij zal mislukken, maar terzelfdertijd niets onderneemt om te slagen. De idylle die hij beleeft met het meisje Diana,
vindt meer zijn oorzaak in Klaarhouts romantisch karakter dan wel
in zijn genegenheid voor het meisje, Want in feite is Klaarhout een
Don Quichotte, een aftandse ridder die het opneemt voor de minder
bedeelde en net door dat dromerige idealisme ten onder gaat,
mede in de hand gewerkt door de gevestigde machten, Klaarhout
klampt zich voortdurend vast aan de figuur van zijn vader, omdat
deze voor hem de enige duidelijke en duldende waarde is. Zoals
hij het wil zijn voor Diana. Een onmiddellijke tegenspeler van
Klaarhout is de direkteur, die de zogenaamde almacht verpersoonlijkt, de man die het allemaal pedagogisch aan de man weet te
brengen of wil brengen, die tucht en orde à la wiskundeleraar
Brijs, boven menselijkheid wil stellen, die Klaarhout net daar weet
te treffen waar hij het gevoeligst is : zijn vader. Deze mag nl. het
schoolfeest niet bijwonen wegens zijn 'duister' verleden .
Na een voorval met sekretaris Van de Wynckel komt Klaarhout in
een slecht daglicht te staan bij de direkteur, wat meteen het einde
zal zijn.
Een onrijpe Klaarhout moet deze roman schragen. Hij doet dat
behoorlijk aannemelijk. Maar de andere figuren, die lijnrecht tegenover Klaarhout staan of hem gewoon laten voor wat hij is, komen
m.L niet voldoende uit de verf. Ze zijn op zichzelf te exemplarisch,
zodat het de lezer op de duur voorkomt dat Klaarhout tegen schimmen vecht.
De idylle met Diana staat enigszins buiten het verhaal of is het
omgekeerd?
De sfeer waarin deze liefdesgeschiedenis, deze vlucht uit de harde
werkelijkheid, evolueert is één van de mooie dingen uit deze roman , Poëtisch en irreeël. Met 'De kleine God' heeft Handtpoorter
een behoorlijk werkstuk naar voren gebracht.
Prometheus geboeid, Samensteller: Neer Vantina, Uitg. De Roerdomp, Brecht.
In 'Prometheus geboeid', een huldeboek door jongeren (door buitenstaanders beschouwd als 'daar is daar weer zo'n bende die
samenkoekt rond Ie Roy') aan Pol Ie Roy aangeboden ter gelegenheid van zijn 65e verjaardag, werden een aantal sterk wisselvallige
bijdragen gebundeld. Van onverholen bewondering, tot meer kritische beschouwingen die echter telkens resulteren onder een positieve noemer: hulde brengen aan een groot dichter.
Want Ie Roy, door de 'officiële kritiek' beslist niet in de watten gelegd, is door zijn vele publikaties ook in het buitenland geen onbekende meer. Het is beslist niet via de officiële instanties dat Ie
Roy vertaald werd.
'Prometheus geboeid', naar het stuk van Depeuter, bevat belangrijke bijdragen, o.a. een indringend stukje van W. Spillebeen, vertalingen in het Frans (Fagne, Vantina, Van Wassenhove) en het
Duits (Hermanowski), een uitgebreid vraaggesprek n.a.v. 'Spel en
Spiegel', een stevige brok van Ivo Wuyts (Maar als de vrouw haar
schaduw opent, n.a.v. 'Tellurisch'); Réflexions autour de 'meteorologiques' van P. Bourgeois en een nanalyse van datzelfde 'meteorologiques' door N, Vantina,
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De gedichten en situatietekeningen staan op behoorlijk peil
Poëzie als prinselijk woordspel. bij ' Weergalm ' van Pol Ie Roy , uitg.
De Roerdomp, Brecht.
Aanroeping
Woord, wees mijn spiegel grondeloos
mijn eind loos mij weergalmend beeld
wees mij d'ontloken stralen roos
waaruit mijn hart de vlammen teelt
die 'k uitzet In der nachten ruisend woud
dat, waar de dood ook naderspeelt
onsterfelijk op de grenzen openblauwt

(blz. 43)

Mede onder impuls van Erik Van Ruysbeek liet Pol Ie Roy, dank
zij de goede zorgen van de Roerdomp, nu 'Weergalm' verschijnen,
Bundel welke ter gelegenheid van de 65e verjaardag van de dichter,
door het aktiekomitee Ie Roy en een heleboel intekenaren als liber
amicorum werd uitgegeven.
Oospronkelijk zou de bundel 'Etappes' heten, duidend op de weg
welke de dichter in het magistrale 'Spel en Spiegel' heeft doorgetrokken , 'Weergalm' nu, impliceert een reprise dd. 1943 (Modulaties)
en de recente 'Bergwand', 'Eruptief', 'Gesluierd' en een 'Tekst'.
Waar we in 'Modulaties' en, ja ook, in 'Vuurvlinder' nog de klassieke Baudelairiaanse beelden herkennen, fungeert 'Bergwand'
(aforismen over de vrouw, poëzie, liefde ... ) als scharnierstuk.
Grosso modo herkennen we verder de voortzetting van 'Antaïnos'
(sleutelgedichten van Ie Roy's reuvre) qua vorm en stijl, vooral in 'n
niet betogende voortzetting, uitdeinend in woord, beschrijvend, afwisselend, stijgend in zijn antwoord a.h.W. de tweede etappe van
'Spel en Spiegel', vandaar de oorspronkelijke titel 'Etappes'.
De nacht (voornacht blz. 35) als weergalm. Het laatste weergalmt
op 'Bergwand' m.a.w. in het eerste gedeelte ervaren we de zin
(God) die stijgend in zijn vraag, een wezenlijk klankbord vindt bij
de laatste gedichten, de voortzetting van Antaïnos dus, stijgend in
zijn antwoord, naar eenheid en beleven.
Dit is een vrij algemene, rudimentaire schets van de struktuur van
'Weergalm', immers bij Ie Roy is de struktuur belangrijk. Zijn esoterische geheimtaal zal niet onmiddellijk iedereen aanspreken,
Maar lezer, gij zijt verwittigd: Ie Roy leest men niet on beloond of
ongestraft.
Eindeloos zou ik moeten citeren om van 'Weergalm' één facet op
te hangen. Daarom, en mede uit hoofde van plaatsgebrek, wil ik
mij beperken tot een paar 'algemeenheden'. Zoals ook in 'Spel en
Spiegel' doorvoert ook hier de krachtige duiding Ie Roy's poëzie:
Zo 't kenterend glanzen van besterde handen
zingt door uw donkerst woord het licht
dat God ontvlood toen hem het Woord vermande
(blz. 26)
'Modulaties' is een voortdurend stijgen (het licht, de sterren, de
duiding van de mens-wording op zijn sterkst), de God (zin-gever)
als enige levensweg.
'Voornacht', een kerngedicllt uit 'Weergalm' :
Ligt reeds de avond aan uw mond gemeerd
ziet gij uzelf nog één stond in de tijd
van God de sneeuwen beeldensnijder
en dooft dan al de fakkels zonder spijt
in 't glanzend schild van uw bevrijder
(blz. 35)
is kenschetsend voor de ziener Ie Roy, die met een paar trefwoorden, geladen met symboliek, de uiterste zijnskonsekwenties verantwoordt. En net dat is een faktor die Ie Roy's onbegrepen-worden in
de hand werkt. Hij schrijft zijn gedichten, zoals ze de eeuwigheid
in zich dragen: tijdloos, uniek in de ruimte, niet meer taalgebonden
maar wezenlijk kern van het woord: het zindragende licht. Dus beslist niet onbegrijpelijk wanneer ik aanstip dat de oorspronkelijke
bundel 'Modulaties' door de kritiek in 1943 werd afgekamd. Het was
een teken aan de wand,

De vrouw is een sluitstuk in Ie Roy's reuvre :
Om beurt heb ik bezongen en geschonden
God en mijzelf, het leven en de vrouw
(blz. 59)
of:
maar 't vlees werd rens en zuur
't gebit der wellust roos ( ... )
vereenzaamd in het spel
vereenzaamd in mezelf
- een sprakeloze hel
had een zich uit graniet gehouwen
tot in haar godontruimd gewelf
(blz. 61)
en somber zat ik bij de vrouwen
Ik meen dat deze twee gedichten, eventjes uit hun kontekst gelicht
en overbelicht voor zichzelf spreken. En op die manier zou 'k moeten voortgaan, citeren en losrukken, losmaken uit hun bestel, bewust de struktuur negerend, maar aantonend en aanvoelend Ie
Roy's poëtisch mastership bewijzend.
Uit 'Elegie achter de tralies' (blz. 65) puur ik het volgende, voor
zichzelf sprekende vers. De kosmische eenzaamheid van de
dichter, de gelouterde menselijkheid, de weifelende en onthullende
stem, de zoeker en later ... de vinder. Hij die het wist.
Om alles wat uw schoonheid schiep
in geestesnevelverre landen
en zingen liet en openriep
en heiligde in mijn duistere handen
om alles vloek ik waarheidswaan
en mag de deugdzaamheid verzanden
zolang w'in dees verdoemde kuisheid staan
waarin wij 't godlijk vuur verloren branden
Dit navrante menselij ke wordt in zijn totaal bestel verder uit de doeken gedaan (blz, 67) met als slotsom: 'En dat de stenen der rechtvaardigen zwijgen'.
Tuurlijk is de onderhuidse aanwijzing opvallend met als enige bedoeling niet naast de letters te lezen. Het verleden is grijs en wie
moet niet, zoals hij. verklaren:
'ik weet, ik heb om veel beschaamd te staan'
(blz. 70)
in welk gedicht hij zich de werkelijke strijder toont die zegt:
'en toch kreeg mij geen smart of wroeging klein.'
Om een totaalbeeld van deze hoorn des overvloeds op te hangen
stuit men op een haast onoverkomelijke hinderpaal. Daarom aforismen uit 'Bergwand' :
Leven? Afrekenen met uzelf tot ook de dood
van de lei is.
Het bittere verwijt dat gij uw liefde met de dood
bekoopt, treft slechts uw liefdeloosheid.
De zwakkeling put zich uit in de kracht
van zijn besluit.
Maar in het liefdeverval wordt de mens de larve
der seksuele gewoonte.
Doordenkertjes die het mijmeren waard zijn.
Uit 'Cruciaal' het volgende:
waar is de taal
van aarde water

vuur?

Het is maar al te duidelijk dat in deze tijd van hoogtechnische beschaving het kommunikatiemiddel taal van louter kommunikatief
belang naar hoger moet worden gebracht. Maar waar is de duiding,
de zin van onze taal? De esoterische taal van aarde-water·vuur.
Wordt de taal niet eerder herleid tot een makkelijk beperkt woordenaantal, tot tastbare reële beschrijving, resultaat van audio-visuele
indrukken?
Waar de mens in 'Spel en Spiegel' 'een wandelende vraag' wordt
genoemd, heet het nu :

mens & stijgend in zijn vraag
als in de stilten zijner wijding
stijgt hij in 't antwoord
eenheidsbevrucht

(blz. 166)

Dat is de mens die van de huidige, dreigende ondergang moet gered worden ('Prometheus geboeid', blz. 40)
I k breng u een grote geruststelling
de god der schriftgeleerden
is waan

(blz. 181)

Zo leidt Ie Roy zijn 'tekst' in. Een tekst die ik als een kredo wou
takseren. Want hier spreekt de dichter zich uit voor een ongekende
zuiverheid in Mens en God - eksistentie, met het daaruit voortvloeiende ogenbliksbewustzijn.
'Weergalm' een bUIIdei die zich door geen beschouwingen laat
vangen,
'Weergalm' een ongekende bundel, een brok heil ige verdoemnis.

Neer Vantina : Het Zoenoffer Dier, N-Z Vesten 6, 1880 Merchtem.
Met deze bundel heeft Neer Vantina zich definitief bevestigd als
een spiritualistisch dichter. Zijn detailpoëzie, architektonisch en
krachtig gestruktureerd (bundel telt 7 cycli) behoort tot de gaafste
In zijn soort.
Zoals ik ook reeds elders schreef (Kruispunt-Sumier nr. 34) in een
meer uitgebreide beschouwing, heeft Vantina zich losgerukt van
wat hem hindert. Baldadig maar menselijk, ontroerend en kwetsend. Liefde, heidense begeerte, onmacht en pijn, vragen over het
zijn, de reële waarde van zijn existentie, zijn relatie t.o.v. de andere, de andere sekse, onuitgesproken verlangen, sublimatie van
levenshonger en daad, gerelativeerd tot 'nabegeerte van een oude
daad' strijdend tegen de 'machten, die een mens bevelen of onwetend richten' (de kolrijdster aan de hanebalk). het inertie-element in
'het zoenoffer dier' (elke daad, analoog zijn ingesteldheid, verheft
hij tot een geestelijk paren, sindroom dat hem 'in koele bloede
de hals doet wurgen, zodat deze veredeling geen zin heeft: m.a.w.
tot zoenoffer wordt' het zoenoffer dier).
Ontelbaar zijn de facetten van Vantina's poëzie, zijn esoterische
simboliek, zijn originele techniek (in mekaar vlechten van 2 vertikalismen), zonder daarom de seksuele onderstroom te verwaarlozen, die echter niet, zoals in andere interpretaties onderstreept
werd, het geheel overkoepelen.
Uit 'Het Zoenoffer Dier' is een sensibel mens ontstaan, soms
destruktivistisch, tot zelfvernietigend toe, soms sober en teder,
maar altijd mannelijk hard, die zijn woorden de zo broodnodige
poëtische draagkracht weet mee te geven, die niet altijd even
gemakkelijk tot de lezer komt, maar absoluut tot een noodzakelijke
tweede lezing stimuleren.
Fred de Swert
Frans Van Gie! en de Kempen, privé-uitgave, 1500 fr. Bij Frans Van
Giel, Herentalsebaan, 45, Wechelderzande.
De 78-jarige schilder koos zelf een paar honderd reprodukties van
zijn werken uit, om er een 'boek' mee te maken. En wát een boek.
Heeft Frans zich nu plots het 'non omnis moriar' van Horatius herinnerd, of hebben zijn kinderen hun vader het geweldig genoegen
willen bezorgen met hem dit feestelijk werk cadeau te doen? In
elk geval, ook zonder dit monument van wonderbare typografische
realisatie, zal onze Wechelse kunstenaar in zijn werk aan het nageslacht een 'momentum perenne' nalaten. Hij zal nooit gans van
ons heengaan, hij. die omzeggens de heerlijkheid van de Kempen
voor de tweede maal geschapen heeft. Van zijn plastisch werk,
uiting van een uitzonderlijke kunst en kunstvaardigheid, brengt dit
album, met zijn meer dan dertig kleurplaten, een waardig compendium. We ontmoeten er zijn portretten, zijn stillevens, zijn mystieke
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'parabels', zijn boerderijen, zijn processies, gans de verscheidenheid van zijn ceuvre. Want Van Giel kan toveren met enkelingen
zowel als met massa's, zowel met benepen als met eindeloze ruimten. Steeds ontdekt men de hand van de meester. AI wat men in
dit album ontmoet. kan alleen van hem zijn. Van Giel blijft steeds
zichzelf: de Kempenaar, levend voor zijn volk, doordrijvend, eerlijk, kristelijk, en door zijn kunst er dan weer boven uitgroeiend, van
het kleine naar het grote toe van het algemene naar het metafysische. De Antwerpse drukkerij Plantijn maakte, met de medewerking van de Firma De Schutter, van dit compendium van Van Giels
kunst een boek van groot formaat. Het is àf, zoals het werk van de
meester van Wechelderzande steeds àf is. Voegen we er aan toe
dat een ander schilder van de Kempense ziel, de romanschrijver
Emiel Van Hemeldonek himself, de begeleidende teksten schreef,
waarin voortdurend zijn geestelijke verwantschap met Van Giel in
lyrische bladzijden tot uiting komt en die ons, in elk geval, telkens
nader brengen tot het begrijpen van Van Giels bewonderenswaardige kunst.
Jos Van Rooy

BOEKEN OVER KUNST
Mens en kunst in de samenleving, 25,5 x 31.5 em., 176 pag., 325
foto's, waaronder verscheidene in kleur, geb. met stofwikkel en opbergdoos, uitg. Gaade n. v., Den Haag (ten bate van Unesco) - voor
België: N. V. Belgische Uitgeversmij. Kluwer, Berchem-Antw.,
1970, 765,- fr.
Eén van de artikels uit de Verklaring van de Rechten van de Mens
zegt dat elke mens het recht heeft om vrijelijk deel te nemen aan
het culturele leven van de gemeenschap, zowel actief als passief.
Dit houdt in, dat de aangeboren kunstneigingen van de mens zich
moeten kunnen ontwikkelen en de kans krijgen te groeien door
aanmoediging en opvoeding.
De ervaring waardoor men betrokken wordt bij de kunst kan dus
het zij actief (als kunstenaar, handswerkman .. J het zij passief zijn
(toeschouwer, lezer, in het algemeen: als gebruiker van een kunstwerk).
Dit is dan ongeveer het thema, dat aan de basis lag van dit heerlijke boek, dat vooral kijkboek is, maar waarin tevens ook zeer
waardevolle opstellen over kunst werden opgenomen. Wij citeren:
Kunst en maatschappij (Herbert Read). Het ambacht als belichaming
van de grote volkstraditie (K. Chattopadhyay). De architectuur en
de eisen die de mens van onze tijd eraan stelt (P.L. Nervi), De bijdrage van de industriële vormgeving tot de 20e-eeuwse esthetica
(8. Uribe), De kunstenaar-wetenschapsmens-uitvinder (R.B. Fuller),
Literatuur beschouwd als middel tot expressie (A. Maurois), Het
toneel en zijn blijvende maatschappelijke functie (WW. Melnitz),
De film in onze tijd (G. Kozintsev) en Muziek en de aard van haar
bijdrage aan de mensheid (Y. Menuhin).
Dit boeiend geheel werd overvloedig geïllustreerd met 325 foto's
uit 85 landen, speciaal voor Unesco gemaakt door befaamde fotografen. Er zijn prachtbeelden bij. bijzonder dan in het hoofdstuk
dat handelt over architectuur.
Kortom: een boek dat de bezitter ervan verrijkt en dat heelwat dor
getheoretiseer en gezeur over wat nou wel kunst kan zijn of niet volkomen in de schaduw stelt, omdat het zó uit het volle leven van
de mens - waar ook ter wereld - gegrepen is.
A. Ampe : De metamor/ozen van flet authentieke Jan-Van-Eyck-kwatrijn op het Lam Gods, Overdruk uit tJet Jaarboek van het Museum
voor Schone Kunsten, Antwerpen, 1969, 54 pag., geïlI .. gen., 75 fr.
(verkrijgbaar bij de auteur, Prinsstr .. 17, Antwerpen).
Op het benedenraam van de vier onderste bUItenpanelen van het
'Lam Gods' staat een Latijns kwatrijn, dat in hel verleden door ver-
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scheidene filologen bestudeerd werd Sommige gedeelten ervan
zijn nog leesbaar, andere minder goed of helemaal niet en dus
kunnen de giSSingen beginnen A Ampe, s.j. schreef er een merkwaardige 'nieuwe filologische studie' over, die voornamelijk de
kunsthistorici zal boeien en die een belangrijke bijdrage betekent
tot de Van Eyck-studie De auteur verdient onze bewondering voor
zijn niet zo eenvoudige wetenschappelijke arbeid; zijn studie getuigt van grote eruditie en taaie volharding.
Dra. B. De Prest; Jan Garemijn, kritische analyse van schilderijen,
15 x 22 cm., 80 pag., geïll., gen., uitg. in eigen beheer, onder de
auspiciën van het Stadsbestuur van Brugge 1970.
Wij hebben zelden een studie over een schilder gelezen, die zo
vlot en zo soepel geschreven werd. Dra. De Prest beheerst niet
alleen haar stof, maar slaagt erin zeer helder haar bevindingen neer
te schrijven, wat lang niet van elke kunsthistoricus kan gezegd worden. Na een bondige biografie over Garemijn, wordt kort zijn werk
gesitueerd en volgt dan de hoofd brok : kritische analyse van een
elftal schilderijen van de 18e-eeuwse Brugse schilder: 3 portretten,
2 religieuze taferelen, 2 historische taferelen, een stadsgezicht en
3 genretaferelen. Waarna dan een lijnrecht en klaar geformuleerd
besluit volgt: Garemijn was zeker geen eersterangsfiguur en evenmin een baanbreker ... Hij heeft recht op een eervolle plaats onder
de schilders van zijn tijd. Zonder een grootmeester te zijn, is hij
toch de beste van zijn middelmatige tijdgenoten.
Het werk wordt verlucllt met 20 zwartwit reproduktles en is het
lezen overwaard, omdat het een stuk Brugs verleden opnieuw tot
leven wekt en een helder licht werpt op een kunstenaar uit die tijd.
Prof. Or Th. Luykx : Overzicht van de ontwikkeling der communicatiemedia, 15,5 x 24 cm., 229 pag., geïlI., gen., uitg. N.V. Elsevier,
Brussel, 1970, 295 fr.
In dit werk heeft Prof. Dr. Th. Luykx, hoogleraar aan de Gentse universiteit, gepoogd een overzicht te geven van de ontwikkeling van
de communicatiemedia; hij heeft zich evenwel niet beperkt tot de
huidige bestaande massamedia. maar geeft een beknopte schets
van de nieuwsvoorziening of het informatietransport in de samenleving van onze westerse beschavingskring. Een welhaast niet te
omvatten stof, ja, maar deze werd zó zorgvuldig ingedeeld en gerubriceerd, dat de lezer zonder moeite de draad kan volgen, ook al
vallen sommige gedeelten zeer schematisch uit (hetgeen trouwens
niet anders kon in een bestek van iets meer dan 200 pagina's). De
auteur heeft zijn stof ingedeeld in vijf hoofdstukken: 1) De communicatiemiddelen vóór het ontstaan van de gedrukte krant; 2) De
krant tijdens het Ancien Régime: 3) Ontstaan en opbloei van de
politieke pers; 4) De industriële omwenteling in de pers en de opkomst van de massakrant; 5) De moderne communicatiemedia:
pers, radio en T.V.
Het boek bevat een schat van gegevens en vergelij kende tabellen,
de een al interessanter dan de andere. Een speciale vermelding
ook voor de bibliografische aanduidingen: alle geciteerde werken
vormen beslist een indrukwekkende bibliotheek over het onderwerp I
Als vanzelf worden wij naar het besluit van de studie gevoerd: de
ongelijke verdeling van de massamedia over de wereld. De auteur
waarschuwt uitdrukkelijk voor de voor de democratie gevaarlijke
concentratie van de pers, die in de geïndustrialiseerde staten vooral in West-Europa - merkbaar is.
Een uiterst lezenswaardige studie, die een grote verspreiding overwaard is.
Multatuli. Serie 'Genie en Wereld' 9. 16 x 25 cm., 324 pag., ca. 200
ill zwartwit en 6 in kleur, geb. in gewatteerde luxeband, Heideland
Uitgaven, Hasselt, 1970, in reeks 375 fr, los deel 475 fr.
150 jaar geleden, nl. op 2 maart 1820, werd Multatuli te Amsterdam

geboren en deze gelegenheid heeft Heldeland niet laten voorbijgaan om ook de beroemde schrijver op te nemen in de gunstig befaamde reeks 'Genie en mens Wa;")! ook Muitatuil was een genie,
die met de hem geschonken gaven en middelen, het aanschijn van
de wereld zo ingrijpend heeft helpen veranderen, dat daarvan anderhalve eeuw na zIJn geboorte de sporen nog duidelijk aanwijsbaar zijn,
Het boek zelf is een Noord-Zuid-produktie geworden en dit verheugt ons bijzonder, Prof. Dr. Garmt Stuiveling had de algemene
leiding (is trouwens voorzitter van het Multatuli-genootschap) en
schreef het eerste hoofdstuk 'Kroniek van een bewogen leven'.
Verder werkten mee: Henri E. Ett, Heila S. Haasse, G.W. Huygens,
Dr. Marcel Janssens, HH.J. de Leeuwe, G.J. Reslnk, Ger Schmook,
p, Spigt, Beb Vuyk en W,F Wertheim. Dit team heeft op deskundige wijze een uitstekende en veelomvattende Multatuli-studle gerealiseerd, die bovendien - zoals alle boeken in 'Genie en Wereld' zeer mooi werd uitgegeven en thuishoort in alle bibliotheken, die
naam waardig.
H. van Hoecke : De eerste wereldoorlog als thema in het Vlaams
verhalend proza, 16 x 24 cm .. 80 pag, gen, Uitg. Centrum voor
Militaire Geschiedenis, Brussel, 1969 (niet in de handel).
Deze waardevolle studie staat als énige nederlandstalige uitgave
tussen vijf andere (franstalige) publicaties van het Centrum voor
Militaire Geschiedenis wat meteen beWijst, dat de Vlamingen ofwel
geen militaristen zijn, ofwel geen geschiedenisknobbel bezitten,
ofwel ook hier schromelijk geminoriseerd worden, Dit als randnotitie.
De studie van van Hoecke lijkt ons belangrijk' zij is, bij ons weten,
een eerste poging tot inventarisatie, voorstelling en kritiek van de
oorlogsthematiek (betreffende W,O. I dan) in ons Vlaams proza. Is
de auteur bijzonder voorzichtig in het belichten van historische
toestanden (denken wij b.v, aan de Vlaamse Beweging) inzake ordening van zijn literaire stof en de verwerking ervan toont hij zich
zeer handig en ter zake, De bronvermelding is uitgebreid, de lijst
van de Vlaamse prozawerken over of in verband met W.O. I lijkt
ons nagenoeg volledig . Nergens ontdekten wij echter de studie van
Dirk Vansina '1914-1918 in de spiegel van de Vlaamse letterkunde',
die in het nr. 76 van ons tijdschrift verscheen. En nergens maakt
hij gewag van het dan toch belangrijke 'Oorlogsdagboek' van
Cyriel Verschaeve. Of waren de namen Vansina en Verschaeve
taboe voor het Centrum, hierboven vernoemd?
In één en dezelfde maand, in Vlaanderen, de aankondiging krijgen
van twee encyclopedieën. kan voorzeker wel een record geheten
worden. Maar het verheugt ons, dat nu ook de Vlamingen er niet
voor terugschrikken dergelijke titanenarbeid aan te vatten. Wij worden inderdaad sne l volwassen!
Bij de uitgeverij Lannoo verschijnt b;nnen afzienbare tijd een tweedelige Encyclopedie van de Vlaamee Beweging, het eerste wetenschappelijke naslagwerk dat alle mogelijke Informatie en achtergrond-artikels over dit onderwerp in encyclopedische vorm
brengt. De publicatie zal 1500 grote pagina's omvatten en rijk geillustreerd worden met historische documenten en actuele foto's.
De jongste tijd is gebleken, dat betrouwbare informatie over de
Vlaamse Beweg:ng meer dan ooit noodzakelijk is. Natuurlijk bestaat er over het fenome:m heel wat literatuur, maar in de actualiteit
van elke dag hebben de Vlaamsgezinden zowel als de buitenstaanders een handige, praktische Inlichtingsbron nodig die hen vlug en
degelijk alles kan geven wat zij nodig hebben om de stand van zaken beter te kennen en de historische ontwikkeling te doorzien
Daarom brengt Lannoo de eerste 'Encyclopedie van de V'aamse
Beweging', die werd ontworpen naar een Idee van Gaston Durnez
Geschiedenis, oogmerken, figuren en symbolen van de Vlaamse
strijd voor ontvoogding zullen worden voorgesteld en belicht.
Het eerste deel zal verschijnen in het voorjaar 1971, het tweede

deel zal in het najaar 1971 uitkomen.
Uitgeverij en redactie Willen zo zarE)'IJk en zo objectief rrogellJk In
formatie ver trekken aan een brcE'd publ18k zowel als aln wetenschappelijk meer ge'nteresseerden. De Encyclopedie wordt een
standaard-werk dat tegelijkertIJd een vlaagbaak en leesboek IS en
dat voldoet aan de strengste normen van betrouwbaarheid, algemene interesse en wetenschappelijke degelijkheid.
Vanzelfsprekend zal zij ook aandacht schenken aan de Groot-Nederlandse Beweging en gedachte en aan alle andere fenomenen
waar de Vlaamse strijd mee in contact is gekomen.
De encyclopedie berust op een Uitgebreid trefwoordenprogramma.
Zij omvat ook een belangrijk aantal grote basisartikels die een helder spectrum zullen geven van de historische en eigentijdse problemen binnen de Vlaamse Beweging. Door een literatuuropgave
zal het werk ook een hulpmiddel worden voor verdere studies en
onderzoek. Foto's, kaarten, diagrammen en statistieken verhogen
de praktische bruikbaarheid.
De redactie wordt waargenomen door historici en publicisten:
Jozef Deleu, Gaston Durnez, Prof. Dr. Reglnald de SchriJver, Drs.
Ludo Simons en Drs. Johan Ducheyne, redactiesecretaris. Deze redactie wordt in haar werk bijgestaan door twee wetenschappelijke
adviseurs: de historici Dr. H J. Elias en Dr. A. Willemsen, beiden
auteurs van bekende en belangrijke studies over de Vlaamse Beweging. De fotoredactie staat onder leiding van Drs. Ludo Simons,
adjunct-conservator van het Archief en Museum van het Vlaams
Cultuurleven. Drs. Hilda van Assche is belast met de eindredactie
van de bibliografie. Talrijke deskundigen verlenen hun medewerking.
D.A.P. Reinaert Uitgaven zijn intussen al een stap verder en hielden reeds een eerste deel van de Re,'n<lert Systematische Encyclopedie boven de doopvont. Het is gewijd aan het 'Dierenrijk' en
uiteraard geeft het. wat uitZicht aangaat, een goed beeld van wat
heel de encyclopedie zal worden' formaat 26 x 33 cm., 176 pag.,
gezet uit de Grotesk, gedrukt in vierkleurenoffset (persen van de
N.v. Fabrieken Brepols, Turnhout) gebonden in balacron en met
een prachtige stofwikkel.
Als basis van de RS.E. heeft men de zeer gunstig bekende BordasEncyclopedie (parijs) genomen, maar dan ZÓ, dat de Nederlandse
bewerking uiterst ver werd doorgedreven; men heeft niet geaarzeld
daartoe de medewerking in te roepen van de beste geleerden uit
ons land . Gestreefd werd vooral naar een encyclopedie, die echt
van Vlaamse inspiratie is én die daarbij noch 'goedkoop voer voor
onderontwikkelden', noch 'voorbehouden jachtgebied voor vakidioten' is, zoals de redactiesecretaris Albert Van Hoeck zo beeldig
vertelde. Daarom blijft de lopende iekst van primordiaal belang:
klaar, precies, vlot, zonder overdadig vak-jargon, hoewel zeer
streng gewaal;t wordt over de wetenschappelijke nauwgezetheid.
Kortom, een stoutmoedig project. Het is inderdaad geen sinecure
de universele kennis over mens en heelal samen te vatten in zowat 20 banden, in 10.000 illustraties en tien miljoen woorden.
Maar het pasverschenen eerste deel laat het allerbeste vermoeden;
nooit voorheen hebben wij een encyclopedie gezien, die zo verrassend mooi werd uitgegeven. Bijna elke bladzijde bevat een of meer
uitstekende, kleurige illustraties, die van het boek een keurig album
maken: de teksten zijn inderdaad bevattelijk en interessant en ook
de specialisten kunnen aan hun trekken komen, dankzij de uitgebreide systematische tabellen, die achteraan werden opgenomen en
van hoge wetenschappelijke waarde zijn.
Vermelden wij, dat het jaarprogramma 1970-71 er als volgt uitziet:
Het Dierenrijk (sept. 70); Filosofie en Godsdienst (dec '70), Geschiedenis der Oudheid (maart '71); Geschiedenis van Europa (juni
'71). Vanzelfsprekend worden in de toekomst ook delen voorzien
over Archeologie, Literatuur, Schone Kunsten e.d.m.
Elk deel kost 600 fr. Wie intekent op een volledige Jaargang van 4
delen (men kan zich jaar per jaar verbinden), bekomt niet minder
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dan 25 % korting, wat wil zeggen dat men in feite slechts 3 delen
betaalt en dit kan nog per maandelijkse stortingen van 150 fr. Bereikbaar voor alle beurzen dus en de DAP. Reinaert Uitgaven verdienen onze gelukwens en onze erkentelijkheid omdat ze op die
wijze ook de talrijke gezinnen - waar een encyclopedie voordien
onbereikbaar bleef - In de mogelij kheid stellen een onmiskenbare
intellectuele achterstand op te halen. De R.S.E. is een (dan toch
geringe) financiële inspanning méér dan waard!
j.VJ.

Peter Poscharsky: Ende des Kirchenbaues. Uitg. Kohlhammer,
Reeks 'Lebendiges Wissen', Stuttgart, 1969, 80 blz., geïllustreerd .
De auteur begint met vast te stellen dat, spijt de geweldige ontwikkeling van de kerkbouw na 1945, er in Duitsland nog geen kerken
genoeg zijn; de nood in de derde wereld verbiedt echter 'prestigebouw', die overigens niet meer door de gemeenschap aanvaard of
gewenst wordt. Dus: geen 'Ende', maar een 'Wende' van de kerkbouw. Hoe?
In feite is reeds veel veranderd. Door de liturgische beweging dezer
eeuw ontdekten de protestanten het Avondmaal (altaar) en de
doop (doopvont); de katholieken ontdekten de gemeenschap, met
alle architecturale gevolgen vandien. Bovendien heeft het heersende functionalisme ook de kerkbouw beïnvloed. Voor de toekomst
dienen zich vier mogelijkheden aan: kleine kerken of kathedralen,
kultusgebouwen of ruimten voor wisselende gebruiksdoeleinden.
Het Skandinaafs idee van kleine kerk (max. 150 pl.) kan aan een
noodwendigheid beantwoorden maar is geen absoluut Ideaal. Kathedralen worden gevraagd door lieden die de zielloze grootstadarchitectuur willen doorbreken. Kultusruimten eisen gelovigen, die
aan het huis van God en van de eredienst een volkomen eigen karakter toeschrijven. De 'Mehrzweck'-ruimten bevallen voor wie de
zaken ekonomisch bekijkt en voor wie er geen onderscheid is of
mag zijn tussen het sakrale en het profane. Het gaat niet op een
of andere formule wegens theologische gronden op te dringen of
gewoon het traditionele te herllalen; evenmin komt het erop aan
te allen prijze iets nieuws te zoeken. De kerkbouw moet groeien
uit de gemeenschap waarvoor zij bestemd is; de bouw van de
kerk moet hand in hand gaan met de bouw van de gelovige gemeenschap zelf. Het kerkgebouw moet dan ook een onderdeel zijn
van het gemeenschapscentrum, dat alle andere gemeenschapsdiensten verzorgt, zodat men vanzelf van het warenhuis of het
postkantoor de kerk instapt.
Poscharsky, de auteur van deze studie, welke vele bruikbare ideeën
bevat, behoort tot de Evangelische kerk, maar is eveneens op de
hoogte van wat in katholieke kringen gebeurt. Hij is hoofdredacteur van 'Kirche+Kunst'.
A. S.

PERIODISCHE UITGAVEN
BIEKORF, Westvlaams archief. Abonnement 150 fr., giro 2335.37
A. Viaene, Annuntiatenstraat, 82, Brugge.
1970, 3-4, Lente- en grasmaand: O.a. Legenden rond aartshertogin
Isabella en de kleurnaam (A. Viaene) - TiJI Uilenspiegel te Roeselare (M. Debruyne brengt het eerste deel van een uitvoerige studie
over de betekenis van de figuur in het Roeselaarse kultuurleven
van 1859 tot 1968) - Strijksters van St.-Gil lis-Brugge (M. Cafmeyer vervolgt haar optekeningen uit de volksmond) - De vrije
compagnie van Tielt, 1718 (V. Arickx) - Taalaantekeningen, W
(K. Debusschere) .
5-6, 810ei- en zomermaand. O.a. Het volksboek 'Wonderlyk leven
van de H. Godelieve' 1780-1840 (A. Viaene schreef een ge'lIlustreerde studie over de voorgeschiedenis, het ontstaan en de verspreiding van dit leerboek van de Vlaamse taal) - Strijksters op St.-Gillis
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(verv.) - Tijl te Roeselare (verv.) - Dokter Paret van Handzame (L.
van Acker bespreekt de In 1843 geboren auteur van Franse toneelwerken in 1877 en 80) - Taalaantekeningen, Z (verv.) - De mei op
Brugge's Halletoren (ged. van Lieve Van Damme).
7-8, Hooi- en koornmaand . O.a Bibl iografische nota over Sanderus'
Flandria Illustrata en over 'Verheerlykt Vlaandre', 1641-1735 (A.
Vlaene; belangrijke studie) - Viktor Huys als taalpartlcularist en
zijn 'Legenden van St.-Franciscus van Assizië', 1861 (A Demeulemeester over de auteur van 'Baekeland') - Een vrijage in de Jakobijnentijd, 1795 (J. Raes) - Inhaling van kunstschilder J. B. De
Jonghe te Kortrijk, 1812.

OPEN DEUR, Tijdschrilt van het Ministerie van Nederlandse Cultuur. Kortenberglaan 158, 1040 Brussel.
11f1, februari 1970: O.a. Marnix Gijsen, driejaarlijkse staatsprijs
voor schijverscarrière (van Geeraerts is er gelukkig maar een kop
met triviale achtergrond) - Het Internationaal Cultureel Center Antwerpen - Bibliotheekwezen (Jos Mortelmans) - Dossier over het
I. I.C. en statistieken over Nederlandstalig bibliotheekwezen (de
geringheid der subsidiëring van de private openbare biblioteken
In vergelijking met de officiële komt niet voldoende tot uiting) Classering van art nouveau en neo-stijlarchitectuur - Spelregels
van onze vertaal politiek (K. Jonckheere poogt zijn beleid te
verdedigen) - Minister van Mechelen over inspraak in schouwburgen en gezelschappen.

11/2: O.a. 'Van Ensor tot Permeke' in de Orangerie te Parijs:
Verantwoording door Minister Ven Mechelen, Paul Haesaerts en
Willy Juwet; reacties van de Franse kritiek - Dossier: Subsidiëring
van de Vlaamse teaters sedert 1960 (er wordt niet opgegeven
hoeveel bezoekers er telkenjare waren, noch hoeveel toneelwerken
gespeeld werden; de toelagen aan het amateurstoneel, die schandelijk laag liggen. zijn evenmin aangegeven); Koninklijk Muziekconservatorium Brussel, Bestuur Schone kunsten en letteren, Commissie Opbouwwerk en Buurtleven - Vlaamse volksopleiding (Fr.
Danckaert) - Grote of kleine culturele centra (E. Goedleven) - Het
plan Raoul Servais voor de animatiefilm (Fr. Danckaert). Aansluitend bij dit nummer verscheen afzonderlijk: '21 maanden
Nederlands cultuurbeleid voor Brussel-Hoofdstad' : Een beeld van
wat gerealiseerd of gepland werd, zoals Commissie van advies,
Jeugdagglomeratieraad, Centrum Martelarenplein, Scholen voor
muziek en beeldende kunsten, Sport, Wetenschap, Theater. De
brochure bevat veel nuttige inlichtingen over realisaties die alle
lof verdienen, maar de inkleding ervan en de algemene presentatie
doen te zeer denken aan de kiespropagandabrochure van een over
middelen beschikkend kandidaat.
DE TIJDSPIEGEL, Cultureel blad voor Limburg. Secretariaat en
redactie A. Dusar, Thonissenlaan 17, Hasselt; abonnement 125 fr.
(50 fr. per nummer), giro 1120.19, De Tijdspiegel, Hasselt.
XXV/1, 1970. - Het blad zet dit jaar zijn vijfentwintigste jaargang in
en verdient onze hartelijkste gelukwensen! Dit jubIleumjaar zal
een reeks speciale nummers brengen (Limburgs Maasstreektoerisme, Voerstreek, Research Group) waarvan deze aflevering
het eerste is . 'Beknopte beSChrijving van de gerangschikte monumenten en landschappen op het grondgebied van de provincie
Limburg'. Het betreft een lijvig, zakelijk opgesteld en flink geïllustreerd nummer. met een biezondere documentaire waarde. Elke
jaargang bedraagt voortaan vijf afleveringen. zonder maandaanduiding.

ART D'EGLISE. St.-Andriesabdij, Brugge, viermaandelijks, 250 fr.,
giro 5543.80.

XXXVI1JI150, januari 1970.' Eloge de l'lncognito (0 Fred . Debuyst
onderzoekt de waarde van het onbekend verblijven onder mensen,
in gevallen gaande van het Emmaüsverhaal tot het avontuur van
de als neger in het diepe zuiden levende blanke katholiek J. H.
Griffin) - Peintures récentes de Pierre Pasteels (F. 0.) - Chapelle
polyvalente Institut St.-Louis, Bruxelles, architectes R. Bastin-V.
Kockerols (V. K.) - Aménagement de I'église de la Hulpe, architectes Bastin-Kockerols (V. K.) - Vêtements et obJets du culte (R.
Gantoy).

151, april.' Mosaïques d'Agnês Leplae (0. Fr. Debuyst) _ Sculptures
de Michel Smolders (F. 0.) - Eglise de Neuville-Condroz, architecte
J, Cosse (église-maison; F 0.) - Cimetière du Vajont, architecte
GI. Gresleri-S. Varnier (o.m. begraafplaats der 2.000 slachtoffers
van de dijkbreuk) - Eglise St. Antoine à Wildegg, architecte Justus
Dahinden (tentkerk) - In memoriam Dom Sam, Stehman.
JAARBOEK Koninklijke Vlaamse Academie van Wetenschappen,
Letteren en Schone Kunsten van België, Brussel.
1969.' Behalve de gewone rubrieken - publicaties, ledenlijsten,
reglementen, verslagen van vergaderingen, prijsvragen - vinden
wij een aantal In memoriam's o.m. van kunstenaars als architect
Or, G. T. Rietveld (R. Braem), architectuurtheoreticus Prof. S.
Giedion (Prof. P. Felix), Kunstschilder Dr. Hendrik Wiegersma (E.
Langui), telkens met foto (460 blz.).
JAARVERSLAG Provinciale Dienst voor Cultuur, Zilverstraat, Brugge
1970,
1968.' Zeer volledige verslagen over een buitengewoon rijke cultuuractiviteit maken ook van deze bundel een nuttige documentatiebron. Vermelden wij de reprodukties van de kunstwerken, die in
1968 door het Provinciebestuur werden verworven. De aflevering
bevat ook een overzicht van de kunstprijzen der provincie sedert
1925, met opgave van alle onderscheidingen en - vanaf 1955 eveneens de juryleden. Men zal er kunnen nagaan hoezeer de
kunstprijzen in aantal en belangrijkheid gegroeid zijn gedurende
de ambtsperiode van Bestendig Afgevaardigde J. Storme, verantwoordelijke voor culturele aangelegenheden (236 blz.).
NEDERLANDSE VOLKSKUNDIGE BIBLIOGRAFIE, System. register
op Tijdschriften, Reekswerken en gelegenheidsuitgaven. Centrum
voor Studie en Documentatie, Antwerpen, 1970.
Deel VI/I, Biekorf 1890-1960. - Lic. D. Callewaert heeft in de bij
onze lezers reeds zeer bekende en gewaardeerde bibliografie o.l.v.
Prof. Dr. K. C. Peeters, het tijdschrift 'Biekorl' behandeld. Deze
uitgave komt op tijd in het 70e levensjaar van Antoon Viaene, die
nu reeds meer dan veertig jaar hoofdredacteur is van wat onder
zijn leiding ongetwijfeld het belangwekkendste en degelijkste
Vlaams tijdschrift van volkskunde is geworden. Men heeft er goed
aan gedaan ook een aantal reprodukties op te nemen van bladzijden uit het rijk verleden van 'Biekorf'. De bibliografie beperkt
zich tot de volkskundige bijdragen. De samensteller heeft zich in
betrekking gesteld met levende figuren uit de 'Biekorl'-wereld, wat
hem ongetwijfeld belet heeft vergissingen te begaan, zoals deze
welke soms in vorige bundels der bibliografie zijn geslopen.
Uiterst belangrijke bundel! (505 blz,)
IX/Zuidnederlandse tijdschriften vóór 1850. Deze bundel is de voorlaatste van de reeks, die uit tien delen bestaat, indexen niet inbegrepen. Lic. H, Noels verzamelde gegevens over volkskundige
bijdragen uit 27 tijdschriften. terwijl vier tijdschriften geen dergelijke bijdragen bevatten. Negen tijdschriften kon hij niet bemachtigen, die wij hier vermelden ten gerieve van lezers, die de samensteller zouden kunnen helpen: Brugs magazyn, Maendblad voor
onderwijzers, Bundel inhoudende verschillige belangryke onder-

werpen, De volksvriend, Pierlala letterf,undig hekelschrift Bundel
inhoudende alle Vlaemsche en Fransche schriften, die ter verdediging der vlaemsche tael verschenen zyn en nog verschynen
zullen, Maendschrift voor Tuinbouw, De Schoolkronyk S.1. Elk der
gecollationeerde tijdschriften wordt afzonderlijk besproken . Zeer
belangwekkend.
SCHWARZ AUF WEI SS, Informationen und Berichte der KünstlerUnion-Köln. 5 Köln-Mülheim, Mülheimer Ring 4.
3/mei 1970. O.a. Krise im Sakralbau (Dr. Ulr. Conrads auf der
Evangelischen Kirchenbautagung, Darmstadt 1969) - Die Gemeinde
und ihr Haus (Kritische Überlegungen zum Kirchenbau heute,
Georg Gebhardt) - Der Kölner Erzdiözesanbaumeister Dr. W.
Schlombs - Keine Kirchen in Fertigbauwe:se - Hinter den Kulissen
neuer Mehrzweckscheinen (E. Schröder; slechte ervaringen met
polyvalente schouwburgen kunnen de ogen openen voor onkritische
voorstanders van de polyvalente kerk).
4/00gst. O.a. Prinzipielle Vor-überlegungen zum Thema Sakralbau
(Dr. Josef Pieper, Kirchbautagung, Münster; verdediging van de
sakraliteit van het kerkgebouwen omschrijving ervan) - Wie frei
sind Kunst und Künstler im kultischen Raum ? Eros und Sexus in
der Kirchenkunst (Dr. W. Nyssen, Kirchenbautagung, Münster) Futurologie (Dr. Ir. Josef Hofmann, Aachen).

SIAC-MITTEILUNGEN. Sekret. für den deutsch-niederl.-skandin.
Sprachgebiet, 5 Köln 80, Buchheimer Ring 4.
5/1, maart '70.' O.a. over het werk van Wilhelm Geyer, In memoriam Franz Pauli, In Memoriam Dr. R. Hanstein - Kurz notier!.
5/2, oogst '70.' O.a. Wird der Computer das Musikinstrument der
Zukunft sein? - Der Maler Em. Wachter - Glasmaler Jochem
Poensgen - Metalbildhauer Fr. J. Peters - Fotograaf Bernd Kirtz Kurtz notie rt. - Illustratie: werk van Architect Dahinden, Franz
Pauli, Eg. Weinert, T. Tünnerhoff.
N.B . .' Het SIAC-mededelingenblad neemt in de rubriek 'Kurz
notier!' informatie op over de kunstactiviteit van de kunstenaarsleden van SIAC. Eveneens worden uitvoeriger artikels over kunstenaars opgenomen. Deze opnamen zijn belangrijk voor het ontwikkelen van betrekkingen met het buitenland. Voor nadere inlichtingen
richte me zich tot Architect Driesen die, als vertegenwoordiger voor
Vlaanderen van Siac, in de redactie van 'Vlaanderen' zetelt (Dorpstraat 108, As).

CATALOGEN
CATALOGEN UITGEGEVEN DOOR DE PROVo CULTUURDIENST
VAN LIMBURG, Dr. Willemsstraat, Hasselt, giro 52.69.93.
Aspecten van de hedendaagse Vlaamse fantastiek. De tentoonstelling verliep in het Hasselts Begijnhof van 10.9 tot 11.10. Inleider
was W. Juwet, die teruggrijpt naar een oude Vlaamse traditie
gaande van Bruegel en Bosch tot de expressionisten. Eén werk
wordt gereproduceerd van elk der aanwezige schilders, beeldhouwers of objectkunstenaars . Annle Debie, Louis Ghysebrechts,
Haccuria, Jan Heylen, Octaaf Landuyt, Remo Martini, Yves Rhaye,
Cam. van Breedam. De kunstenaars van heden , die in Vlaanderen
aan fantastiek doen. voelen zich in de geest van deze tijd verplicht
dit op een sterk gesofistikeerde manier te doen. Men kan niet
zeggen dat dit hen biezonder goed lig!.
Research Group Hasselt (18.10 tot 8.11). De groep werd opgericht
in 1967 en bestaat uit mensen, die op een of andere manier in
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verband staan met het Prov, St -Lukas-lnstituuL Zij hebben ideeën
en handen samengeiegd om zich als groep naar buiten te kunnen
uiten. hoewel zij geenszins enige onderlinge overeenkomst schiInen
te vertonen, behalve dan het zoekende . Het opzet mag geslaagd
heten vermits. spijt de afwezigheid van een gemeenschappelijke
deler, de Limburgse vijf van Research' in Vlaanderen een begrip
zijn geworden en het ook in het buitenland meer en meer worden
Het was goed zich eens. na enkele jaren inspanning, samen te
Hasselt te laten zien om nu eens na te gaan hoe ver men staat.
Fijn geïllustreerd en verzorgde opmaak.
MODERNE DUITSE KUNST, Honderd schilderijen uit het Landesmuseum Münster, Provo Cult. Dienst, Zilverstraat, Brugge, juli
1970, geillustreerd
In 1969 bracht de provincie West-Vlaanderen haar rijke collectie
moderne Vlaamse kunst naar Westfalen, waarmede de provincie
geregeld culturele uitwisselingen realiseert . Het was dit jaar de
beurt aan Westfalen om naar Brugge te komen, met een verzameling, die wel degelijk representatief was voor het kunstgebeuren
in Duitsland in de laatste zes decennia met uitzondering van de
laatste stijlevolutie, die de pluridimensionaliteit medebracht. De
catalogus werd vanzelfspreKend door Westfalers samengesteld, nl.
Or. Klaus Bussman en Or. Jürgen Wissman, die zich met Duitse
degelijkheid van hun werk hebben gekweten, zodat wij een
onberispelijke wetenschappelijke cataloog kregen. Bij de zestig
reprodukties van belangrijke werken verhogen er de dokumentaire
waarde van. Het zal niemand verwonderen dat het Duitse expressionisme het meest overtuigende deel uitmaakt van de collectie.
BEELDHOUWKUNST IN WEST-VLAANDEREN 1970. Provinc. Culturele Dienst, Zilverstraat, Brugge, september 1970; geïllustreerd.
De vierjaarlijkse provinciale wedstrijden voor beeldhouwkunst, die
in de naoorlogse tijd plaats grepen, hebben bij herhaling aangetoond dat deze discipline in West-Vlaanderen bloeiend is en
er misschien zelfs de interessantste en meest originele vertakking
van de plastische kunsten uitmaakt. Aan de reeks der vroegere
prijswinnaars (Bonduel, Taeckens, Depuydt, Vandroemme, L. Canestraro) werden thans de namen van Pol Spilliaert en Paul Vanrafelghem toegevoegd, die beiden reeds zeer gunstig bekend
stonden, zodat hun bekroning geenszins verwonderlijk is. De
tentoonstelling in het prachtige kader van het kasteel LimburgStirum te Rumbeke bracht de werken der deelnemers volledig tot
hun recht. De catalogus, die de provinciale culturele diensten
opmaakten, is eens te meer een juweeltje.
POP ART, Nouveau réalisme/Nieuwe figuratie, Gemeentelijk Casino,
Knokke, juni 1970; geïllustreerd.
De jaarlijkse tentoonstelling in het Casino te Knokke bestond dit
jaar uit een pop-ensemble, waarvan de verantwoordelijkheid berust
bij Emiel Langui, G. en J. Nellens en het Cas i no personeel. Lokaalinrichter was kunstschilder Gilbert Decock, terwijl men aan Cesar
een openingsstunt had gevraagd; de gekke coloratie der casinocariatieden nam Felix Labisse voor zijn rekening. Op de samenstelling van de tentoonstelling moeten wij niet terugkeren. Wie de
catalogus samenstelde is onduidelijk, spijt het groot aantal namen,
die vooraan prijken. Hij biedt in elk geval een goede synthese van
de Iledendaagse pop art met een rijke keus reprodukties (wel
wat duister wegens de aard van het papier, maar het was o.i.
misplaatst een weelderiger papier te gebruiken, vermits de pop art
zelf een protest tegen alle weelde en kunstvergodIng inhoudt).
Ook de samengebrachte verklaringen over en rond de pop art
hebben wij ten zeerste gewaardeerd.
GOYA. Kon. Kabinet van Schilderijen - Mauritshuls, Den Haag,
juli 1970; geïllustreerd.
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Deze catalogus brengt ons In een totaal andere wereld, want hij
sluit aan biJ een tentoonstelling die, meer dan de Biënnale van
Venetië, als de voornaamste kunstmanifestatie van het Jaar kan
doorgaan. Zoals Ilet bezoek van de tentoonstelling een feest was,
zo is ook de catalogus een tot in de kleinste details verzorgd geheel geworden. Men vindt er o,m. een zeer goede Goya-bibliografle,
een keurige situering van Goya in zijn tijd door José AnI Maravall
(Madrid), een stevig gedocumenteerde en toch goed leesbare noot
over elk schilderij, een prachtige reeks reprodukties, waarvan een
goed deel in quadrichromie. De catalogus brengt ongetwijfeld de
Goya-studie een heel eind vooruit en is een prachtig afscheidsgeschenk van de directeur van het Mauritshuis, Or. A. B. De Vries,
bij het neerleggen van zijn museale functie.

AS.

Discotheek
Zomer en vakantie waren geen beletsel om de platenmarkt te voorzien van een respectabel aantal nieuwverschijningen. Bij EMI noteerden wij verscheidene schijven, die elke platen liefhebber tenvolle kunnen bevredigen en dit slaat dan zowel op inhoud, presentatie als technische verzorging.
Favourite Ballet Music, Columbia TWO 275 (Studio 2 Stereo), 30
cm., stereo/mono.
De componisten, die balletmuziek schreven, zijn uiterst talrijk.
Sommige werken genieten nog steeds de gunst van het publiek en
dat is licht te begrijpen: de muziek is mooi en aantrekkelijk. De
plaat 'Favourite Ballet Music' bevat werk van drie toondichters:
de balletmuziek uit 'Wilhelm Teil' van Rossini, uittreksels uit het
Sylviabalilet van Delibes, de balletmuziek uit 'Faust' van Gounod
en dan nogmaals Delibes met een keuze uit 'Coppelia'.
De New Philharmonia Orchestra o.l.v. Charles Mackerras spelen
deze populaire muziek feilloos.
Sommige gedeelten van deze muziek lijken uiterst geschikt als
illustratie bij dia's of film.
Alirio Diaz : Guitar Musie of Spain and Latin Ameriea, His Master's
Voice HOS 1175, 30 cm., stereo/mono.
Onze wereld van vandaag wemelt letterlijk van mensen, die een gitaar vasthouden, maar degenen, die dat instrument kunnen bespelen
zoals het hoort, zijn uiterst zeldzaam. Alirio Diaz is één van hen; hij
trad op in talrijke landen en overal geniet hij een uitstekende faam.
HIJ speelde een plaat vol met gitaarmuziek uit Spanje en Latijns
Amerika: composities van Sanz, Sor, Sainz de la Maza, Mompou,
Lauro, Ponce en Barrios, plus daarbij nog een aantal volksliederen
uit Catalonië. Misschien zijn dit weinig bekende namen, maar zij
beheersen zowat de wereld van de 'klassieke' gitaar, In elk geval
lonen deze opnamen zeer zeker de moeite. Hoe het mogelijk is, dat
Diaz op een dergelijke sublieme wijze het gitaarspel beheerst, is
voor een outsider haast niet te begrijpen; in sommige stukken lijkt
het wel alsof er drie of meer instrumenten tegelijk spelen. Kortom:
virtuositeit van het hoogste gehalte. Warm aanbevolen!
Bij de EMI-nieuwverschiJningen troffen wij ook twee 'uittreksels'platen aan uit bekende opera's:
Carl Maria von Weber: Der Freisehütz, His Master's Voice C 06328417, 30 cm., stereo/mono.
Deze romantische opera van von Weber is zozeer bekend, dat een

nadere voorstelling wel overbodig zal zijn De op deze plaat opgenomen uittreksels werden zorgvuldig gekozen en uitgevoerd door
de Berliner Phllharmonil,er (leiding Joseph Keilberth), het Chor
der Deutschen Oper Berlin (leiding Herman Lüddecke) en m.m.v.
de volgende solisten: Elisabeth Grümmer (sopraan), Rudolf Schock
(tenor), W.w. Dicks (bariton), Lisa Olto (sopraan) en Karl Kohn (bas).
Jacques Offenbach : Holfmanns Erzählungen, His Master's Voice
C 063-01967, 30 cm., stereo/mono.
Naar idee en atmosfeer kan men dit werk wellicht bestempelen als
dé romantische opera bij uitstek, maar dit neemt niet weg, dat het
een vaste waarde blijft op het operarepertoire. Een plaat met de
voornaamste delen eruit zal dus wel heelwat liefhebbers vinden, te
meer daar de bezeting prima is . Nicolai Gedda, Gianna d'Angelo,
Victoria de los Angeles, Elisabeth Schwarzkopf, George London,
Ernest Blanc en Jean-Christophe Benoit in de solistenrollen en de
Chceurs René Duclos en het Orchestre de la Société des Coneerts
du Conservatoire Paris o.l.v. de betreurde André Cluytens.
EMI wijdde ook een volledige plaat 'In memoriam André Cluytens'.
Zoals bekend, was Cluytens een wereldberoemd dirigent, die
nauwelijks 21 jaar was toen hij reeds het orkest van de K.V.O.
Antwerpen leidde. Hij werkte voornamelijk in Frankrijk en verwierf
grote faam als specialist van de Franse hedendaagse werken. Hij
overleed schielijk in 1957, op het hoogtepunt van zijn roem. De
plaat, die EMI thans uitbrengt, is de enige opname voor fonoplaat,
die Cluytens verwezenlijkte met het Nationaal Orkest van België,
waarvan hij in 1960 directeur werd:
César Franck : 4 Poèmes Symphoniques, His Master's Voice, C 047
10726, 30 cm., stereo/mono.
De 4 symfonische gedichten zijn: 'Le Chasseur maudit', 'Les Eolides', 'Les Djinns' en 'Redemption'.
Een uitstekende gelegenheid om Franck 'op zijn best' in de discotheek te krijgen. Beslist een goede aanwinst I
EMI geniet ook een benijdenswaardige faam als uitgeefster van
Beethovenmuziek en kan daarbij uitpakken met een fantastisch dirigent als Olto Klemperer en met, als het pianowerken betreft, een
solist als Daniel Barenboim. Wat die twee presteren. kan eenvoudig grandioos genoemd worden en de BeetilOvenliefhebbers mogen
bijgevolg de volgende platen niet missen:
Beethoven : 1. Sinfonie C-dur/B. Sinfonie F-dur, Columbia SMC
91622, 30 cm., stereo/mono. Het Philharmonia Orchester London
o.l.v. Olto Klemperer.
Beethoven : 5. Klavierkonzert, His Master's Voice, C 063-01982, 30
cm., stereo/mono. Solist: Daniel Barenboim. The New Philharmonia
Orchestra London, o.l.v. Olto Klemperer.
Beethoven Sonatas (nr. 16 in G, op. 31, nr. 1/nr. 18 in E-flat, op. 31,
nr. 3/nr. 22 in F, op. 54), His Master's Voice HOS 1201, 30 cm.,
stereo/mono. Solist: Daniel Barenboim.
En deze zomer bracht ook nog een paar opnamen van onze eigen
mensen. Twee zeer verschillende genres, maar beide de moeite
waard:
Jo van Eetvelde aan het historisch orgel van Watervliet, Alpha SP
6008, 30 cm., stereo/mono, een uitgave van de v.z.w. Sint-MartensLatem Kunstenaarsdorp.
Jo van Eetvelde is een van de meest vooraanstaande organisten
van de Vlaamse jongere generatie. Hij studeerde aan het Koninklijk Conservatorium te Gent, o.l.v. prof. Gabriël Verschraegen, werd
nadien laureaat van het Internationaallmprovisatieconcours te
Haarlem en zette meteen een Internationale carrière in, die hem
reeds in tal van landen bracht om er orgelrecitals te geven.

Bij ons weten is dit nu zijn eerste plaat · een prachtige L.P., voIgespeeld op het merkwaardige, historische orgel van Watervliel. een
Oostvlaams polderdorp. 30 km. ten noorden van Gent, op de Hollandse grens. Van Eetvelde brengt composities van Sweelinck, Van
den Kerckhoven, Van Helmont. Stanley, Loeiliet, Raick, Marchand,
Cabanilies, Cornet, Zipoli en Bach. De uitvoering van deze werken
biedt a.h .W. een staalkaart van van Eetveldes kunnen en dit laatste
in acht genomen, kunnen wij zeggen, dat het hoogtijd wordt, dat de
organist ook in eigen land grotere bekendheid zou verwerven. Wij
weten dat de strijd om de topposities vaak hard en verbeten is,
maar van Eetvelde is méér dan een belofte: als men hem de kans
geeft, groeit uit hem één van onze beste orgelvirtuozen.
De plaat kunnen wij dus alvast aanbevelen: ook technisch is zij
goed verzorgd,
Mary Porcelijn zingt Boris Pastemak, Decca 193.484-X, 30 cm.,
stereo/mono.
Wij hebben Mary Porcelijn nog gehoord, enkele jaren terug, toen zij
bij het begin van haar carrière stond en poëtische liedjes ten gehore bracht. Intussen heeft zij heelwat weg afgelegd en een beniJdenswaardige positie ingenomen in de rij van onze chansoniers.
Op deze plaat zingt zij 5 gedichten van Boris Pasternak (uit 'Dokter
Zjivago') op muziek van AI van Dam en in Nederlandse vertaling
van Nico Scheepmaker. Wij geloven niet dat deze liederen meezingers zullen worden, maar dat neemt niet weg dat zij zeer mooi
zijn en onze liederenschat komen verrijken.
De B-kant van de plaat bevat dan nog 5 zingertjes, meestal op
tekst van Mary Boduin, die wel weet hoe het hoort.
Freddy Sunder fungeerde als orkestleider en verzorgde de arrangementen en ook bij hem was alles in vellige handen.
Decca verdient een felicitatie omdat zij het aandurfde deze plaat
uit te geven: de liederen en de zangeres verdienden deze kans,
ook al wordt het wellicht geen commercieel succes.
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10.000 ...
'De Scène'?
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VERZEKERING
'De Scène', het maandelijks Informatieblad van het
Theatercentrum, is op dit ogenblik ongetwijfeld het belangrijkste informatieblad over toneel-, opera-, concert- en
balletleven in Vlaanderen. Vanaf september tot en met de
maand mei wordt maandelijks een rijkelijk geïllustreerd
nummer aan de abonnees toegezonden m.n. 50 fr. voor
een jaargang.
De redactie van' De Scène' én het Theatercentrum
hopen in de loop van het speelseizoen 1970-1971
de tienduizendste abonnee te mogen noteren. Het Theatercentrum bestaat in 1971 Immers vijf jaar en doet beroep
op alle geïnteresseerden om mede de theaterinformatIe In
Vlaanderen te intensiveren.
ZIJt U, uw kinderen of familieleden geïnteresseerd? ZIJt U
leraar, bibliothecaris, verantwoordelijke In een culturele
vereniging?
Abonneer U op 'De Scène'. Stort 50 fr. op prk. 549.18 van de
Kredietbank-Antwerpen. Gelieve op het overschrijvlngsstrookje te vermelden: 'Theatercentrum-De Scène',
abonnement 1970-1971, alsook - In drukletters uw volledige naam en adres. Aldus reserveert U tijdig
uw exemplaar en dat Is, gezien het succes van dit maandblad, wel belangrijk. U kan, indien U dit wenst, ook
een proefnummer aanvragen op volgend adres:
Theatercentrum, Jan van Rijswljcklaan 28, 2000 Antwerpen
(tel. : 03/37.61.82).
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het leven een waagstuk
rustig uw kansen wikken
zeker zijn van uw geluk
rust en zekerheid brengt
uw IA.KB.! verzekering
daar kan u steeds op aan
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De
avant-garde
in de
beeldende
kunst
DE NEDERLANDSE BEELDENDE KUNST
EN DE NIEUWE TRENDS
Zodra men spreekt over avant-garde kunst,
neemt men in feite al afstand van een stroming die geldt als vooruitstrevend, vernieuwend, en bovenal aktueel.
Wat heden voor avant-garde doorgaat is
morgen een akademisme en overmorgen
misschien al klassiek geworden.
Het is niet mogelijk een officiele avant-garde
aan te wijzen, te isoleren en te presenteren
als een soort kunst van de maand.
Dit staat waarschijnlijk in flagrante tegenstelling tot het beleid van musea en de kunsthandel die zo vaak de gelegenheid hebben
aangegrepen om aan de eksposities van
moderne kunst het cachet van avant-garde
avant-tout mee te geven. Zodoende zijn er in
de grote stroom van de vernieuwing talrijke
kleine stroomversnellingen ontstaan, die in
wezen de aandacht van de grote gebeurtenissen afleiden. Een ander aspekt van ongrijpbaarheid is het merkwaardige feit, dat
avant-garde geen andere maatstaf kent dan
de vooruitstrevendheid van haar doelstellingen, en pas op artistieke kwaliteit getoetst
kan worden op het moment dat gekonstateerd wordt, of de avant-garde de kontinuIteit
van een bepaalde kunsttraditie handhaaft, dan
wel verwerpt.
Als er perse over kunstvernieuwing gesproken moet worden, dan zou ik een uiteraard
persoonlijke keuze moeten maken en een
klein aantal kunstenaars willen noemen, die
in artistiek opzicht iets beeldends waar hebben gemaakt. Tot deze kunstenaars zou ik
zeker de hierna volgenden willen rekenen :
Jan Schoonhoven, Armando, Michel Cardena,
Paul Damste, Jaap van den Ende, Jan van
Munster en Willem Kloosterman.
HISTORISCHE ACHTERGRONDEN
Onmddellijke geschiedschrijving als begeleiding van de nieuwe tendenzen in de
beeldende kunst is alleen maar toe te juichen,
omdat deze kunst ten zeerste gebaat is met
alles wat de aktualiteit betreft. Publiciteit en
direkte kommunikatie plus informatie, zijn
de parate wapens waarmee de hedendaagse
kunstenaars opereren op het terrein van de
publieke opinie. De taak van de kunstkritikus
is hierdoor veranderd. Zijn geschreven of
gesproken introdukties kunnen niet meer
geaksepteerd worden zolang de teneur van
het gegeven interpreterend bedoeld is. In de
wereld der beeldende kunst heerst momenteel het leefbare klimaat van vreedzame coexistentie en daarbij is geen enkel artiest

gebaat bij partijdige annonceringen, hoogstens mogen de schrijvers bepaalde situaties
signaleren. Informaties kan het publiek trouwens ook rechtstreeks van de kunstenaar
krijgen via het interview. Er is bij de kunstenaars een streven merkbaar, dat gericht is op
het leggen van konnekties tussen maker en
koper, die parallel !open met de aktiviteiten
van het cash and carry bedrijf. Rechtstreeks
van producent naar consument. De intellektuele reklame hoeft ook niet meer zo goed
doordacht te zijn, als het maar uitsluitend gericht is op degene waarover het gaat. De
journalist en de museumfunktionaris zijn in
de ogen van de kunstenaars heel wat servieler geworden dan voorheen, en dit misschien
terecht, omdat bekommentarierende stellingname in een warenhuis vol kunst alleen
maar belachelijk wordt. Het is ergens zinloos
om nu nog op vermanende toon te spreken.
Hoe vreemd zou het klinken, wanneer een
kritikus bijv. zou schrijven : „Waarom werkt
Damste nog steeds met wasknijpers ?" of :
„Het wordt tijd dat Jan Schoonhoven zijn
reliefs eens paars gaat schilderen, paars is
trouwens in". Zoiets was rond de jaren vijftig
heel gewoon en akseptabel, maar toen was
de wereld der beeldende kunst slechts verdeeld in de figuratieven en abstrakten. Alles
was hierdoor zeer overzichtelijk en er was
slechts een avant-garde nl. die van het abstrakte. Van vreedzame coexistentie was geen
sprake en dat kon ook niet, want de geheimzinnige persoonlijke taal van het abstrakt-expressionisme (Hartung, Soulages en in het
eigen land Nanninga) zocht naar de exclusieve cirkel van ingewijden. Daartoe behoorden zij die met de kunstenaar het burgerlijke
element van de werkelijkheidsuitbeelding verwierpen en de verborgen bedoelingen uit de
amorfe kleurvlekken van de abstrakte kunst
begrepen en na verloop van tijd ook kwalitatief leerden onderkennen. Het is begrijpelijk
dat het abstrakt expressionisme tenslotte
weinig levensvatbaarheid meer bezat, doordat
de maatschappij struktureel snel veranderde
en de kunstenaars gaven plotseling te kennen
uit het isolement van de artistieke verfmagie
te willen treden. De hedendaagse beeldende
kunst wordt in zijn algemeenheid gekenmerkt
door intensivering van de werkelijkheidszin,
kommerciele annexatie en relatie met de architektuur.
Dit in tegenstelling tot de periode van de
action-painting, waarin men alleen de souvereiniteit van het schilderij wilde benadrukken.
Pop-art en het nouveau-realisme hebben de
relatie met de werkelijkheid intensief gelntegreerd door reklame-elementen en andere
kommerciele attributen in het kunstwerk te
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introduceren. Hierdoor is niet alleen een
andere mentaliteit ontstaan wat betreft de
benadering van kunstenaar en publiek, maar
er is ook een nieuwe opvatting gekomen ten
aanzien van de produktiemethode.
Hoe ongelijksoortig verschillende stromingen
zich ook mogen presenteren, ze hebben
onderling een nadrukkelijke zin voor realiteit
met elkaar gemeen. Produktiemethode en
presentatie hebben evidente veranderingen
ondergaan. In grote lijnen heeft het integratieproces zich als volgt voltrokken : pop-art,
integratie van kommerciele elementen en alledaagse gebruiksvoorwerpen (Rauschenberg,
Lichtenstein, Wesselman); Zero-nul, voorkeurloze presentatie van gelijksoortige accumulaties en repetities (Armando, Arman), de
werkelijkheid wordt tot kunst verheven
(Schoonhoven).
Op-art, visuele perceptie wordt geaktiveerd
door kombinaties van artistieke resultaten en
natuurwetenschappelijke ervaringen (Vasarely, Soto en Alviani).
Dit alles culmineert in voorkeur voor driedimensionale objekten, hetgeen o.a. de popularisering van de verbreiding in de vorm van
multiples (serieprodukten) in de hand heeft
gewerkt. In ieder geval zijn er momenteel verschillende individuele kunstuitingen te zien
waarbij het zelfs zo nu en dan moeilijk is
avant-garde van kwaliteit te onderscheiden.
Gezien in het licht van de onmiddellijke geschiedschrijving zou ik willen wijzen op de
merites van bovengenoemde kunstenaars.
Jan Schoonhoven
VAN RULLE MATERIE NAAR
GEOMETRISCH RELIEF
De vroege reliefs van Jan Schoonhoven zijn
voorzien van een gedempte lokale kleur, die
later door hem wordt prijsgegeven vanwege
de anekdotische waarde die kleur als aksent
in een schilderij kan hebben. Met geknede
papiermassa's warden tachistische reliefstrukturen gebouwd in organische trant, onderling
met elkaar kommunicerend en in een vage
regelmaat in banen gedwongen, waarbinnen
later het kristallisatieproces van de geometrische trend mogelijk zal worden. Het informele karakter, dat zo kenmerkend voor zijn
werk is omstreeks de vijftiger jaren, moet niet
direkt gezien worden in verband met de
'dripping techniek' van Pollock; eerder komt
Schoonhoven aanvankelijk onder de invloedssfeer van Cobra. Wat belangrijk is als tijdsgegeven, is de volumineuze werking die van
de oppervlaktebehandeling uit gaat en een
duidelijke behoefte om aan het relief steeds
meer ruimtelijke aksenten te geven. Om369

Willem Kloosterman
Auditieve signalen nr IV 1969

streeks 1960 krijgen de reliefs een geometrisch grondpatroon. De kontrastwerking van
Iicht en schaduw in dieper geworden vakken,
die als lichtraten funktioneren, wordt sterker,
terwijI het arrangementsprincipe gaat varieren
van ondiepe openheid tot diepe verborgenheid. Het Iicht-donker effekt tekent zich telkens anders als een variabel beeld van de
tijd in de diepe vakken af.
Bij strijklicht bepalen de schaduwen de
scherpe grenzen van donker over wit hun
specifieke terreinen in de kwadraten.
De reliefs zijn opgebouwd uit kartonnen rib-
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ben, op houten panelen gefixeerd en daarna
beplakt met papier. Steeds blijft de hand van
de maker in de ongelijk verdeelde collages
van de vakjes zichtbaar. Hoe monumentaal
architektonisch van aanzicht het relief ook
wordt, de sporen van de menselijke aktiviteit
blijven duidelijk zichtbaar, zij het tot een
minimum beperkt. Jan Schoonhoven verlaat
in zijn werk nooit helemaal de archalsche
werking van de toets.
Van informatieve, non-figuratieve kunst schuift
Schoonhoven het gebied van Zero binnen,
Zero is een groep en een standpunt tevens.
De anonimiteit wordt in Zero zo veel mogelijk
benadrukt en de kunstenaar wenst geen
kommentaar meer te geven op de werkelijkheid; geen dialoog tussen toeschouwer en
kunstenaar via de schijnwereld van een
kunstwerk. Er wordt de toeschouwer niet
meer geboden dan licht op metaal, op plastic
of op welk materiaal dan ook. Er worden
delen werkelijkheid in geIsoleerde duidelijkheld voorkeurloos gepresenteerd. Jan
Schoonhcven publiceert in 1964 zijn eigen
Zero-belijdenis met o.a. de volgende woorden:
„Zero doelt niet op geometrie. Vanzelfsprekend speelt de geometrie een rol in de
kunst van Zero, maar niet de voornaamste.
Zero wenst geen geometrische konstruktie
te geven, maar gebruikt de geometrie om
een standpunt toe te lichten. Het geometrische aspekt van Zero ontstaat uit het element van herhaling, het plaatsen in rijen
(Rehungen). Deze ordening komt voort uit de
noodzaak voorkeur te vermijden. De voornaamste taak van Zero is de werkelijkheid in
essentie tonen, de werkelijke werkelijkheid
van materialen, van gelokaliseerde dingen in
in geIsoleerde duidelijkheid".
In 1968 ontvangt Jan Schoonhoven de tweede
prijs op de biennale te Sao Paulo. Zijn reliefs
worden steeds strakker en het schematische
thema sterker vereenvoudigd zodat het ritme
eerder een statische monumentaliteit oproept
dan een dynamische groeikracht.

Armando
GEPANTSERDE POEZIE
Wat betreft het duidelijk zichtbaar maken
van delen realiteit in een ritmisch geordend
principe van accumulaties etc. beantwoordt
het werk van Armando geheel en al aan dit
speciale aspekt van de Zero-nul idee. Ter
illustratie van werkelijkheidsannexatie in de
kunst zoals Armando konsekwent doet, laat
ik eerst een gedicht van Armando volgen uit
de agrarische cyclus.
de machine is uitgerust met vier hakborden
de machine heeft drie luchtbandwielen

Jan Schoonhoven
Regelmatige rechthoeken 1968
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de machine werkt ook met drie groepen van
twee borden
de machine vraagt weinig onderhoud
de machine werkt zeer schoon
Het zal duidelijk zijn dat deze tekst door
Armando is gesignaleerd in een of andere
brochure van Iandbouwwerktuigen. De tekst is
zozeer identiek aan het werkelijkheidsgegeven, dat de dichter slechts hoefde te signeren.
In zijn poezie preludeert hij op wat later de
visuele informatie zal worden in zijn beeldende werken.
Armando's ontwikkeling is zeer merkwaardig
verlopen. Hij studeerde aanvankelijk kunsthistorie aan de gemeentelijke universiteit te
Amsterdam, speelde na de bevrijding in
orkesten als hotviolist voor de geallieerde
troepen, trainde als bokser en werd sparring
partner van professionele beoefenaren van
deze sport, raakte gefascineerd door het geweld en voelde zich verwant aan de barbaristische mentaliteit van Jan Cremer, exposeerde samen met Bram Bogart zijn peintures
criminelles in galerie Le Canard te Amsterdam in 1952 en publiceerde poezie in Maatstaf, Podium en Gard Sivik. Armando maakt
van '59 of montages met moeren, autobanden
en andere materialen, zogen. geIsoleerde objecten en niet te vergeten, in 1961, het Zwarte
water, een vroeg exempel van een environment en een verwijzing naar de hedendaagse
toepassing van conceptionele kunst. In 1958
reeds schreef Armando in een van zijn
manifesten „Er moet een nieuwe kunst komen, niet meer mooi of lelijk, goed of slecht
(ze bestaan nog steeds) maar een kunst die
geen kunst meer is, maar een gegeven feit
(als onze schilderijen)". Wat de ideologische
kant van de Zero-Nul groep betreft kan men
zeggen dat Armando de mentaliteit van het
voorkeurloos presenteren van gelsoleerde
delen werkelijkheid, als louter visuele informatie, in zijn werken zeer konsekwent doorzet. Hij zet voor mijn gevoel ook het standpunt van de Zero-Nul idee het duidelijkst
uiteen in zijn visie „Einde van de Renaissance"; de tekst hiervan zal ik doen volgen.
„Einde van de Renaissance : voor het eerst
in de kunstgeschiedenis !evert de kunstenaar
geen commentaar op de werkelijkheid. Niet
bemoraliseren. Niet parodieren. Niet ironiseren. Niet interpreteren. Maar intensiveren.
Intensivering, door middel van isoleren of
annexeren van fragmenten uit de realiteit. Het
combineren van fragmenten is een verouderde methode. Authenticiteit van het gedemonstreerde, van de informatie. Realiteit altijd interessanter dan fictie." Na de expositie van
Zero-Nul in 1964 in het Gem. Museum te
Den Haag is er een stilstand in de producti-

viteit van Armando te constateren. Hij is
sedert '57 redacteur van De Haagsche Post
en toonde begin van dit jaar zijn nieuwe
werken naar oude ontwerpen voor het eerst
weer in de Internationale Galerij Orez te
Den Haag.
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Paul Damste
READY MADES OBJECTEN :
VOORWAARDE VAN ANONIMITEIT
Wanneer de Zero-Nul beweging op internationaal niveau de grote stimulans blijkt te zijn
om een nieuw klimaat te scheppen en van
alles wat Been Ievensvatbaarheid meer heeft
afstand wenst te doen, desnoods van het
schilderij, dan is het begrijpelijk dat er om
Zero een kleine kern ontstaat van jonge
kunstenaars, die zich aan dit nieuwe principe
verwant voelen. Wat voor de avant-gardistische ontwikkeling van de Nederlandse kunst
zo belangrijk is, is de continuIteit die Zero
in de traditie van de beeldende kunst duideIijk maakt. Pop-art en het nouveau-realisme
hebben minder bijgedragen tot het vinden
van een eigen identiteit. Zo is de 'visuele informatie', die objekten doet ontstaan, waarvan
de oppervlakken vibraties, strukturen en
reliefs vertonen, de aangewezen weg voor
veel jongeren om de band met het konstruktivisme en Mondriaan weer op te nemen.
Een van deze kunstenaars is Paul Damste.
Zijn werk moet gesitueerd worden in de
ambivalente sfeer van wetmatige structuren
en de emotionele ontsnapping aan de konsekwente ordeningsprincipes van Zero. Tussen
deze twee polen van emotionele subjektiviteit
en anonieme objektiviteit, beweegt Damste
zich in het avontuur van de accumulatie, met
geprefabriceerde vormen van wasknijpers,
die hij in zijn reliefs met talrijke variaties verwerkt. De strukturen hebben afwisselend een
gelijkwaardig ritme of een nauwelijks zichtbare verglijding in andere groeperingen,
zodat zij steeds ontkomen aan het aspekt
van een mechanische ordening.
Voor Paul Damste leidt mechanische perfektie
tot een steriel resultaat, waarin het zichtbare
spoor van de emotionele daadkracht ontbreekt. Dit sluit niet uit dat hij natuurlijk de
anonimiteit van het ready made gebruikt. Zijn
werk mag nagemaakt worden, evenals hij zelf
zijn werken in de serie-objekten steeds namaakt.
leder multiple wordt immers toch anders;
kleurschakeringen van het hout spelen een
rol bij het vervaardigen van een nieuw serieprodukt. Ook is er steeds een individueel
kenmerkend verschil in ieder nieuw relief
aanwijsbaar, dat karakteristiek is voor dat be-
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paalde objekt. Bovendien vervaardigt deze
jonge kunstenaar stempeltekeningen, die uit
technisch oogpunt gezien grafisch zijn, maar
door de variabele verschuivingen in toon en
vormwaarden niet tot het mechanische vermenigvuldingingspatroon van de druktechniek
gerekend kunnen worden. Zowel de wasknijperreliefs als deze tekeningen zijn, wat mentaliteit betreft, nauw aan Zero verwant.
Het merkwaardige is dat Damste zich verzet
tegen het voorbedacht uitzetten van wiskundige reeksen of wetmatige bewegingen. Hij
kiest voor het anti-kompositorische element
als traditionele erfenis van de peinture. Hij
aanvaardt het levendige spel van kontrasterende toonverschillen, doch als resultaat van
voorkeurloos werken met beeldende middelen. De kontrasterende elementen, die een
ritmisch gegeven zijn in het merendeel van
zijn tekeningen, ontstaan willekeurig door het
werkproces, vermoeidheid van de hand, waardoor lichtere stempeling ontstaat, of het opraken van de inkt. Het zijn allemaal faktoren
die niet opzettelijk de genuanceerdheid bepalen. Er blijft op die manier een grote plaats
open voor het ludieke element. De kunst van
heden is volgens Damste niet meer de geInterpreteerde werkelijkheid doorgeven, maar
de werkelijkheid zelf op duidelijke wijze
zichtbaar maken.
Jan van Munster
DE SCHIJNBARE CORRECTIE
OP E'EN TECHNISCH GEGEVEN
In het algemeen streeft een kunstenaar naar
de emotionele correctie op de cerebrale bedenksels van de technologisch gestructureerde samenleving. Bij van Munster zou men in
tegendeel kunnen spreken van de fatale
schijncorrectie; de wolf in technologische
schaapskleren, die nauwkeurig de faenomenologische kant van het technisch gebeuren
volgt en zich dermate identificeert met deze
processen, dat er bijna sprake is van een
vijandige benadering van het objekt in gecamoufleerde toestand. Van Munster kiest
voor zijn objekten bij voorkeur entelechische
onderwerpen als transfusie en inseminatie.
De identificatie met de laboratoriumprocessen
gaat tot op zekere hoogte parallel aan de visuele schoonheid die van Munster in de toepassingsmogelijkheden ontdekt en informatief
doorgeeft. Maar dan komt de anekdote om
de hoek kijken, die de poezie van het tegendeel komt versterken, zoals in realistische
voorstellingen van inseminatietafels, bloeden sperma bakken, eibroedcellen en transfusiecentra. Deze anekdotische fase heeft geduurd van 1964 tot begin 1970. Daarna maakt

van Munster zich los van de nadrukkelijke
realiteitsbenadering en exposeert in het najaar van 1970 in het Stedelijk van Abbemuseum te Eindhoven zijn scheve paal, dansende kubus en de elektrische wand. In misstelling nr. 4, de titel zegt het al, wordt er een
geheimzinnige inbreuk gedaan op een schijnbaar perfekte presentatie van een drie-dimensionale kubusvorm. Een explosie van licht en
geluid, welke via elektronische weg gelijktijdig twee maal per minuut wordt opgewekt,
onthult iets van het innerlijke leven binnen de
kubus. De geometrische monoliet wordt op
het moment van de licht- en geluidsexplosie
visueel van zijn grondvlak gelicht. Een ander
voorbeeld van de misstelling is een scheve
paal, die opgesteld is tussen plafond en
vloer en visueel wordt gecorrigeerd door een
reeks na elkaar brandende lampjes in loodrechte richting van de lengteas te projecteren.
Op het netvlies blijft even de stippellijn staan
die we zo goed kennen van de planimetrische
modellen. Zijn objekten zijn fascinerend clean
en perfekt van uitvoering, zelfs adaequaat
aan de techniek, evenwel geladen met alles
wat in het artistieke arsenaal van science-fiction, romantiek en entelechie voorhanden is.
Hij helpt niemand over de drempel, maar
schopt de drempel weg, waardoor een direkte
konfrontatie met het heden ontstaat. In zijn
objekten kan geknepen en getast worden en
bovendien is er veel aan te zien, hetgeen
duidt op een tactylisch-sensorische introduktie door iemand die voortreffelijk manipuleert
met technische verworvenheden.
Michel Cardena
EROTISCHE POP-ART
EN CONCEPTIONELE PROJEKTEN
Michel Cardena, een Columbiaan, die reeds
geruime tijd in Nederland woont, maakte
aanvankelijk van zachte plastic materialen
dozen, die voorzien zijn van ritssluitingen.
Zodra deze ritssluitingen worden geopend,
ziet men velerlei attributen, zoals lege tubes
tandpasta, poppetjes, oud speelgoed, lege
dozen waspoeder, kortom een veelheid van
voorwerpen die een geIsoleerd beeld geven
van de verkwistende welvaartsstaat waarin
wij leven. In deze assemblages die hij zelf
gulpen noemt, is voor een groot deel het
exhibitionnisme te herkennen dat parallel
loopt aan de uitstallingsmethodes van de
grote warenhuizen. Steeds verwijst de kompositie naar de erotiek. Het is niet toevallig
wanneer de toeschouwer, na een tijdje waarnemen in de kompositie, toespelingen ontdekt
van vormen die lijken op mannelijke of vrouwelijke geslachtsdelen. Cardena vermijdt ech-
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Michel Cardena
'Chauffage' 1968-1969
detail

376

ter een al te nadrukkelijke en direkte konfrontatie met de erotiek. De toeschouwer moet
zelf zijn fantasie aktief gebruiken om de geraffineerde toespelingen in de komposities te
kunnen ontdekken. Geraffineerd, maar ook
subtiel, verwijst zijn werk naar de hippe sexmode, zoals die in de grote warenhuizen van
de moderne stadskultuur wordt geetaleerd.
Immers, de kieding voor jonge mensen wordt
op uitdagende wijze aangeprezen. Minirokken
zijn voorzien van brede ritssluitingen waaraan
ter verduidelijking van de funktie bovendien
nog een grote koperen ring prijkt. Voor de
moderne kunstenaar die zich wil orienteren
op de aktualiteit, is het begrijpelijk dat de
vooruitstrevende ontwikkeling in de mode
door hem bruikbaar wordt gemaakt en tevens
gelijk geschakeld in de uitdrukkingsvormen
van zijn eigen werken. Hij orienteert zich
sedert 1968 op de conceptional-art, waarbij
hij van het oermenselijke thema van de warmte uitgaat. Verleden jaar toonde hij in de
Internationale Galerij Orez voor het eerst zijn
chauffages (de warmte van Cardena). Deze
objekten bestaan uit een aantal metalen dozen waarin elektrische elementen gloeien.
Momenteel bereidt hij een fotografische reportage voor, van merkwaardige kookevenementen. Talrijke recepten uit Zuid-Amerika en
Spanje worden zodanig bewerkt, dat zelfs
na nauwkeurig wegen van de benodigde
ingredienten, na twee uur verhitting een volkomen mislukt gerecht kan ontstaan.

Jan Schoonhoven

Kwadratenrelief 1969
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Jaap van den Ende
Wetmatige Kleurstructuren 1969

Jaap van den Ende
SYSTEMATISCHE KLEURSTRUKTUREN

In mijn werk wil ik door middel van wetmatigheden, gekoppeld aan een steriele vormenwereld, podzie tot stand brengen. Een poezie
die vorm krijgt in de geplande optische vermenging. De optische vermenging veroorzaakt
een tweede vormenwereld, die echter moeiIijk nauwkeurig vast te stellen is"; aldus
luidt een uitspraak van de kunstenaar, die
zelf zijn werken beschouwt als systematisch
geordende schilderijen. Zijn optische vibraties in kleuren zijn doordrongen van een
exakte podzie, die vormherstellend werkt. De
variabele kleurstrukturen van Jaap v.d. Ende
nemen in de neo-konstruktivistisch gerichte
kunst van nu een aparte plaats in. De reacties op het abstrakt expressionisme hebben
zich in Amerika heel anders ontwikkeld dan
in Europa. We zien in het werk van Rothko,
Liberman, Kelly en Newman een duidelijke
herorientatie op het suprematisme van Malewitsch, terwijI er in Nederland omstreeks diezelfde tijd in het werk van Struycken, Schoonhoven, Dekkers en Damste een nieuwe band
ontstaat met Mondriaan en het konstruktivisme. Enerzijds in Amerika de totalfield-painters en in Europa anderzijds een soort konstruktivisme met een divisionistisch karakter.
Het proces van de vormherstelling schijnt zich
in het westen te voltrekken via de partiele
ordeningen in het detail, waaruit een grote
voorkeur blijkt te bestaan voor regelmatige
herhalingen. In het vroege werk van Peter
Struycken kondigde zich de uitgebreidheid
van wetmatige kleur-vorm-experimenten
eigenlijk al aan. De speciale relatie echter
van de gelijkvormigheid der vormelementen
in een tonalistische reeks, met kleurverloop
als hoofdmotief, is voor het eerst in Delft
door Jaap v.d. Ende sedert de laatste twee
jaar als systematisch onderzoek aangepakt.
Het wetmatige is bij hem gewoon een gevolg
dat uit de primaire ordening van de kleuren
voortkomt. In de variabele kleurstrukturen
ontdekt men het ontstaan van een vorm uit
een reeks, welke niet nadrukkelijk de aandacht opeist en bij verslapte concentratie
van de toeschouwer bijna onmiddellijk weer
verdwijnt in de anonimiteit van die reeks. Deze systematische schilderijen worden opgebouwd uit verschillende fasen : ten eerste
vaststelling van het vormelement (kwadraat
of rechthoek), ten tweede ontwerp van de
primaire ordening (het getal dat voor een
deel in de accumulaties wordt gehandhaafd),
ten derde de keuze van de kleuren die in
tonalistisch opzicht door graduele dempingen, in wetmatige gelijkmatigheid, hun vorm378
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bepalende funkties gaan uitoefenen. In de
totaliteit van de strukturen zijn de onderlinge
mengverhoudingen van de kleuren zo gelijkmatig verdeeld, dat de waarneming ongedwongen als een biologisch proces wordt
ondergaan. Ook in de ritmiek is niets geforceerd, het getal is als het ware een kontrolemiddel geworden op de emotionele werking
van de kleur. Het werk van Jaap v.d. Ende is
zeer konsekwent doordacht, toch mist het
een uitgesproken dogmatische grondsiag. Zo
kan het voorkomen dat, hoewel er in het
kleurgebruik een bepaalde ordening aanwezig
is, de strukturen, of het nu blauw, groen, geel
of rood is, in de afzonderlijke groeperingen
van horizontaal en vertikaal verschillen.
Zodoende ontsnapt het systeem aan de
waarneming, terwijI het op een bepaald moment zondermeer duidelijk zichtbaar wordt
gemaakt. Er is in velerlei opzichten in deze
werken gestreefd naar het doorvoeren van
een decentralisatieprincipe waardoor de geIijkwaardigheid der delen, via wederzijdse
beInvloedingen, een vibrerend optisch spel
te zien geven van berekende poezie.
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Willem Kloosterman
AUDITIEVE SIGNALEN IN BEELD GEBRACHT
Willem Kloosterman rriaakt zeer fijn gestruktureerde tekeningen, waarbij hij uitgaat van
elementaire lineaire deeltjes. Meestal is de
start van zijn gecompliceerde reeksen een
streepje, dat steeds in de reeks als primaire
bouwsteen zichtbaar blijft. De vermenigvuldiging van het enkelvoudige streepje impliceert geometrische patronen die in een systeem worden gerangschikt. Door reeksen, afwisselend in getal of kleur, met dezelfde gestalten te laten verschijnen en verdwijnen,
ontstaat er in de reeks een merkwaardige
gelijkmatigheid in de optische waarneming
(eigenlijk een uitgebreidheid in de tijd),
zodat de suggestie wordt gewekt gekonfronteerd te zijn met auditieve signalen. Wanneer
bij Kloosterman ergens in een tekening een
aantal figuraties, bijv. rechthoekige of honinggraatachtige vormen, in een reeks zichtbaar
zijn, dan gebeurt dat vaak in een afwisselende wit-zwart stelling. De ene keer zijn de
figuraties zwart en de tussenruimten wit, een
andere maal weer is het omgekeerde het geval. Hierdoor ondergaat de toeschouwer bijna
ongemerkt een psychedelisch proces, een
soort verglijding van optische naar auditieve
prikkels, zij het op zeer cerebrale wijze benaderend.
De eerste indruk die veel mensen ondergaan
is zeer verschillend. Voor een groot deel beschouwt het publiek deze tekeningen als mechanische produkten. De dunne lijnen en de
kleine beeldstapelingen nodigen uit om van
naderbij bekeken te worden en dan ziet men
de levendige genuanceerdheid die toch typisch van een tekening is. Er zijn tekeningen
bij die uit Brie verschillende series bestaan
en doorlopend op elkaar aansluiten. Voor een
deed slechts loopt het werk van Kloosterman
parallel aan de elektronische geluiden die
Victor Wentink opwerkt in het laboratorium
en op de tape vastlegt. De trillingsfrekwenties
van het geluid die op een bepaalde manier
zichtbaar gemaakt moeten kunnen worden,
fascineren Kloosterman ten zeerste en voor
het merendeel is zijn werk te beschouwen als
reakties op het konkrete geluid.

KONKLUSIE
Zonder een duidelijke prognose te stellen
voor de toekomst, kan men van de huidige
situatie in de beeldende kunst zeggen, dat
er niets nieuws gebeurt. De perfektionering in
de toepassing van de industriele kunststoffen
le!olt in zekere zin tot een esthetisch manierisme. Het kunstwerk wordt steeds meer verdrongen door het gave, mooie produkt. Geleidelijke integratie van kunst in de maatschappelijke kreativiteit vindt plaats. Kunst
en natuurwetenschappen grijpen steeds meer
in elkaar. Beeldende kunst kan de taak gaan
vervullen van de ludieke aanvulling op het
exakte denken. Misschien is kunst alleen nog
een mentaliteit, die in de toekomstige samenleving, evenals de avant-garde, zo nu en dan
opduikt en zich manifesteert als een geIntensiveerde doorleefde realiteit.
Tito Cruls

Geen
literaire
avant-garde
in
Nederland

De vraag naar de betekenis en de inhoud
van de avant-garde-literatuur in Nederland
maakt onmiddellijk onzeker. Je begint — en
dat is op zich al een opvallende indicatie —
weifelend namen van auteurs en de met hun
namen verbonden werken voor de geest te
halen. Dan probeer je enig verband tussen
deze namen en de literatuur, die zij representeren, aan te brengen. Om te zien of er sprake
is van een samenhangend geheel, van een
duidelijke breuk met het verleden en een verwijzing naar de toekomst (al zou die verwijzing alleen maar bestaan in de constatering
dat er geen toekomst meer is).
Het spijt me het te moeten zeggen : onderling
verband of samenhang — desnoods in de
vorm van contrasterende of contrarierende
gedachten, wensen of formules — is er niet;
breuk met het verleden is er niet; verwijzing
naar een toekomst is er evenmin. Dit betekent,
dat er in Nederland momenteel geen avantgarde-literatuur bestaat. Wat er aan literatuur
wordt gepresteerd is incidenteel, met veel
imiterend werk, d.w.z. werk waarin kennelijk
modieuze tendenzen de vorm en de inhoud
hebben bepaald, met weinig originaliteit,
weinig persoonlijkheid.
lk wil hieraan toevoegen dat, als er originaliteit en persoonlijkheid voor de dag komen,
dit op bijzonder sterke manier gebeurt. Maar
met dergelijke los van elkander staande verschijnselen kun je nog niet een breder, organisch gekleed verschijnsel van een landeIijke literatuur creeren. Het zou een forcering
betekenen van de werkelijke stand van zaken.
Het zou natuurlijk ook mogelijk zijn om de
Leidseplein anti-filosofie, anti-religie en anti-

moraal, korter nog het Leidseplein anti-isme
als noemer van de Nederlandse avant-garde
te gebruiken, maar het wordt te fragmentarisch en te particularistisch toegepast om als
essentie van een beweging getypeerd te kunnen worden.
Het is overigens wel te begrijpen, dat er in
de Nederlandse letterkunde van nu geen
avant-garde kan worden aangewezen, al zou
het alleen maar zijn vanwege het feit dat er
geen 'garde' bestaat of heeft bestaan, die in
de strijd om de literaire observering en verwerking van het menselijke bestaan nog
achterhoedeposities zou kunnen verdedigen.
Wat is eigenlijk een literaire garde ? lk meen
haar te moeten omschrijven als een groep
schrijvenden die, als je hun werk op de keper
bekijkt, een eigen consolidering brengen van
wat door een onmiddellijk voorafgaande
avant-garde aan nieuwe inzichten in en visies
op haar verleden, heden en toekomst is opgedolven.
De Iaatste avant-garde in de Nederlandse literatuur is de Forumgroep geweest onder leiding van ter Braak en du Perron. Zij kwam
op de 'garde' van de negentienhonderdtieners; zeker geen 'tieners' maar uitgerijpte
estheten, die in Iaatste instantie hun bezieIingsbron weer hadden in de avant-garde van
tachtig. Er bestaat een zekere consistentie in
de Iijn die van tachtig naar de avant-garde
van Forum heeft gelopen. Forum en wat
daarmee annex is geweest was typisch intellectualistisch, anti-bourgeois, met de inslag
van een krachtig individualisme; anti-autoritair, maar zeker niet socialistisch of zelfs
maar sociaal georienteerd. We kunnen zeg-

gen, dat Forum verwees naar een literatuur
van het nihilisme.
Naast de avant-garde van Forum heeft er de
avant-garde bestaan van 'de katholieke jongeren', maar in plaats van intellectualistisch
was hun avant-gardisme typisch theologisch;
het was ook anti-bourgeois, maar niet antiautoritair : de autoriteit was het geloof,
gedrenkt in een mystieke verwachting. Er
bestonden pendanten met het Forum-avantgardisme, maar ook — en misschien in
sterker mate — tegenstellingen. Door de
tussenfase van de Tweede Wereldoorlog
en de daarop volgende — literair tamelijk lege
— jaren heeft zich geen garde kunnen
vormen, die de mogelijkheid bezat tot uitzifting en consolidering van de ideeen en
vermoedens van de twee hierboven genoemde avant-gardismen : het nihilistische
avant-gardisme van Forum en het mystiek
avant-gardisme van de religieuze jongeren.
We kunnen niet spreken van een generation
gap, maar eerder van een willekeurige onderbreking van het literair evolutionair proces.
De schrijvers en dichters, die in de jaren
vijftig en zestig begonnen zijn, zochten aanknopingspunten, en vonden die soms ook
wel; maar in de vorm van sympathie of een
strikt stillistisch bepaalde keuze, niet uit innerlijke noodzaak. Onder deze omstandigheden is de voor Nederland zo karakteristieke
situatie ontstaan van de literatuur der los
staande figuren.
Het heeft weinig of geen zin om de namen te
noemen van de los staande figuren, die door
hun werk bewezen hebben, dat zij de beschikking hadden over een sterk schrijftalent :
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want met hun erratische prestaties vormden
zij tezamen nog geen samenhangende Nederlandse Iiteratuur.
In zijn boek 'Nihilisme en cultuur' — verschenen in 1960 — schrijft J. Goudsbloem :
„De relatie tussen nihilisme en problematiek
kan direct, maar ook indirect zijn — dat
blijkt uit een contrast waar (-) Menno ter
Braak de aandacht op heeft gevestigd." En
ter Braak zelf citerend vervolgt hij : „Het nihilisme kan een probleem zijn voor degeen,
die de grondsiagen van zijn cultuur ondermijnd weet, zodat hij 'in zijn dagelijkse leven
de zekerheden mist, waarop anderen hun bestaan als cultuurmensen bouwen'. De problematiek wordt echter gevulgariseerd, 'zodra
inferieure geesten uit het bestaan van het
probleem concluderen, dat men nu de cultuur
wel overboord kan zetten'. Bij hen ontaardt
het nihilisme dan in een politiek; zij gebruiken
het als een ideologische dekmantel voor het
botvieren van wraakzucht en machtswellust".
Door het enorme hiaat tussen het Forum
avant-gardisme en de Nederlandse literaire
roerigheid van de laatste jaren — een hiaat
dat is ontstaan omdat er zich geen consoliderende of consistentie aanbrengende 'garde'
heeft kunnen vormen (of zich in elk geval
niet heeft gevormd) — is de avant-gardistische orientatie op het nihilisme-als-probleem' gevulgariseerd tot een politiek; waarvoor in dit verband ook het begrip opportunistische methodiek gebruikt kan worden.
Deze politiek of deze opportunistische methodiek wordt gebruikt als literair ideologische
dekmantel voor het botvieren van wraakzucht
tegenover het bestaan in niet-geschabloneer382

de menselijkheid en machtswellust tegenover
elk normatief werkend cultuurbesef. Ooit is de
idee gelanceerd van een verscherving van
leven en menselijkheid, van realiteit en illusie, van het fysische en metafysische. Deze
verscherving, die ook in andere kunsten haar
toepassing heeft gevonden, heeft in het Nederlandse letterkundige leven geleid tot
enkele afzonderlijke boeiende toepassingen
en — in de literaire produkten van de laatste
jaren, waarbij namen even opdoemden om
bijna stante pede weer te verdwijnen — tot
imitatieliteratuur.
De vraag lijkt redelijk, of het niet de voorkeur verdient om de aandacht te concentreren op de beste voorbeelden van auteurs en
dichters, die in volstrekte zelfstandigheid,
buiten de imitatieliteratuur van het ogenblik
om, werken. Dat zou zeker zo zijn als zij
tezamen een karakteristiek evolutiepatroon te
zien zouden geven. En dat is niet het geval.
Hun waarde zal in de geschiedenis van de
(Noord-)Nederlandse Iiteratuur een enkelvoudige waarde blijven; een figuur, die we
ook in de literatuur uit het verleden kennen.
Als er in de Nederlandse literatuur momenteel sprake is van een 'stroming', dan is het
de stroming van de imitatieliteratuur, die ik
onder geen voorwaarde avant-garde zou willen noemen. Deze stroming is — in de zin
van de vulgarisatie der nihilistische problematiek — een moralistische stroming, die de
moraal propageert van de erotische, intellectuele en spirituele verscherving van het menselijke; de verschervende moraal van de antimoraal.
De imitatieliteratuur is een natuurlijke vrucht

van het nog steeds niet ondergedolven Nederlandse literaire domineesland. En precies
zoals de literatuur uit domineesland een zalvende, steriele retoriek heeft voortgebracht,
brengt de imitatieliteratuur van het ogenblik
een steriele retoriek voort. Misschien niet zalvend, maar dikwijls sentimenteel; een geclicheerde retoriek, die de lectuur van ons
nieuw anti-theIstisch, sexualistisch, Amsterdamiserend, in wraakzucht vulgariserend en
in machtswellust verschervend domineesland
een tergend saaie aangelegenheid maakt.
Overigens zijn er wel sporadische aanwijzingen dat er buiten de imitatieliteratuur om
weer levende, oorspronkelijke literatuur aan
het uitbotten is, literatuur die de (nog schuchtere) moed toont om uit te breken naar een
nieuwe vorm, desnoods in de gedaante van
een herboren poetische traditie. Pas als deze
aanwijzingen kracht van zelfstandig, samenhangend leven zullen blijken te hebben, kunnen we weer gaan spreken van een avantgarde. Een avant-garde zonder 'garde' achter
zich, want net als de droogteperiode die Nederland in zijn literatuurgeschiedenis al eens
achter de rug heeft gehad, kan ook de droogteperiode van de huidige imitatieliteratuur het
liefst zo snel mogelijk vergeten worden.
In samenvatting kunnen we zeggen : blijkens
strikt individuele prestaties zonder onderlinge
samenhang, is de kunst van het schrijven in
Nederland zeker niet dood, maar een literatuur, die door haar consistent karakter deze
naam waard is, is er niet. Laat staan een
avant-garde.
D. Ouwendijk

Muziekleven
en
avant-garde
in
Nederland
Vernieuwingen gaan geleidelijk. Maar dat in
het begin van het seizoen '70-'71 in de
Kleine Zaal van het Amsterdamse Concertgebouw, na een luchtig variatiewerkje van de
jonge Mozart, liefst twee ongenaakbaar moderne Klavierstucke van Karlheinz Stockhausen tot uitvoering werden gebracht, kon men
moeilijk geleidelijk noemen. Een signalement
meer dan waard ! Stockhausen, aldus een
ongeschreven wet, hoort thuis op een concert,
georganiseerd door de stichting Nieuwe Muziek of op een manifestatie van de stichting
Gaudeamus. Beslist niet op een los impressariaatsconcert in de Kleine Zaal. Interessanter
was de reaktie van het publiek. Men luisterde
geinteresseerd. Niemand verliet de zaal.
Men waardeerde de durf en wilde die met
belangstelling honoreren. Niets aan de hand
eigenlijk. Een voortreffelijke vertolking van
voortreffelijke avant-garde-muziek. Waarom
ook niet voor de afwisseling ?
Om misverstanden te voorkomen : er wordt
niet avond aan avond Stockhausen gespeeld
in de Kleine Zaal. De Beethoven-Brahmsen,
de Liszt-Ravels, de Schumann-Chopins
blijven er troef. Maar er is nu meer afwisseling : een figuur als Stockhausen wordt niet
meer gedelegeerd naar de 'rand-praktijk' van
de inner circle, de kleine clan van avonturiers.
De virtuoos 'die zich de haren uit het gezicht
strijkt, knipoogt tegen het publiek en plotseling gevoel krijgt' (Friedrich Wieck in 'Clavier
and Gesang' uit 1853) kreeg gezelschap van
de kunstenaar, die verder durft te kijken dan
BartOk en Messiaen.
Kortom, de concerten, georganiseerd door de
stichting Nieuwe Muziek hebben dus nog alle
bestaansrecht. Voor de maand november
engageerde men de sopraan Carol Plantamura, begeleid door de pianist Frederic Rzewski,
ten einde een overzicht te geven van de
songs van Charles Edward Ives, de Amerikaanse pionier die al twaalftoonsmuziek
schreef in een tijd toen BartOk en Strawinsky
nog niet eens componeerden, bovendien experimenteerde Ives al met spatiele werken
voordat Stockhausen een noot op papier zette. Op 26 februari '68 stichtten in Amsterdam
Louis Andriessen, Reinbert de Leeuw en de
litterator Jan Bernlef een Charles Ives Society,
waaruit onder meer een boekwerk 1 resulteerde.
De belangstelling voor een ongebonden,
enigszins fantastische figuur als Ives lijkt
typerend voor de richting waarin het Nederlandse muziekleven is ingeslagen. De nette,
symmetrisch bijgeharkte paden van de totaalseriele richting worden allang niet meer betreden. Het uitzicht is onduidelijk, er kleeft
veel modder aan de voeten : voorkeur voor

B-kunsten (pop-uitingen, filmmuziek, waarover later meer) en niemand weet waar dat
allemaal naar toe voert. Tot de jaren '60 was
het allemaal nog zo overzichtelijk geweest
(maar ook nogal saai !). Was tot voor kort bij
de Nederlandse avant-garde een gesloten
vorm a Ia Webern het ideaal (geen noot te
veel en het onnozelste piepje aanwijsbaar
verantwoord), thans overheerst een meer
impulsieve stijl a Ia Ives.
De Romantiek is ook niet langer meer taboe.
Trouwens, kijk naar kleding en haardracht,
naar de voorliefde voor de krullerig-poetische
Jugendstil, naar LSD-visioenen die verdacht
veel op die van de superromanticus Odilon
Redon lijken, koop (als dit mogelijk is) ter
orientatie van de nieuwe mentaliteit de
Kabouterkrant of Aloha. Zie de felle kleuren
die herinneren aan die van Indianen en Eskimo's. De collage-techniek waarvan Ives zo'n
overtuigend voorstander was (bijna meer
een monteren dan een componeren, meer
film- dan compositie-techniek), die wijst wel
wis en waarachtig op uitgesproken romantische trekken. Eigenlijk bevinden we ons
— en dat natuurlijk niet alleen in Nederland
— in een stroomversnelling als ten tijde van
Monteverdi rond 1600. Ook toen doorbrak
een romantisch ideaal de asketischer principes van het gesloten, abstrakte kunstwerk.
Zeker, er werden teksten toegepast. Maar de
stemmen liepen door elkaar heen en tegen
dit onverstaanbare vlechtwerk zette de vroegBarok zich af. Tegenover het beknopte madrigaal kwam de enigszins oeverloze en in
zwevende recitatieven gevatte opera. En
precies zoals in de eerste helft van de 17e
eeuw de opera wel moest ontstaan, afgedwongen door de nieuwe idealen, zo ook
zocht de tweede helft van de 20e eeuw
naarstig naar het medium van het totaaltheater; en in het klein naar de collagevorm. Een
mengvorm van ongelijksoortige waarden.
Het beste voorbeeld in dit opzicht gaf in Nederland de opera Reconstructie. Daar ging
echter nog het eon en ander aan vooraf. Want
precies dezelfde musici (het Nederlands
Blazersensemble, de Slagwerkgroep Amsterdam en het Amsterdams Strijkkwartet) traden
reeds op in een zogenaamd Politiek-demonstratief-experimenteel concert in juni '68. Dit
was de samenstelling van de 'Werkgroep concerten van nieuwe Nederlandse muziek' waaruit genoemd concert geboren werd : de componisten Peter Schat, Louis Andriessen en
Misja Mengelberg, de dirigent Edo de Waart,
de fagottist Joep Terwey, de slagwerker Jan
Labordus, de violiste Rena Scholtens en de
produktieleider Rudolf Wolfensberger. In samenwerking met Konrad Boehmer (muziek-

redakteur Vrij Nederland) kwam een uitgave
tot stand 2 dat weer de moeite van het bestuderen waard is om er het klimaat uit te proeven. Mengelbergs compositie 'Hello Windyboys', een (mislukt) spelletje vied geheel
buiten dit geengageerde kader, hij — tezamen met nog zeven musici — distancieerde
zich dan ook van elke politieke demonstratie
c.q. opvatting en werkte uitsluitend uit artistiek oogpunt mee. Meer muzikale potentie bezaten de werken van Schat en Andriessen.
De eerste kwam in zijn 'On Escalation' tot
een muziekmaken op twee gelijktijdige niveau's : in datgene wat zich in het ensemble
afspeelt voorgegaan door de dirigent, en
terwijI 'buiten' het orkest de zes solo- en slagwerkers de lakens uitdelen. Geleidelijkaan
worden nu de musici onttrokken aan de wil
van de dirigent, waarmee dan tevens het begrip 'escalatie' is verklaard. Binnen de partituur speelt een quasi 15e-eeuwse stukje
contrapunt een rol, dat als vervaist stijlcitaat
door de slagwerkers wordt ontmaskerd en
naar 'buiten' toe gewerkt : het terrein tevens
van de (geleide) improvisatie. Een vindingrijk
stuk, waarin nog Ravels Bolero als een doorgecomponeerd crescendo tot de algehele vervreemding en consternatie in sterke mate bijdraagt. De ongelijksoortige lagen herinneren
overigens aan de gecompliceerde partituur
voor het totaaltheater 'Het Labyrint'. Qua opzet magistraal (doorbreken van de gebruikelijke tijd-ruimteverhouding, ontwikkelingen op
verschillend e niveaus), maar qua realisatie
bijna een onmogelijkheid, want het werk vereist een Maria Casares die zingt als Callas
en danst als Margot Fonteyn, en een Jean
Babilee die de kwaliteiten van een FischerDiskau met die van een Pierre Fresnay verenigt.
Ook Louis Andriessen bracht, de titel zegt het
reeds, een confrontatie van ongelijksoortige
waarden : Contra Tempus onderbreekt citaten
uit Guillaume de Machaults Middeleeuwse
Kroningsmis met blazers, slagwerk en 4 toetseninstrumenten (apparatuur van de Studio
voor electro-instrumentale muziek STEIM)
waarin Andriessen tevens zichzelf citeert
(Ittrospezione II, de beginsektie voor twee
piano's). Dit laatste is in avant-gardekringen
niet ongebruikelijk : het oeuvre van Bruno
Maderna bijvoorbeeld bevat een voortdurend
putten uit 'moedergegevens'. Was Andries,

1 J. Bernlef en Reinbert de Leeuw : Charles Ives,
De Bezige Bij, A'dam, speciale paperback, 1969.
2 Muzikale en politieke commentaren en analyses
bij een programme (met onder meer een spreek-

gedicht over Cuba, van Hugo Claus), Polak & Van
Gennep, A'dam, 1968.
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sens vorige compositie, de Anachronie I voor
symfonieorkest, zeer associatief gecomponeerd (zo gezegd direkt 6p de wetten van het
oar ontstaan), aan Contra Tempus Iigt een
meer afgewogen, zo men wil professioneler
behandeling ten grondslag. Een essay op het
gegeven : seriele muziek, eenvoudige drieklanken. Contra Tempus moet men voorts
vooral zien als een reaktie op en een afrekening van de ritmisch amorfe en qua bezetting
zeer heterogene struktuur van de strenge
twaalftoonsmuziek. Elk onderdeel in Contra
Tempus heeft zijn eigen vaste instrumentale
karakter en een duidelijk, overheersend ritme.
Naast invloed van Stockhausen is er ook die
van Strawinsky, altijd al een zwak van deze
componist. Zo eindigt Contra Tempus met het
begin van de Symphonie des Psaumes.
Invloeden van Cage en Satie spreken uit Andriessens Anachromie II ('69), in premiere gebracht op een Matinee op de vrije Zaterdag,
georganiseerd in het Concertgebouw door de
Vara. Han de Vries hobo en het Radio Kamer
Orkest onder leiding van Charles de Wolff
verzorgden deze Musique d'ameublement
voor hobosolo, piano, harp, 4 hoorns, strijkorkest en transistor, waarin gestoeid en
gespot wordt met stijlcitaten, onder meer in
de vorm van een miniatuur-hoboconcertje
la Vivaldi. Voor Andriessen is de Italiaanse
barokmuziek even typisch een verschijnsel
van deze tijd, als bijvoorbeeld de burgerlijke
filmmuziek (denk aan Michel Legrand) : de
randgebieden, of misschien beter het puur
consumptieve gebied van de muziek. Telde
Anachronie I een zeer grote verscheidenheid
aan stijlen (om een greep te doen : Bach,
Franck, Hendrik en Jurriaan Andriessen,
Roussel, Messiaen, Matthijs Vermeulen,
Stockhausen, Schat, Penderecki, Boulez,
maar ook een quasi-beatmelodietje), Anachronie II beperkt zich doelbewust tot een
viertal stijlen (en 'afvalvormen'). Alweer : met
veel humor en afstand gerealiseerd.
Wat het miniatuur-concertje in ltaliaanse
Barokstijl betreft : hier werd men sterk
herinnerd aan het reeds genoemde projekt
Reconstructie. Voor de eerste keer in de
geschiedenis componeerden vijf componisten,
te weten Andriessen, Mengelberg, Schat,
de meer als theoreticus bekende Reinbert
de Leeuw plus nog Jan van Vlijmen, in
nauwe samenwerking met tekstschrijvers
Hugo Claus en Harry Mulisch, aan een operamoraliteit waartoe de toenmalige Intendant
van de Nederlandse Opera Stichting, dr.
Maurice Huisman, de eerste impulsen verschafte. (Genoemd team werkt nu aan een
kameropera die in de Brusselse Munt zijn
premiere zal beleven). Zoals reeds opgemerkt,

Reconstructie is niet los te zien van het
eerder besproken demonstratieve concert
dat in het Amsterdamse theater Carre plaats
vond, ook het (enig geschikte) onderkomen
voor Reconstructie. De samenwerking was
zodanig, dat de leraar van de groep van vijf,
Kees van Baaren — te beschouwen als de
geestelijke vader van de Nederlandse avantgarde, de eerste die hier het belang van
de twaalftoonsmuziek inzag, voor wie de
tonale muziek als inspiratiebron dan ook
was opgedroogd, te clichematig gebonden —
liefst een kwart van de muziek niet meer
kon thuisbrengen als behorende bij die of
die componist. Ja, in sommige gevallen
wisten de componisten-zelf niet meer precies
wie nu precies wat had geschreven ! Een
werkelijk uniek experiment dus. Desalniettemin traden enkele 'specialiteiten' duidelijk
naar voren : de grote koorscenes stamden
kennelijk van de hand van Schat, de collage
met al te cynisch-vlotte melodietjes (onder
meer een golf van 'Ramses Shaffy-opwinding')
vloeide natuurlijk uit de (gemakkelijke) pen
van Andriessen, terwijl het ijzige slot op
naam van Van Vlijmen mocht worden gesteld.
De lange geluidsblokken, een soort verstening van de muziek, herinnerde namelijk
aan zijn Interpolations, een zeer strenge
en indrukwekkend 'kale' muziek, die de
luisteraars in de Rotterdamse Doelen bij de
premiere letterlijk de stuipen op het lijf joeg :
een algemene aftocht vond plaats, als in
de 'glorietijd' van de vroege a-tonale muziek,
de concerten in Wenen waar de commissaris
van politie placht in te grijpen, de ramen
na afloop demonstratief gelucht werden en
de recensenten hun stukjes slechts kwijt
konden in de rubriek 'Ongevallen'. Tijdens
genoemde premiere discussieerde een
bezoekster met dirigent en musici. U leest
het goed: tijdens... Van Vlijmen, die overigens
meer van Schonbergs expressionisme
opstak, dan van het ascetisme van volgeling
Anton Webern (zoals in de mode) en vervolgens onder invloed raakte van Stockhausen alvorens zich zelf te vinden, schreef
en schrijft voornamelijk groepencomposities;
ook is de letterlijke titel van de eerste :
Gruppi (het werk zal in Belgie worden geintroduceerd door het Utrechts Symfonie
Orkest). Zo is Serenata I ontworpen voor
3 blazersgroepen en slagwerk, plaatst
Serenata II de solofluit tegenover 4 groepen,
en gaat de meer recente Sonata uit van
de solopiano in een confrontatie tegenover
en een versmelting met 3 groepen. Schat is
een componist die vooral sterk is in de
construktie (meestal in de entree zeer overtuigend), Van Vlijmen knap in het uitwerken,

Schat in de ideeen, Andriessen is dan in
dit gezelschap gelijk een speelse hond die
dartelt en stoeit en van alles omzwiept, iemand
waar je, in tegenstelling tot eerdergenoemden,
geen vat op kunt krijgen.
Reconstructie, met als onderwerp de politiek
verziekte situatie in Zuid-Amerika (tijdens
het stuk wordt een reusachtig beeld van
Che Guevara opgebouwd), biedt ruimte voor
het Don Giovanni-gegeven (heerser-knechtmotief), van waaruit muzikaal een Mozartminiatuuropera'tje resulteert : een der absolute hoogtepunten. Zoals gezegd : allerlei
stijlen, ook banale, krijgen een onderkomen.
De makers beoogden (en beogen nog steeds!)
een doorbreken van de muzikale klassemaatschappij. In het Holland Festival 1970
werd dit onmiskenbaar zo gesteld. Op het
derde actuele concert — helaas gaven deze
'apartheidsconcerten' de Nederlandse orkesten een vrijbrief om maar helemaal niets
te doen aan de enig werkelijk belangwekkende
taak die ze hebben, namelijk het dienen
van de eigentijdse cultuur — werd er duidelijk
'geflirt' met de popmuziek. Enerzijds in
Schats Thema voor hobosolo (met weer de
onvervangbare Han de Vries), 18 blazers en
15 elektronische instrumenten in de vorm
van een mentale stijlverwantschap met
James Brown en anderzijds in Andriessens
Spektakel voor 16 blazers, 6 slagwerkers en
elektronische instrumenten ad libitum.
Het Spektakel startte netjes overzichtelijk
(als een TV-serie) met een krachtige fanfare,
terwijl ook het volgende citaat (Bachs
Dorische Toccata) correkt werd weergegeven,
maar toen nam een 'improvisatie-hofje'
geleid door de slagwerker Han Bennink en
de basklarinettist Willem Breuker de partituur
grotendeels over. Een enkele interjektie
daargelaten hadden de overigen het toeluisteren, maar ook het toekijken, want
Bennink en Breuker (compleet met Vaderen-zoon act) zijn altijd visueel aantrekkelijk,
Bennink al kruipend over de vloer, daarbij elk
willekeurig voorwerp op zijn klinkende
waarde beproevend. Vele toehoorders verlieten ondertussen teleurgesteld de zaal.
Maar dat komt op avant-gardeconcerten in
Nederland nogal eens voor. Ook enkele
kritici stapten op, toen de musici zich aan
een biertje laafden, daar op die 'heilige'
planken van het Concertgebouw-podium,
waar, om maar eens een contrast op te
roepen, indertijd Edvard Grieg uit grote
eerbied voor orkest en omgeving, in plaats
van te dirigeren, nadst het Concertgebouworkest ging staan. Vervolgens werd weer,
geheel onverwachts, vrolijk voortgang gemaakt met het klop- en timmerwerk, met
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Jan van Vlijmen

Serenata I
(Copyright Donemus 1965)
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Louis Andriessen
Contra Ternpus
(Copyright Donemus 1968)
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uitvoerige soli voor de elektrische gitaar enz.
enz. Een dolle boel. Te dol ? Naar de
mening van de groep de 'Notenkraker'
nauwelijks. Want deze staat een muziekieven
voor waarbij iedereen maar zoveel mogelijk
zichzelf moet kunnen zijn.
De democratische vernieuwing van het
muziekieven die de Notenkraker propageert
kan als volgt omschreven worden (ik citeer
vrij uit een aktieprogramma voor een
vergadering van 14 maart) : men wenst
alternatieven voor 1. het isolement van de
avant-gardegroeperingen; 2. het muziekonderwijs als doorgeefluik voor een geinstitutionaliseerd muziekieven; 3. het
muziekbedrijf volgens het ondernemingsmodel
compleet met bijbehorende autoritaire
leiding; 4. de cultuurpolitiek van subsidie,
opdrachten, prijzen en studiebeurzen.
En voor welke alternatieven wordt er dan
gepleit ? Allereerst voor een gelijke economische basis voor alle betrokkenen; geen
materiele discriminatie tussen uitvoerende
musici, al of niet in orkesten. Voorts voor de
mogelijkheid tot vrije keuze voor de musici
in het uitoefenen van hun beroep, met name
voor het vormen van ensembles op basis
van zelfselektie (dit is al het geval bij het
Nederlands Blazersensemble !). Dan wenst
men op de conservatoria projektonderwijs en
opheffing tussen de scheiding in leerproces
en uitvoeringspraktijk (ook hier is een
voorbeeld te vinden en wel in de eigen
werkconcerten van het Koninklijk Conservatorium in Den Haag). De Notenkraker en de
daaruit resulterende werkgroepen (Bevem)
wensen alle besluitvorming openbaar en
alle manifestaties gratis. Om maar meteen te
bewijzen dat het Nederlands muziekleven
niet hoeft vast te !open in fossiliteiten,
werden in Amsterdam, in het wankele
veilingsgebouw Frascati, twee concerten
georganiseerd, waarin alle vormen van
Middeleeuwse muziek tot underground toe
werden geboden. Geen entree, geen stoeltjes,
geen verplicht applaus en andere eredienstzaken, maar tot de essentie van het
muziekmaken teruggebrachte, nachtelijke
feesten van een ongewoon geschakeerd en
zeker voor Nederland ook ongekend kaliber.
Met argusogen keek het officiele 'concertbedrijf' toe. En volgde braaf ! Natuurlijk,
want het succes was overweldigend. Eerst
het Holland Festival met een groot concert
met ondermeer Middeleeuwse muziek, de
Ali Brothers, Andriessens 'De negen symfonieen van Beethoven' voor promenadeorkest en ijscobel, aria's met het dubbele
hart uit de belle époque (Verboden muziek,
Feeen-ogen, Zeg je moet me nog naar de
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paardetram brengen, enz.), een Mis-metmoraal van het jeugdige ensemble het
'Musies Lab', kamermuziek als bijvoorbeeld
Ton Bruynels Signs voor blaaskwintet en
elektronische muziek, het Surinaamse
Washboard Orchestra en de popgroep CCC
Inc. met Noordamerikaanse Country &
Western-klanken. lk herhaal : alles speelde
zich of op een concert. Met mogelijkheid
tot dansen in de Grote Concertgebouwzaal,
weer een stapje verder in het doorbreken
van de strenge taboes... Het Concertgebouworkest gaf vervolgens in Frascati een
nachtconcert met kamermuziekensembles,
uit het orkest geformeerd, die uitsluitend
Nederlandse muziek vertolkten. Helaas gooide
daar vooral het knullige optreden van de
televisie roet in het eten : van een informeel
concert was nu geen sprake. In het Concertgebouw zou dit nauwelijks zijn opgevallen,
maar in die ruimte (Frascati) bleek het
ronduit een onmogelijkheid.
Natuurlijk, zoals te verwachten, stond de
stichting Gaudeamus ook in deze tendens
('Weg met de muzikale klassemaatschappij')
weer vooraan. Al eerder bracht men een
ontmoeting tot stand tussen avant-garde en
pop. Voor 18 december werd nu een samentreffen gepland tussen enerzijds het
Nederlands Saxofoon Kwartet en anderzijds
'Kevin Ayers and the whole world'. Men
zal niet alleen afwisselend maar ook
gezamenlijk nieuwe en popmuziek ten gehore
brengen. Een bijzonder experiment waarover
ik nog niets kan berichten, vermits dit
treffen nog niet heeft plaatsgevonden op
het moment dat ik deze kroniek van het
Nederlandse muziekleven hier samenvat.
De Stichting Gaudeamus vierde op 4 november 1970 het felt, dat precies 25 jaar
geleden op Huize Gaudeamus te Bilthoven de
eerste muzikale aktiviteit het begin van dit
internationale centrum van hedendaagse
muziek (door de Unesco ten voorbeeld gesteld voor andere landen) markeerde. Het
muziekcentrum dat Julius Röntgen maakte
van dat huis — gebouwd in de vorm van een
vleugel — vond na de bevrijding een
ongekende continuIteit, waar niemand van
had kunnen dromen. Uit erkentelijkheid
jegens ons land voor het onderkomen tijdens
de moeilijke oorlogsjaren, stelde de heer
Walter Maas, de huidige bewoner van Huize
Gaudeamus, zijn huis en werkkracht ter
beschikking van het originele idee een milieu
te scheppen, waar de nog niet volgroeide
toonkunstenaar zich zou kunnen ontwikkelen.
September '45 startte een bescheiden
kamermuziekserie. De eerste orientatie was
voornamelijk Frans (Henk Stam studeerde

bij Hendrik Andriessen die onder meer
Caplet bewonderde, Jaap Geraedts, ook
een der oudgedienden, nam les bij de Belg
Leon Jongen). Uit '48 dateerden de eerste
buitenlandse contacten. Van belang was
voorts de uitvoering van het gezamenlijke
piano-oeuvre van Arnold Schonberg door
Else C. Kraus, 11 jaar later herhaalde Norbert
Grossmann dit muzikale hoogstandje. Dan
heeft Gaudeamus niet alleen zijn Internationale Muziekweek voor componisten,
maar komt ook het idee naar voren de uitvoerders middels een concours (voor vertolkers van muziek van onze tijd) stem te
verschaffen. Men zou kunnen stellen, dat het
werk van de heer Maas werd verwezenlijkt
op het moment, dat de eerste componist
terugkeerde als autoriteit. Zo hoorde de
Zwitser Klaus Huber voor het eerst een eigen
stuk bij Gaudeamus en werkte later als
!eider van de analyse-cursus. Nederlandse
componisten als Ton de Leeuw, Jan Wisse,
Peter Schat, Otto Ketting, Jo van den
Boren en Jan van Vlijmen vonden hun weg
naar de openbaarheid vanuit het intieme,
in de bossen verscholen Bilthoven. Maar
daarbij bleef het niet. Na de leerlingen van
Hendrik Andriessen, Willem Pijper, Henk
Badings en vooral de reeds genoemde,
onlangs overleden Kees van Baaren, presenteerden zich de laatste jaren die van Ton
de Leeuw : Joep Straesser, Jos Kunst en de
in 1970 bekroonde Jan Vriend. Het is nog
te vroeg om hun werk in een vergelijking te
betrekken zoals bij de leerlingen van Van
Baaren, maar dat dit talent hoop op de
toekomst biedt, is duidelijk.
Ernst Vermeulen

Avant-gardegaleries
in
Nederland

Het eigenaardige verschijnsel dat er in onze
tijd een overweldigende belangstelling voor
de Beeldende Kunst in het algemeen, maar
naar verhouding ook grote belangstelling
voor de jongste ontwikkelingen bestaat, die
gepaard gaat met een redelijk groot animo
tot kopen, mag wel aan de paal geslagen
worden.
Galeries rijzen als paddestoelen uit de grond,
verschrompelen soms weer even snel, maar
houden ze stand dan wordt er verkocht.
Op veilingen wordt de kunst met behoorlijke
prijzen betaald, musea worden druk bezocht,
radio en televisie begeleiden het verschijnsel
op bevredigende wijze.
De oorzaken daarvan zijn natuurlijk gecompliceerder dan ze er op het eerste gezicht
uitzien, en ik vrees dat de inflatie en de zorg
om de hoogste vorm van stabiliteit voor de
vliedende waarden te vinden een grote rol
speelt, groter dan de Iiefde voor de kunst
op zichzelf. De weistand heeft zich uitgebreid
over groepen van mensen, wier directe
voorgeslacht nog totaal geen belangstelling
voor kunst en cultuur had, Iaat staan de
subtiele ontwikkelingen van de avant-garde
ging volgen en honoreren. Daarbij komt weer
het de Hollander aangeboren avontuurlijk
gokelement. Hij wil wel een cent steken
in een gezonde onderneming, zeker als hij
voelt dat er een goede belegging inzit, en hij
weet dat de kunst op dit moment een
grotere kans biedt om waardevast te blijven
dan het gebruikelijke aandelenpaket. De
stabiliteit en de mogelijkheid van waardevermeerdering van de kunst zijn dus een
besef geworden, dat te maken heeft met heel

andere kanten van de kunst dan de meest
wezenlijke en elementaire waarden. De
nieuwe categorieen publiek, de culturele
nouveaux-riches, bekwamen zich snel, weten
ook dat er altijd op het vroegst mogelijke
moment moet worden gekocht, voordat roem
en begeleidende prijsstijgingen zich van
bepaalde kunstenaars hebben meester gemaakt. Het verschijnsel van de stijgende
waarde van de kunst lijkt heus exact op de
gang van zaken op de beurs. Het gaat
alleen om nog andere waarden, en om andere
vermogens om die waarden te kunnen herkennen en registreren. En waar het gaat
om de nieuwste kunst, nog onvergelijkbaar
met wat dan ook omdat het verschijnsel
nog niet in zijn geheel overzien kan worden,
blijven die alleen voor de verfijnde kenner
waarneembaar.
Nu zijn lang niet al die nieuwe galeries ook
avant-garde galeries. Want wat betekent dat
woord ? Een galerie die iets brengt uit de
voorste gelederen van de kunst, met het
vaandel in de hand, bezield en overtuigd
van eigen kunnen en heilig weten, van een
nieuwe kijk op de eigen tijd en beschikkende
over de middelen om dit naar voren te
brengen. Dikwijls komt het neer op het
brengen van dingen waarover iedereen het
hoofd schudt, roept dat het onmogelijke
zaken zijn. En hoe vaak is in de geschiedenis
niet al gebleken dat via een originele
kunstenaarspersoonlijkheid tijdsbeelden pas
later als zodanig herkend werden ? Dat de
kunstenaars de protectie van een galerie
nodig hadden, moreel zowel als materieel ?
De galerie bouwt een publiek op, kweekt

begrip, is van het hoogste belang voor het
lanceren van de nieuwe ideeen. Is dus veel
en veel meer dan alleen de behartiger van
zakelijke belangen, veel meer dan een geldschieter, dan een manager, dan een
mecenas, dan een vriend of een bewonderaar.
Als het goed zit, betekent de galerie voor
de kunstenaar een combinatie van al deze
personen en volgt hij de kunstenaar in zijn
loopbaan.
Er ontstaat dan een wisselwerking, voor
beide een voorrecht en een voordeel : kunstenaars worden door galeries gebracht, maar
later, als de lancering gelukt is, straalt de
roem van de kunstenaar op de galerie
terug. Zulke briljante voorbeelden zijn er in
Nederland heel wat minder te noemen dan
bijv. in Frankrijk, Parijs, in Londen of ook
New York, toch zijn er op dit moment in
Nederland heel wat galeries die ik avantgarde zou kunnen noemen. Pieter Engels
riep: „Het is nu de tijd van de kleine landjes",
en hij zou wel eens gelijk kunnen hebben.
Misschien wel de eerste en oudste avantgarde galerie, die nu nog steeds niet arrive
van karakter is geworden, is 845 op de
Prinsengracht in Amsterdam, vlak na de
oorlog door Ru en Dolly Melchers met werk
van hun vrienden begonnen; zo hielden ze de
eerste Cobra-tentoonstelling, ze gingen uitsluitend of op het feilloos werkende compas
van hun intuitie. Ze brachten vrijwel niet
anders dan onbekende jonge kunstenaars,
en werden de debutanten-galerie genoemd.
Heel veel goede kunstenaars, die later
naam maakten, werden door 845 gelanceerd.
Ook na de dood van Ru bleef zijn vrouw
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De ruimte van Galerie Espace in Amsterdam
tijdens een Heyboer-expositie. Heyboer
werd door Espace regelmatig gebracht; zij
introduceerde zijn werk ook in het buitenland
(o.a. met groot succes in New York).
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Dolly op dezelfde voet doorgaan. Het merkwaardige bij hen was dat ze de debutanten
alleen voor een eerste maal wilden brengen,
het succes moesten ze daarna maar elders
krijgen. Pieter Holstein en Harry Huisman,
Lucassen en Pieter Engels, Jan Dibbets,
Simon Posthuma (inmiddels van het beeldende kunsttoneel verdwenen) zag ik in de
loop van de afgelopen tien jaar voor het
eerst bij 845 verschijnen. En de jongste
tentoonstelling van Mareike Geys met haar
grote prentbriefkaart landschappen, waarin ze
het kitschelement tracht te analyseren, houdt
ook weer veel belofte in. 845 was en is nog
steeds de debutanten galerie en hoewel het
accent sterk bij de Schilderkunst ligt, staat
Dolly Melchers altijd open voor elk nieuw
experiment. Pleit al dat ze, toen objecten
nog gloednieuw en vrijwel onbekend waren,
een kamer aan Pieter Engels afstond die
hij rondom verguldde om er zijn doorgezaagde meubelen en obstakels te tonen en
die hij Pieter Engels' Golden Room noemde.
Dolly Melchers is bepaald n!et rijk geworden
aan haar pionierswerk, en haar aanwezigheid
is van het eerste belang voor de jonge
kunst van na de oorlog.
Galerie Swart, in '64 opgericht door Riekje
Swart, kreeg na enige aarzelende stappen
in diverse richtingen al heel snel het aanzicht
van de constructivisten-galerie. Ze bracht
Dekkers, Bonies, Struycken, Gribling en
Boezem. Later begaf ze zich ook op het
gebied van de kinetische voorwerpen, bracht
lichtobjecten van Morellet en Carel Balth,
de spiegelobjekten van Luther. De richtingen
die Riekje Swart vertegenwoordigt, en waar
ook de Arte Povera toe behoort, waarvoor ze
haar pand aan de Keizersgracht, voor ze in
'70 naar de van Breestraat verhuisde, een
maand openstelde en o.a. aan Elk en Dibbets
gastvrijheid verschafte, zijn nu internationaal
erkende en bekende stromingen geworden.
Dat houdt dus het gevaar in van verstarring;
op het moment van het bekendworden,
beginnen meestal ook de baten, en er zijn
maar weinig galeries die de te volgen
pionierende taak belangrijker vinden dan het
succes. Riekje Swart is in dat opzicht een
unieke persoonlijkheid. Zij staat voor de
mensen die ze brengt, maar ze wil steeds
verder met haar onderzoekingen in beweging
blijven. Zij was de eerste die in Nederland

Relief van Ad. Dekkers bij Galerie Swart.
Een glanzend alluminium buis beschrijft de
lijn, die Dekkers 'Begrenzing' noemt (1970).
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Stanley Brouwn orienteert zich door
het overal naar de weg vragen.
Art & Project in Amsterdam brengt
een aantal kunstenaars bijeen, die
via plaats- en tijdswaamemingen
op theoretische, soms ook visuele
wijze, manifesteren. Op de foto
vraagt Stanley Brouwn op de Dam
in Amsterdam naar de weg.

V
,4
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Amerikaanse Land-art dorst te presenteren,
de eerste die de Arte Povera binnenliet.
Wel zijn daar nog de Art & Project mensen,
Adriaan van Ravesteijn, voortdurend moreel
gesteund en geadviseerd door Geert van
Beijeren Bergen en Henegouwen, die misschien in de intellectuele kunstontwikkeling
de meest spectaculaire rol van alle Nederlandse galeries vervullen. Allereerst noemen
ze zichzelf geen galerie. Ze vestigden zich
in augustus '68 in een benedengedeelte van
een huis aan de Richard Wagnerstraat 8
in Amsterdam, kozen voor constructivisme
en conceptual art. Ze publiceren zowat 15
keer per jaar een bulletin, door een kunstenaar samengesteld die daartoe wordt uitgenodigd, soms wel, soms niet door een
tentoonstelling begeleid. Lawrence Weiner

volstaat bijv. met het zinnetje 'perhaps after
be,!ng redone', Stanley Brouwn volstaat met
het naar de weg vragen, Ian Wilson houdt
het op oraIe communicatie. Dat houdt in dat
hij zch op een cafeterras neerzet en verklaart bereid te zijn tot het geven van een
interview. Op de Decembertentoonstelling
liet Boezern waarnemingen zien van weersomstandigheden, Dibbets een foto-schilderij
op linnen van o.a. 'atelier met vierkant op
de grond - perspectiefcorrectie', van Elk een
foto met een kijk op de door hem gemarkeerde hoek op het trottoir voor het Amsterdams' Stedelijk.
Deze enkele voorbeelden maken wel duidelijk
dat er van het publiek een behoorlijke intellectuele ontwikkeling vereist wordt om de
doelstelling te kunnen begrijpen. Die bulletins

De Multipel-winkel Seriaal, eigendom van
Mia Visser en Wiesje Smals, toont werk van
o.a Niki de St. Phalle, Sothouber en Graatsma, Cornelius Rogge, Jeroen Henneman,
Mark Brusse, Robert Indiana, Larry Rivers.
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Relief van Frank Gribling, in wit bespoten
metaalplaat, door hem zelf uitgevoerd. Galerie
Swart in Amsterdam exposeerde het op zijn
jongste tentoonstelling, najaar '70.
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Living Sculpture, beschilderde Gilbert &
George bij Art & Project, 12 mei 1970.

worden door Art & Project naar zowat 500
mensen over de hele wereld gestuurd die
zij zelf uitkiezen. Er blijven er ongeveer 150
in Nederland, evenveel gaan naar Amerika,
een behoorlijk aantal naar Belgie (in Gent en
Antwerpen zijn ze zeker zo bekend als in
Nederland), Duitsland, Japan, Italie en Polen,
maar Parijs neemt er slechts twee... Art &
Project doet geen concessies aan zaken
die buiten hun lijn vallen, en zijn daardoor,
als niet-profijtelijke strikt ideele avant-garde,
in Nederland enig. Ze verkopen een enkel
project, een catalogus van tentoonstellingen
elders gehouden door een van hun kunstenaars (Museum of Modern Art in N.Y. o.a.)
verplaatsten het geheel voorjaar '70 twee
maanden naar Japan, om aan te tonen dat
zoiets niet aan plaats gebonden hoeft te zijn.
Ze verstuurden van daaruit twee bulletins,
een van de kunstenaar/filosoof Yutaka
Matsuzawa en een van de Living-sculpture
van Gilbert & George.
Amsterdam is, wat het galerie-wezen betreft,
voor Nederland toonaangevend. Er zijn er
de meeste, er is het Stedelijk, er wonen de
meeste kunstenaars en ook de avant-garde
wordt daar voor het belangrijkste deel
bepaald. Galeries in de periferie trachten
doorgaans naar de hoofdstad te komen. Dat
deed indertijd Espace toen het nog aan het
Haarlemse Kleinheiligland zat, dat doet nu
weer Galerie T. aan de Bakenessergracht in
Haarlem, die al met een voet aan de grond
zit, in de kleine bovenzaal aan Amsterdams
Prinsengracht 458, onder directie van Frans
en Rite Funke. Zij brachten in de afgelopen
jaren de groep Zuidamerikaanse Parijzenaars,
nieuw voor Holland, zoals Segui, Marcos,
Galt's, Krasno, Maccio, Lanati, de Groupe
Automat en als Hollanders kozen ze de
grafici Montijn, Spermon, Zoltin Peeter, Ed.
Flor en de jonge schilder Zuyderland, die als
een vrijwel onbekende bij hen kwam, hij is
nu al door ltaliaanse galeries uitgenodigd en
op weg naar een internationale carriere. Zijn
intrigerende realistische tekenachtige schildertrant verbeeldt strikte, vlakke landschappen
in heldere kleuren, een strakke lucht erboven,
er gebeurt niets. Ogenschijnlijk. Want ergens
in het water staat een maatlatje, er klopt
een metertje, er is hoogspanning in bijna
onzichtbaar gespannen webben van hekwerk,
draden, pijlen, meters. Dekens zijn elektrisch
geladen, injectienaalden liggen klaar, halsters
en riemen moeten patienten in bedwang
houden. Een interessante kunstenaar die door
een handjevol insiders met grote belangstelling gevolgd wordt.
Espace aan de Keizersgracht begon indertijd
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Op de ets die Sipke Huysmans ter gelegenheid van zijn tentoonstelling bij Asselijn
toont, eigenaar Bram Volkers, tussen allerlei
typische Huismans-attributen. Op de achtergrond, heel klein de tweede eigenaar van
Asselijn : Willem van der Hulst.
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met de Cobragroep, nam Lucebert op toen
hij nog als de Keizer der vijftigers het accent
van zijn kunstenaarsschap op de poezie
Iegde, presenteerde Heyboer, en is geleidelijk aan de promotor van de Nieuwe Figuratieven geworden. De Beervelde-groep uit
1967 (Raveel, Raoul de Keyser, Etienne Elias
en Reinier Lucassen, na beschildering van
het kasteel eigenlijk uiteengevallen) bleef
wel als afzonderlijke exposanten van Espace
bestaan. Door verbouwing kwam in het souterrain een prachtige ruimte voor plastieken
vrij, de Espace exposanten Carel Visser,
Couzijn, Pearl Perlmuter, van der Kop, kunnen er grotere werken kwijt dan ooit eerder,
wat voor de buitenlandse collectioneur van
groot belang is. Espace behoort tot die
galeries, welke ook de moderne jonge kunst
in het buitenland weet te introduceren.
Toch bestaat er ook altijd een wisselwerking
tussen galeries in verschillende plaatsen.
Daar is Wout Vuyk die een boekwinkel in de

richting koele constructivisten lijkt te zoeken
met Schoonhoven als veteraan aan het hoofd,
werk van o.a. Jaap van den Ende, Robert
Smit, Frans Vierling, Yvonne Kracht brengt,
maar zich ook met Jan van Munster en
Cardena, met Kusama (alleenvertegenwoordiging voor Europa) en conceptual art bezighoudt, bij monde van Albert Vogel en Leo
Verboon openlijk verklaart dat ze eerder op
een drempelverhoging dan op een drempelverlaging mikt, de kunst van vandaag als een
luxe, als een sociaal verschijnsel, uitsluitend
voor een elite, beschouwt, en die elitekunst
cerebraal wenst te benaderen. Men zoekt
daar dus het tegenovergestelde van verfgeweld, al is men van Nieuwe Figuratie niet
afkerig.
In de hoofdstad zijn enkele kleinere galeries
tussen de vele jonggeborenen bezig zich
aardig te ontwikkelen : Asselijn in de Lange
Leidsedwarsstraat 131 brengt voornamelijk
grafiek van jongeren, zoals Henri Plaat, Adri

Leeuwenstraat te Hilversum heeft en in het
bovenzaaltje sedert 1964 kunst brengt: hij was
de allereerste die met een tentoonstelling
van Peter Struycken aan kwam en verder
met de Zuidafrikaanse dichter/schilder Juan
Breyten, nu ook bij Espace opgenomen. Hij
kwam met de koeienschilder Han Jansen,
nu door Espace en door de Groningse galerie
De Mangelgang voortgezet. Hij werkte verder
met Skira, Eugene Terwindt, de constructivisten Desjardine en Harry van Rossum, „die
zich bezig houdt met planmatige aaneenschakeling van gedifferentieerde basisvormen", kleurreeksen die een zeer persoonlijk
verschil met Peter Struycken hebben, in de
grote lijn wel familie. Er was Mickery in
Loenersloot, maar men heeft zich daar
vooral, misschien tijdelijk, op het avant-garde
toneel geworpen en de exposities gestaakt.
Behalve Fenna de Vries in Rotterdam, is er
dan in den Haag de Internationale Galerij
Orez, die met de Zerogroep startte en nu de
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Een van de nieuwste doeken
van de Nieuw-figuratieve schilder Renier Lucassen. Hij gebruikt het ongebleekte schilderslinnen in zijn pure staat als
kleur en confronteert het Amerikaanse Realisme van Wesselmann met het Surrealisme van
Magritte, en vindt daar zijn
eigen persoonlijkheid mee.

"-/
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Schilderij van Siet Zuyderland. Hij exposeerde
het bij Galerie T in Haarlem. Voor Zuyderland is
de wereld vol geheimzinnig dreigen. Wat iedereen
waarneemt zijn de groene grasperken waarop
sport bedreven zal worden, of die afgesloten
moeten blijven omdat ze
voor heel bijzondere doeleinden zijn bestemd. De
dreiging ervan zit in de
rijen tegels, de witte hekjes, de vangnetten en de
draden, de bassins door
roodlwitte stokken gescheiden, de electrische
draden en lichtmasten.
De hemel is felblauw, het
gras helgroen.

at,

Frigge, Toon Verhoef, Ernst Blok, Joop Brans,
maar ook de al veel bekendere bladen van
Sipke Huismans en Piet Holstein. In het
eerste jaar van hun bestaan (opende maart
'70) tekenen ze zich, eigenaars Bram Volkers
en Willem van der Hulst, al duidelijk of als
mensen die naar de nieuwste experimentele
uitingen zoeken en op zoek willen blijven, iets
persoonlijks willen brengen en niet aan een
bepaalde stroming vast willen zitten, vooral
Hollanders en nieuwe gezichten in de
hoofdstad.
Ook De Tor, in de afgelegen Csaar Peterstraat
durft experimentele projecten aan, zoals de
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erotische tentoonstelling, een over milieuvervuiling en een over concrete poezie, door
Paul de Vree ingericht.
Hoewel strict genomen geen galeries, wil ik
toch twee handelaren niet vergeten. Printshop
Piet Clement en het multipelwinkeltje (zo
noemt ze het zelf) van Wiesje Smals en Mia
Visser. Clement is sedert 12 1 /2 jaar drukker
van Nederlandse grafiek, en heeft sinds
enkele jaren aan zijn drukkerij een printshop
en kleine expositieruimte toegevoegd, gevestigd in hetzelfde huis waar Dolly Melchers
op de tweede verdieping zit, Prinsengracht
845 dus. Hij drukt in opdracht van kunste-

naars of geeft ze tegen een kleine vergoeding
de gelegenheid om zelf to drukken. Hij
maakt zelf uitgaven van prenten in cassettes
of boekvorm of werkt in opdracht van andere
uitgevers. Belangrijk was zijn opdracht van
de Londense Petersburg-press voor de boeken van Hockney en Jim Dine. Clement
exposeert zulke zaken dan enige tijd in zijn
printshop. Behalve kunstenaars, die op hun
eigen atelier thuis hun prenten drukken, kan
men wel stellen dat Clement voor iedere
kunstenaar, en daarbij ook de jongste en nog
onbekende generatie, etsen, houtsneden,
litho's drukt, exposeert, verkoopt. Voorname-

Wout Vuyke exposeert in
zijn galerie in Hilversum
het werk van de Zuidafrikaanse dichterischilder
Juan Breyten, met wie hij
hier in gesprek is tijdens
de opening.

Iijk in Nederland, maar ook daarbuiten gevestigde kunstenaars, worden daardoor
gestimuleerd.
Seriaal werkte aanvankelijk samen met
Mickery in Loenersloot, en is sedert '68
zelfstandig bezig aan de N.Z.Voorburgwal 348.
Er worden multipels en grafieken van binnenen buitenlandse kunstenaars verkocht, waarbij de persoonlijke instelling van de leiding
bepalend is. Veel bladen van grote namen
zoals Vasarely, Christo, Max Bill, Andy
Warhol, om er maar enkele van de honderdden uit te kiezen. Boeken, plastieken, multipels. Daarnaast is dan ook een groei-objekt

van de nog weinig bekende Sjoerd Buisman
te vinden, een spruitende aardappel op een
metalen pin tegen een witte plastic fond. Die
dingetjes worden meestal door jongeren
aangeschaft, zijn nog niet kostbaar, en het
beleggingsfacet speelt er geen rol bij. Een
spruitende aardappel kan trouwens evenmin
een duurzame investering zijn als een
schimmelend blad van Diter Rot, die zich van
onze eetcultus bedient om die met eigen
vergankelijkheid te bespotten.
Op dit moment is het beeld van de avantgarde galeries in Nederland wel ongeveer zO,

over een jaar is het misschien wel weer
anders. Het is het beeld van een intens
levend organisme, gevoed door enthousiasme
en hard werken, bekeken en gesupporteerd
door een grote groep insiders, die door de
verdere bevolking voor idioot worden
versleten.
Maar toen de vloot van de 0.I.Companjie
eeuwen geleden voor het eerst uitvoer,
versleet men de mensen die daar hun goeje
geld in staken denk ik ook voor idioot, en ze
kwamen thuis met de peper, die de avantgarde galeries in de gestampte pot van de
officiele kunsten strooit.
Fanny Kelk
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van
Russen indrukwekkend.
indrukwekkend.
van de Russen
Van
de
23 kunstenaars,
die
in de
van de Russenzijn
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23
kunstenaars,
die in de
17 Russen,
Russen, 44Hongaren,
Hongaren,
tentoonstelling
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er 17
tentoonstelling
zijn
opgenomen,Van
zijn de
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opgenomen,
zijn De
erDerevolutie
17revolutie
Russen,
4 Hongaren,
en 11 Pool.
Pool.
Dit
begrijpen.
heeft
immers
1tentoonstelling
Tjech en
Tjech
isIstetebegrijpen.
heeft
immers
1
Tjech
en
1
Pool.
Dit
is
te
begrijpen.
De
revolutie
heeft
immers
in
Rusland alles ondersteboven
ondersteboven gezet,
de andere
andere landen
landen
in Rusland
gezet, terwijl
terwijI in de
terwijl
In de
landen
in oude
Rusland
alles
ondersteboven
het
leven
verder
Alleengezet,
Hongarije
,heeft
metandere
devestiging
vestiging
!even
ging. Aileen
Hongarije
heeft
met
de
Hongarije
heeft
met
debeleefd.
vestiging
het de
oude
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van
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een
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tijd,
beleefd.
van
Radenrepubliek
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woelige,
al zij
zij het
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tijd,
woelige, op
al
korte
tijd, beleefd.
van de isRadenrepubliek
Typisch
de meeste
meesteeen
kunstenaars,
opzij
eenhet
paar
uitzonderingen
Typisch
dat de
kunstenaars,
een
paar
uitzonderingen
Typisch
is
dat
de meeste kunstenaars,
op een paar
uitzonderingen
na,
allen een
een
opleidingsperiode
in het
het buitenland
buitenland
hebben
gezocht.
na,
alien
opleidingsperiode
in
hebben
gezocht.
na.studeerden
allen een aan
oplE:idillgsp"!riode
In het bUllenlcllld
Ze
studeerden
buitenlandse academies
àcademies
en naast
naasthebben
Berlijn gezoctl!.
schijnt
buitenlandse
Berlijn
schijnt
buitenlandse
en
naasttrouwens
Berlijn sChijnt
Ze studeerden
vooral
Parijs hetaan
mekka
geweest academies
zijn. Ze
Zehebben
hebben
trouwens
een
vooral
Parijs
mekka
geweest
te zijn.
een
vooral Parijs
hetgeleid.
mekka Toen
geweest
zijn.
Ze jaar
hebben
een
zwervend
leve,1
na
een
paar
jaar
van trouwens
grote hoop
hoop
zwervend
levee
geleid.
Toen
na te
een
paar
van
grote
zwervend
leven
geleid, musea
Toen sloot
na
een
paar
jaar vanconservatisgrote hoop
en het
hetstrengste
strengste
conservatisStalin
brutaal
de nieuwe
nieuwe
musea
sloot
Stalin
brutaal
de
en
Stalin
brutaal
nieuwe
musea sloot
en het
strengste
conservatisme
in de
de
kunstde
een
communistisch
ideaal
werd
zijn, op
op
twee na,
na,
me
in
kunst
een
communistisch
ideaal
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zijn,
twee
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kunst
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communistisch
Ideaal
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zijn,
op
na,
alle
Russen
uitgeweken
(Popova
en
Rodschenko
bleven).
Malealle Russen uitgeweken (Popova en Rodschenko bleven).twee
MaleRodscllenko
Malealle Russen
(Popova na
enjaren
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Tallin enuitgoweken
Lissitzky keerden
keerden
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terug, de
debleven).
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stierf
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Lissitzky
terug,
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Moskou,
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de tweede
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in
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te
Moskou,
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derde
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1941
Moskou.
1941 eveneens te Moskou.
1941 eveneens
Moskou, hoe
Opnieuw
is
opvallend
hoe Parijs
Parijs (of
(of omgeving)
omgeving) een
een grate
grote
Opnieuw
is hetIeopvallend
Opnieuw is het opvallend
hoe Parijs
(of omgeving)
grote
aantrekkingskracht
als
definitieve
vestigingsplaats
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gehad.
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als definitieve
vestigingsplaati
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gehad.
aantrekkingskracht
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definitieve
vestigingsplaats
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gehad.
U.S.A. en
en twee
twee in
in Duitsland.
Duitsland.
Slechts
artist vestigde
vestigde zich
Slechts één
een artist
zich In
in de U.S.A.
Slechts
één artisten
vestigde
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in de verkiezen
U,S.A.
en allebei
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Duitsland.
De
Pool (Berlewi)
(Berlewi)
de Tjech
Tjech
(Kupka)
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verkiezen
allebei
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sterker
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sterker
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bij
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de overigen.
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terug
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overigen Moholy-Nagy
.Moholy-Nagy
Drie van de volgde
vier keerden
na enkele
naar
Budapest.
volgde
het Bauhaus
Bauhaus
viaDuitsland
Duitsland
naar
Budapest.
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naar Budapest. Moholy-Nagy
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hij in
in 1945
1945 stierf.
stierf.
Chicago, waar hij
naar
Chicago,
waar
hij
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1945
stierf.
Interessant
de tentoonstellingen
tentoonstellingen van Dusseldorf
Düsseldorf en
en Keulen
Keulen
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tentoonstellingen
van Düsseldorf
enscherp
Keulen
Das Junge
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Rheinland zo
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scherp
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Rijnland,
waar Das
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Rijnland,
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Rheinland
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Rijnland. waar
Das Junge Rileinland
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tegen
gevestigde
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de
schijn
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revolte aannam, kreeg
kreeg de
de non-figuratieve
non-figuratieve kunst
kunst geen
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schijn van
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ogenblik
schijn
van kans.
schijn en
vanook
kans, In Rusland,
waar
de toon
avant-garde
een ogenblik
de officiele
officiële
aan te
te geven,
geven,
was de
de
hoopte
hoopte
en
de schijn had de
toon
aan
was
hoopte en kunst
ook deafgeschreven.
schijn had deAlleen
officiële toon
aan tedoeken
geven, van
was de
figuratieve
sommige
figuratieve
kunst
afgeschreven.
Aileen
in sommige
doeken
van
dede
figuratieve
kunst kwam
algeschreven.
Alleen figuratie
in
sommige
doeken
Hongaar
Bortnyik
een kubistische
kubistische
figuratie
aan[Dods
bod. van de
Bortnyik
een
aan
Bortnylk kwam to
een
kubistische
figuratie
aanvolledig.
bod.
Hongaar
Nu
de tentoonstelling
tentoonstelling
te
Keulen
wel niet
niet
helemaal
volledig.
Om
Nu
is de
Keulen
wet
helemaal
Om
Nu
is
de
tentoonstelling
te
Keulen
wel
niet
helemaal
Om
slechts een
naam to
te noemen
noemen:: de
degebroeders
gebroeders Naum
Naumvolledig,
ontbreken,
slechts
een naam
ontbreken,
slechts
een
naam
te
noemen:
de
gebroeders
Naum
ontbreken,
waarvan alleen
naam behield
behield en
en de
debeeldhouwer
beeldhouwer zich
zich
waarvan
alleen Gabo
Gabo zijn naam
betlield
en de maar
beeldhouwer
waarvan noemde.
alleen Gabo
zijn naam
Pevsner
Zij
waren
beiden
uitgeweken,
maar
keerden zich
in
Pevsner
noemde.
Zij waren
beiden
uitgeweken,
keerden
in
Pevsner
noemde.naar
Zij waren
beiden
uitgeweken,
keerden
1917
enthoesiast
Rusland
terug,
waar
triomf
van het
hetin
1917
enthoesiast
naar
Rusland
terug,
waarze
ze de
demaar
triomf
van
1917 enthoe"iasthoopten
naar Rusland
terug,
ze jaren
de triomf
van ze
het
konstructivisme
tetevinden.
Na
enkele
jaren
verlieten
ze
konstructivisme
hoopten
vinden.
Nawaar
enkele
verlieten
konstruclivisme
te vinden.
Na enkele
jaren
verlielen ze
opnieuw
Rusland, hoopten
ontgoocheld.
zelfs
indien de
de
tentoonstelling
opnieuw
Rusland,
ontgoocheld.
Maar zelfs
indien
tentoonstelling
opnieuw
ontaoocheld,
zelfs van
indien
de tentoonstelling
zo
volledigRusland.
samengesteld
als deze
deze
van
Düsseldorf,
dan zou
zou
volledig
zou samengesteld
zijnMaar
als
Dusseldorf,
dan
zo
volledig
zou
samengesteld
zijn
als
deze
van
Düsseldorf,
danmet
zou
het
beeld niet
niet veranderen.
veranderen. De avant-garde
avant-garde van
van het
het Rijnland
Rijnland
met
het beeld
tHot beeld als
niet centrum
verandelen.
De avnnt-garde
van
Ilet Rijnland
met
de
Düsseldorf
(in
Keulen
was
het
anders)
staat
in
DUsseldorf als centrum (in Keulen was het anders) staat in de
Düsseldorf alslijnrecht
centrumtegenover
(in Keulen
was het anders)
staat in de
twintiger
de avant-garde
avant-garde
van Oost-Europa.
Oost-Europa.
twintiger
jaren lijnrecht
tegenover
de
van
twintiger
jmen lijnreCht
avant-garde
vanretrospectieve
Oost-Europa,
zou interessant
interessant
zijn togenover
indien we
wede
eerstdaags
een
Het
Het
zou
zijn
indien
eerstdaags
een
retrospectieve
Het
zou
interessant
zijn
indien
we
eerstdaags
een
retrospectieve
zien kregen
kregen van
van de
de Milner
KölnerProgressiven,
Progressiven, die
die in
in de
debruisende
bruisende
te zien
te zien kregen van de Kölner Progressiven, die in de bruis0nde
1920 en
en 1933
1933de
dekonstruktieve
konstruktieve
vernieuwing
het Duitsland
Duitsland tussen
tussen 1920
vernieuwing
van het
vernieuwing van het DUitsland tussen 1920 en 1933 de konstruklieve
richting
nog sterke
sterke ververrichting vertegenwoordigden.
vertegenwoordigden.Ook
Ookthans
thanszijn
zijn er
er nog
IIchLng vertegenwoordigden. Ook thans zIJn er nog sterke verschillen aan
te wijzen
wijzen tussen
tussen de
de galeries,
galeries, gevestigd
gevestigd ininDusseldorf
Düsseldorf
schillen
aan to
schillen aan te wijzen tussen de galeries, gevestigd in Düsseldorf
en Keulen.
Keulen.
en Keulen,
A. D.
A.D

STEDELIJK MUSEUM
MUSEUM -- AMSTERDAM
AMSTERDAM

STEDELIJK MUSEUM - AMSTERDAM
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uur
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1 jan.
jan. - 24
24 jan.
jan. '71
'71 :: De Nederlandse
Nederlandse Kring
Kring van
van Tekenaars
Tekenaars
1 Jan - 24 Jan ï1. Oe Nederlandse Kring van Tekenaars
kunstenaarsvereniging
kunstenaarsveren igi ng
14 febr.
febr. '71
'71 :: Atelier 8
16 jan.
jan. - 14
16
jan. - tentoonstelling
14 febr. '71 : Atelier
8
jaarlijkse
tentoonstelling
van
12 jonge
jonge nederlanders,
nederlanders, o.m.
o.m.
van werk
van 12
jaarlijkse
van
jonge
nedorlanders,
o.m.
Kees Buurman,
Buurman,van
Ria
van Eyk,
Eyk, 12
Victor
Four,
Marinus Fuit,
Fuit,
Rolf
Adel, tentoonstelling
Rolf
Adel,
Kees
Riawerk
van
Victor
Four,
Marinus
Rolt
Adel,
Kees
Buurman,
Ria
van
Eyk,
Victor
Four,
Marillus
FUI!.
Tom to
te Velde,
Velde, Frans
Frans
Egbert
Rooden, Toon Verhoef,
Verhoef, Tom
Egbert Philips,
Philips, Jan
Jan de Rooden,
Egbert Phillps,
Toon Verhoef, Tom te Velde, Frans
Vierling,
Jochem
van
deRooden,
Vierling,
JochemJan
vande
Wint
Vierling, Jochem van de Wint
16
jan. - 28
28 febr.
febr. '71
'71 :: Oskar Schlemmer
16 jan, - 28o.a.
febr.uit'71
askar
Schlemmer
tekeningen
collectie
van mevr.
mevr. Schlemmer
Schlemmer
tekeningen
o.a.
de: collectie
van
tekeningen o,a. uit de collectie van mevr, Schlemmer
30
21 febr.
febr. '71
'71 :: Grafische
Vormgevers Nederland
30 jan. - 21
Grafische Vormgevers
::'0 Jan - 21 febr '71 Grafische Vormgevers Nederland
kunstenaarsvereniging
kunstenaarsvereniging
'71 :: Richard Hamilton
6 febr.
febr. - 14 mrt. '71
6 febr. - 14multiples
mrt. 71 . Rlc/ ..:lId Hamillon
grafiek
grafiek en multiples
grafiek en multiples
13
14 mrt.
mrt. '71
'71 :: Camesi
13 feb.r.
febr. - 14
î3 febi'. - 14 nlll '71 Camesi
en documentatie
documentatie 1968-1970
1968-1970
projekten
projekten
on
projekten en documentatie 1968-1970

27
febr. - 21
21 mrt.
mrt. '71
'71 :: De
Keerkring - De
De Grafische
Grafische
De Keerkring
27 febr.
27 febr. - 21 mrt. '71 : De Keerkring - De Grafische
kunstenaarsY6renigingen
kunstenaarsverenigingen
kunstenaarsve reni gingen

27 febr.
febr. - 12
12 apr.
apr. '71
'71 :: Affiches
Affiches uit Cuba
27 febr. - 12 apr. '71 : Affiches uil Cuba
6 mrt.
mrt. - 12
12 apr.
apr. '71
'71 :: Johannes
Johannes Gachnang
C. mi t. - werk
12 al.H, 'ï I , Johannes Gachnang
grafisch
grafisch
grafisch werk
66 mrt.
mrt. - 18
18 apr.
apr. '71
Raaymakers -- Ton
Ton Bruynel
Bruynèl - Peter
Peter
Dick Raaymakers
'71 :: Dick
6 mrt. - 18 apr. '71 : Dick Raaymakers - Ton Bruynèl - Peter
Struycken
Struycken nederlandse kunstenaars tonen de nauwe relatie
drie
er
jonge nederlandse kunstenaars tonen de nauwe relatie die er
drie jonge nederlandse kunstenaars tonen de nauwe relatie die cr
hun werk bestaat
bestaat
tussen
tussen beeld
beeld en muziek in hun
tussen beeld en muziek in hun werk bestaat

20
apr. 71
71 :: Pierre
Pierre Culot
20 mrt.
mrt. - 18 apr.
20 mrt. - 18 apr, 'ï1 : Pierre Cu/ot
ceramisch
ceramisch
werk
ceramisch werk
27 mrt.
mei '71
'71 :: Lucht
mrt. - 9 mei
27
mrt. - van
9van
meiamerikaanse
'71 : Lucht en
overzicht
amerikaanse
europese kunstenaars
kunstenaars die
met het
het
overzicht
en europese
die met
overzicht van amerikaanse en europese kunstenaars die met het
medium
medium lucht werken
medium lucht werken
27
mrt. - 18
18 apr.
apr. '71
'71 :: De Brug
27 mrt.
27
mrt. - 18 apr. '71 . Dr; Brug
kunstenaarsvereniging
kunstenaarsve ren ig i ng
17
juni '71
'71 :: Daniel Spoerri
17 apr.
apr. - 66 juni
17
apr, - ti junitentoonstelling
'71 : Daniel Spoerri
retrospectieve
van zijn objecten
objecten
retrospectieve
tentoonstelling
retrospectieve tentoonstelling van zijn objecten
mei:: Fins glas
3 apr. - 99 mei
3 apr, - 9 mei: Fins glas
een
vervaardigd fins
fins glas
glas
overzicht van recent vervaardigd
een overzicht van recent vervaardigd fins glas
17
juni '71
'71 :: Tekeningen
Prentenkabinet van
van het
het
Tekeningen uit
uit het
het Prentenkabinet
17 apr.
apr. - 11 juni
17 apr. - 1 juni '71
Tekeningen uil liet Prentenkabinet van het
Kunstmuseum,
het kubisme
kubisme
Kunstmuseum, Bazel,
Bazel, rondom het
Kunstmuseum, Bazel, rondom hel kubisme
10 apr.
'71 :: Jan Sierhuis
apr. - 23 mei '71
10 apr. - 23 mei '71 : Jan Sierhuis
recente schilderijen van
van een
een Amsterdams
Amsterdams neo-expressionist
neo-expressionist
recente schilderijen van een Amsterdams nco-expressionist
17 apr.
juni '71
'71 :: Kho
Kho Llang
Liang Ie
le
apr. - 11 juni
17 apr, - 1 juni '71 : Kho Liang Ie
een nederlandse
nederlandse industriele
industriële vormgever
vormgever
een nederlandse industriële vormgever
24 apr.
16 mei
mei:: Manette
van Hamel
apr. - 16
Manette van
24 apr - 16 rT,e Manette van Hamel
juwelen
Juwelen
24
apr. - 16
16 mei
mei '71
'71 :: Nederlands Kunstenaars
Kunstenaars Genootschap
Genootschap
24
apr.
24 apr. - 16 mei '71 : Nederlands Kunstenaars GenootsclJap
kunstenaarsvereniging
kunstenaarsveren Ig i ng
22.mei
'71: Kring
kunstenaars - Amsterdamse
Amsterdamse
Kring van
van Beeldende kunstenaars
22, mei --11 juni '71:
22 mei - 1 IUI1I ï1' r-1I1lr] ViJn Beeldende kunstenaars - Amsterdamse
Kunstenaars
Kunstenaars Werkgroep
Kunstenaars Werkgroep
kunstenaarsverenigingen
kunsten aa rsve ren i gingen
- augustus'71
'71: :Uitvoerige
Uitvoerige presentatie van
van de eigen
eigen coljuni
- juli augustus
juni
juli - augustus
'71 , Uitvoerigepresentatie
presentatie van de
de eigen colcoljuni -juli
lectie
lectie

3 x HEDENDAAGSE KUNST UIT FRANKRIJK
3EN
x KOSMISCHE
HEDENDAAGSE
KUNST
FRANKRIJK
KUNST
VANUIT
VLAANDEREN
EN KOSMISCHE KUNST VAN VLAANDEREN

Onder de betiteling '3 x hedendaagse kunst uit Frankrijk' werd op

Onder
de betiteling
hedendaagse
kunst Cultureel
uit Franl<rijk'
werd op
24 oktober
1970 in '3
hetx ICC
(Internationaal
Centrum)
te
24
oktober een
1970tentoonstelling
in het ICC (Internationaal
Cultureel
te
Antwerpen
geopend, ingericht
doorCentrum)
het Ministedoor (Dienst
het MinisteAntwerpen
een tentoonstelling
geopend,
Ingericht
rie van Nationale
Opvoeding en
Nederlandse
Cultuur
voor
rie
van Nationale Opvoeding
en Nederlandse
Cultuur (Dienst
voor
Kunstpropaganda),
in uitvoering
van het Belgisch-Frans
Cultureel
Kunstpropaganda)
in uitvoering
van het
Belgisch-Frans
Cultureel
Akkoord. De bewuste
expositie werd
gemaakt
door kunstcriticus
Akkoord.
De bewuste
expositie
werd
gemaakt
Julien Alvard.
Hij deelde
ze in drie
afdelingen
in :door kunstcriticus
Julien
Alvard.
Hij deelde ze in drie afdelingen in :
I. Kunst
en wetenschap.
I. Kunst
II.
Kunsten
enwetenschap.
maatschappij.
11.
III. Kunst
Kunsten
enmaatschappij.
natuur : De honger naar lucht en levensruimte.
111. Kunst en natuur: De
naar lucht
Hethonger
doorgronden
vanen
delevensruimte.
verborgen natuur.
van de
verborgen
natuur.
Het
In de catalogus lezen
wijdoorgronden
dat de strekking
'Kunst
en natuur',
voorIn
de catalogus
wij dat
de strekking
'Kunst
en natuur', voorgesteld
door delezen
in 1959
opgerichte
groep
'De Nuagisten',
twee
door heeft,
de inEtienne
1959 opgerichte
groep
twee
gesteld
voorlopers
Martin, die
het in'De
de Nuagisten',
aarde zoekt,
en
die woorden
het in de
aarde
zoekt,
en
voorlopers
heeft, die
Etienne
Martin,
Henri Michaux,
als dichter
geen
meer
vond
en zich
Henri
Michaux, ging
die als
dichter geen
woordenopmeer
vond en zich
al schilderend
uitdrukken.
Als reactie
de 'geestelijk'
onschilderendsteden
ging groeit
uitdrukken.
Als reactieverlangen
op de 'geestelij
k' onalbewoonbare
een bovenmatig
naar sneeuw,
bewoonbare
een Lorin
bovenmatig
verlangen
sneeuw,
zon, strand steden
en zee groeit
(Benrath,
en Graziani).
Denaar
werken
van
en Graziani).
werken
van
zon,
strand
zee (Benrath,
Lérin
Laubies
en en
Graziani
vinden hun
oorsprong
in hetDe
Verre
Oosten.
Laubies
enhoudt
Graziani
vinden
hun oorsprong
in facetten;
het VerredeOosten.
De eerste
het bij
duurzame
en minerale
tweede
houdt hetenbijbiologische
duurzame en
mineraleDuvillier
facetten;verkent
de tweede
De
bij eerste
atmosferische
aspecten.
trobij
atmosferische
biologische
aspecten.
Duvillier verkent strotropische
wouden enenlaat
zich meeslepen
in draaikolkvormige
pische
wouden
zichwater
meeslepen
draaikolkvormige
stromen. Als
een en
vis laat
in het
en alsineen
vogel in de lucht
men.
Als een
vis waar
in het
water
en als een vogel
in de lucht!
Oneindige
ruimten
men
elk orientatiebesef
kwijtraakt.
Oneindige
ruimten
men elk
oriëntatiebesel
kwijtraakt.
Het is precies
opwaar
de derde
afdeling
dat wij even
nader willen
Het
is
precies
op
de
derde
afdeling
dat
wij
nader willen
ingaan. Het commentaar bij 'Kunst en natuur'even
lijkt immers
bijna
ingaan.
Het commentaar
bij 'Kunst en die
natuur'
immers
overgeschreven
uit de beoordelingen
in delijkt
loop
van 25bijna
jaar
overgeschreven
uit de beoordelingen
in denieuwe
loop van
25 jaar
in de pers verschenen
in verband metdie
de toen
kosmische
in
de pers verschenen
in verbandkunstschilder
met de toen Stan
nieuwe
kosmische
scheppingen
van de Antwerpse
Baele,
al lang
kunstschilder
Stan
Baele,
scheppingen
van
de
Antwerpse
geen onbekende meer in Vlaanderen en in het buitenland. al lang
geen
onbekende meerdie
in Vlaanderen
en in het buitenland.
De angstpsychose,
de wereld doorzinderde
met de atoomDe
angstpsychose,
die
de
wereld
doorzinderde
met de atoombommen op Hiroshima en Nagasaki, luidde de alarmschel
voor
bommen
op Hiroshima
en zagen
Nagasaki,
luiddevoor
de een
alarmschel
voor
alle kunstenaars,
die zich
geplaatst
nog grotere
alle
kunstenaars,
die zich
zagen wereldbrand.
geplaatst voorDaar
een lag
noghet
grotere
demon
dan de zopas
beeindigde
grote
beëindigde
wereldbrand.
Daar
demon
dan
zopas
ogenblik
vandehet
ontstaan
van de kosmische
kunst
! lag het grote
ogenblik
van
het
ontstaan
van
de
kosmische
kunst'
Het doorgronden van de verborgen natuur kan onmogelijk zijn verHet
doorgronden
natuur
kanmet
onmogelijk
trekpunt
krijgenvan
in de
eenverborgen
'Ecole de
Paris',
reactieszijn
op verhet
trekpunt
krijgen
in een dat
'Ecole
de Paris',
met reacties worden
op het
bederf van
het leefmilieu
nu overal
kan waargenomen
bederf
het is
leefmilieu
dat nu25overal
kan waargenomen
worden
en het van
gevolg
van een vOor
jaar geplande
consumptiemaaten het gevolg is van een vóór 25 jaar geplande consumptiemaatschappij. Daar — en nergens anders ligt de basis van richtingen
schappij. DMr - en nergens anders - ligt de basis van richtingen
zoals de 'Nuagisten' en nog vele andere, die nu als paddestoelen
'Nuagisten'
en nogIn vele
die Raymond
nu als paddestoelen
zoals
uit dede
grond
zullen rijzen.
1949andere,
begon Dr.
Piper, prode grond
zullen rijzen.
In Syracuse
1949 begonUniversiteit
Dr. Raymond
prouit
fessor
in de filosofie
aan de
vanPiper,
New York
fessor
in de filosofie
aan :de
Syracuse
Universiteit
vanforNew
zijn massale
omschriften
„I am
searching
the world
the Vork
best
omschriften:
"I am
Ihe world
Ihe best
zijn
massale
recent
examples
of religious
andsearching
metaphysical
art forfora book
on
a book
recent
religious and
metaphysical art
Cosmicexamples
Art !" 300ofkunstenaars
beantwoordden
die tor
oproep
met on
in
Cosmic
Artmeer
'" 300
beantwoordden
oproep
met in
het totaal
dankunstenaars
2000 foto's naar
werken. Dr.die
R. Piper
selecteerfoto's
naar werken.
Dr. R.Baele.
Piper selecteerhet
totaal reprodukties
méér dan 2000
de zeven
naar
schilderijen
van Stan
de
zeven
reprodukties
naar
schilderijen
van
Stan
Baele,
Kosmische of metafysische kunst wil de innerlijke denkwereld kenKosmische
of uitdrukking
metafysische geven
kunst wil
kenbaar maken,
aandedeinnerlijke
ervaringdenkwereld
van een edeler
baar
maken,
uitdrukking
geven
aan
de
ervaring
van
een
edeler
bestaan en een fijnere levensmogelijkheid. Dit beleven is slechts
bestaan
een fijnere
levensmogelijkheid.
Ditofbeleven
is slechts
mogelijkenwanneer
de toeschouwer
(de lezer
de luisteraar)
de
mogelijk
wanneer
de toeschouwer
(dedie
lezer
ot de luisteraar)
de
voorstelling
ondergaat.
Aileen onder
voorwaarden
kan de invoorstelling
ondergaat.
Alleen
onder
die voorwaarden
de inhoud inwerken
en wordt
de idee
begrijpelijk
die eraan kan
ten grondhoud inwerken en wordt de idee begrijpelijk die eraan ten grondslag ligt. Het standpunt van de kosmische kunst is subjectiefslag ligt. Het standpunt van de kosmische kunst is subjectiefmetafysisch, omdat een kosmisch kunstenaar almaar verder wil
metafysisch, omdat een kosmisch kunstenaar almaar verder wil
penetreren in de oorzakelijkheid van 's mensen bestaan — het
penetreren in de oorzakelIj kheid van 's mensen bestaan het
doorgronden van de verborgen natuur — en de mogelijkheden
doorgronden van de verborgen natuur en de mogelijkheden
ervan vastlegt in een symbolisch geladen werkstuk. „De kosmische
ervan vastlegt in een symbolisch geladen werkstuk. "De kosmische
kunst schept composities waarin de aan de werkelijkheid ontkunst schept composities waarin de aan de werkelijkheid ontleende naturalistische vormen worden Iosgemaakt van de waarleende naturalistische vormen worden losgemaakt van de waarneming en omgezet, gekristalliseerd, in een innerlijke eigentijdse
neming en omgezet, gekristalliseerd, in een innerlij ke eigentijdse
levensvisie." (Dr. G. Spiessens, Aangesteld Navorser N.F.W.O.).
levensvisie." (Dr. G. Spiessens, Aangesteld Navorser N.F.w.O.).

In Amerika, Indio, Frankrijk, Duitsland, Japan werken reeds geInvoelige
Amerika.
Indië, Frankrijk,
Duitsland,
Japan werken
gekunstenaars
in de geest
van een nucleaire
mystiekreeds
: Paulina
de geest
van een Columba
nucleaireKrebs,
mystiek:
Paullna
voelige
in Jules
Peavy, kunstenaars
Agnes Pelton,
Struppeck,
Faith
Vilas,
Peavy,
Pelton,Beotty,
Jules Struppeck,
Columba
Krebs,
Vilas,
Erwin Agnes
Dom, Arker,
Dottori, Brunner,
Osen
e.a. Faltll
Op het
vlak
Erwin
Arker, Beotty,
Dottori, BrLJnner,
Osen: doorgronden
e a. Op het vlak
van deDom,
metafysische
of kosmische
kunst — lees
van
kosmische
kunst
- lees: heus
doorgronden
van
van
de metafysische
de verborgen
natuurolhebben
wij in
Vlaanderen
geen achterde
verborgen
natuur - hebben wij in Vlaanderen heus geen achterstand
in te lopen.
stand
te lopen. van de belangrijke tentoonstelling van werken van
Naar in
aanleiding
Naar
de belangrijke
vanverklaarde
werken van
Stanaanleiding
Baele in devan
Antwerpse
galerijtentoonstelling
'De Eik', in 1969,
de
1969,
verklaard3
de
Stan
Baele
in
de
Antwerpse
galerij
'De
Eik',
in
letterkundige Jan Maegerman, met wie de kunstenaar geruime tijd
letterkundige
Jan Maegerman,
met wie
de: kunstenaar
geruime
correspondeerde
over kosmische
kunst
„Wij zijn thans
1969.tijd
Dit
correspondeerde
overBaele
kosmische
"Wij kosmische
zijn thans 1969.
Dit
is 22 jaar nadat Stan
in 1947kunst:
zijn eerste
en medi22 jaar
nadat schilderde.
Stan Baele Dit
in 1947
kosmische
en mediistatieve
doeken
is 10 zijn
jaareerste
v6Or de
eerste kunstmaan,
tatieve
schilderde.
Dit ispublikatie
10 jaar vóór
eerste de
kunstmaan,
dit is 8doeken
jaar voor
de posthume
van de
Teilhard
Chardins
dit
is 8 jaar vóór
de posthume
publil<atiedit
vanis Teilhard
Chardlns
aanvaardbare
kosmische
evolutieleer,
v6Or hetde
Concilie
en
dit
is
vóór
het
Concilie
en
aanvaardbare
kosmische
evolutieleer,
de verstandhouding tussen de godsdiensten : mogen wij niet sprede
verstandhouding
tussen de
godsdiensten:
mogen
wij niet
ken
van een synchroniciteit
volgens
C.G. Jungs
opvatting
?" spreJungsgetoond
opvatting
?"
ken
van heeft
een synchroniciteit
In 1970
Stan Baele zijnvolgens
jongsteC.G.
creaties
in Frankrijk
In 1970
heeft Stan
zijnnl.
jongste
creaties getoond
in Frankrijk
te Biarritz
— enBaele
in Italie,
in de kunststad
bij uitstek
Firenze.
- Vooraanstaande
te Biarritz - en
in
Italië,
nl.
in
de
kunststad
bij
uitstek
Firenze.
critici begroetten zijn kunst als volkomen nieuw
en
zijnvan
kunst
als volkomen
en:
Vooraanstaande
sprankelend vancritici
leven.begroetten
Een criticus
beneden
de Loire nieuw
schreef
sprankelend
van leven.
criticus
vande
beneden
de Loire
schreef:
„La Merle a trouve
son Een
domaine
et l'un
ses princes.",
Doorgaans
..La
féerie
a
trouvé
son
domaine
et
I'un
de
ses
princes.".
Doorgaans
zijn de Fransen ten overstaan van buitenlanders niet zo erg kwistig
zijn
Fransen complimentjes...
ten overstaan vanEn
buitenlanders
zo erg
metde
dergelijke
in 'Pensieroniet
ed Arte'
(nr.kwistig
3 van
dergelijke
complimentjes
En in 'Pensiero
ed Arte' prachtige
(nr. 3 van
met
1970)
moest Dino
Pasquali ...
erkennen
: „Een bladzijde
1970)
moest Dino Pasquali
erkennen:
Een Stan
bladzijde
vormverwezenlijkingen,
deze
bladzijde.. van
Baele,prachtige
die ons
vormverwezenlijkingen,
bladzijde
Stan
Baele,
die ons
eens te meer bevestigtdeze
dat de
'worm' invan
verre
na zijn
opdrachten
'vorm'
in verretotna2 zijn
opdrachten
eens
te meer
datVan
de 20
nog niet
heeftbevestigt
vervuld.".
november
december
1970
nog
niet
heeft
vervuld.".
Van
20
november
tot
2
december
1970
waren de recentste schilderijen van Stan Baele in eigen land
te
waren
deinrecentste
schilderijen
Stan Kunstcriticus
Baale in eigenLode
landVan
te
zien, ni.
de Antwerpse
galerijvan
'De Eik'.
Kunstcriticus
Lode Van
zien,
nl. in
deniet
Antwerpse
galerij
'De Eik'.: „In
Muylder
was
zuinig met
loftuitingen
zijn beste werken
beloftuitingen:
"In
zijn
besle
werken
beMuylder
was
niet
zuinig
met
reikt hij met het vergeestelijken van de natuur geweldige resultareikt
het vergeestelijken
van de natuur geweldige resultaten.".hij(Demet
Nieuwe
Gazet, 26-11-1970).
26-11-1970).
ten
.... (De! Algemeen
Nieuwe Gazet,
Summa
bekend
is het gezegde „Als het in Parijs regent,
Summa'
bekend Welnu,
is het gezegde
"Als het in kunst
Parijs betreft,
regent,
druppeltAlgemeen
het in Brussel.".
wat de kosmische
druppelt
het
in
Brussel.".
Welnu,
wat
de
kosmische
kunst
betreft,
heeft het in Vlaanderen geregend en vervolgens gedruppeld in
In
heeft
hetTalinvan
Vlaanderen
geregend
vervolgensingedruppeld
Parijs.
Vlamingen
zijn zichenwekenlang
het ICC gaan
Parijs.
Tal
van
Vlamingen
zijn
zich
wekenlang
in
het
ICC
gaan
vergapen aan die Franse regendruppels, waarvoor het land van
Franse regendruppels, waarvoor het land van
vergapen
aan die
Armand Pien
de wording
mag en moet opeisen. Dit is gewoon
mag en moet opeisen. Dit is gewoon
Armand
Pienaanwijsbaar.
de wording Het
historisch
leek ons een daad van eenvoudige
historisch
aanwijsbaar.
Het even
leek de
onsaandacht
een daad
eenvoudige
rechtvaardigheid
bier eens
voorvan
te wekken.
Wij
rechtvaardigheid hier eens even de aandacht voor te wekken. Wij
drukken de hoop uit dat Vlaanderen bijtijds mag ontwaken. Het
drukken de hoop uit dat Vlaanderen bijtijds mag ontwaken. Het
ogenblik is uitermate geschikt. Wij zijn ervan overtuigd, dat onze
ogenblik is uitermate geschikt. Wij zijn ervan overtuigd. dat onze
jonge kunsthistorici een onafzienbaar maagdelijk kunstterrein ter
jonge
kunsthistorici
eenstaat.
onafzienbaar
maagdelijk
kunstterrein
ter
ontginning
te wachten
Of blijft men
zich blind
staren op het
ontginning
wachten
staat.
men
zich blind ",taren
op het
Vlaanderentevan
de zeug...
of Ol
op blijft
Parijse
regendruppels
?
Vlaanderen van de zeug ... of op Parijse regendruppels?

Rends Turkry (VBKC)

René Turkry (VBKC)

CHRISTELIJK TONEEL
CHRISTELIJK TONEEL
Onze Keulse zustervereniging Kiinstler Union Köln maniseert, in

Onze Keulse zustervereniging Künstler Union Kö!n organiseert, in
samenwerking met het Dramatische Studio Köln, een reeks voorsamenwerking met het Dramatische Studio !<öln, een reeks voordrachten, en discussies in het Wallraf-Richartz-Museum, telkens te
drachten en discussies in het Wallraf-Richartz-Museum, telkens te
19.30 u., over 'Christliches Theater noch heute' :
19.30 u., over 'Christliches Theater noch heute' :
3/2: Dr. Karl Richter over het christelijk toneel van de mysterie3/2: Dr. Karl Richter over het christelijk toneel van de mysteriespelen tot Paul Claudel;
spelen tot Paul Claudel;
10/2 : 'Schokieren, Demaskieren, Konfrontieren', christelijke proble10/2: 'Schokieren, Oemaskieren, Konfrontieren', christelijke problematiek en actuele dramaturgie;
matiek en actuele dramaturgie;
17/2 : 'Der Teufel and der liebe Gott', het christelijke element in het
17/2: 'Der Teufel und der liebe Gott', het christelijke element in het
niet-christelijke theater (Dr. Willebad Eckert 0.P.);
niet-christelijke theater (Dr. Willebad Eckert O.P.);
24/2 : Ronde tafel-gesprek met de referenten en enkele prominenten
24/2 : Ronde tafel-gesprek met de referenten en enkele prominenten
uit de toneelwereld als paneel.
uit de toneelwereld als paneel.
Inschrijven : Miro der K.U.K., 5 Köln 80, Buchheimer Ring 4.
Inschrijven: Büro der K.U.K., 5 I<öln 80, Buchheimer Ring 4.
411.11.1•111.1•1111111111 ,
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NIEUWE KERKEN
KERKEN
NIEUWE KERKEN

Oe
K.U.K. organiseert
In verband
verband met
met het
het probleem
probleem van
van
De K.U.K.
organiseert eveneens
eveneens in
K U.K. organiseert
eveneens
in verband met het probleem van
deDehedendaagse
hedendaagse
kerken bouw
kerkenbouw
::
hedendaagse
kerkenbouw
1.deRondvaarten
onder
competente leiding
leiding::
Rondvaarten
onder
1.
Rondvaarten
onder
leiding:
Op
donderdag 22
april:competente
en
nieuwe kerken
kerken in
in het
het
Op donderdag
22 april
: gerestaureerde
gerestaureerde
en nieuwe
Op donderdag
Berglsche
Land. 22 april gerestaureerde en nieuwe kerken in het
Bergische
Land.
Bergische
Op
dinsdagLand.
21 sept.
sept.:: gerestaureerde
gerestaureerde en
nieuwe kerken
kerken uit
uit de
de
Op
dinsdag
21
en nleuwe
21 sept.· gerestaureerde en nieuwe kerken uit de
Op
Bonn-Badgodesberg.
streekdinsdag
Bonn-Badgodesberg.
streek Bonn-Badgodesberg.
om
u.; inschrijving
Inschrijving 16.aangegeven
Vertrek
Vertrek
om 8.15
8.15 u.;
16.— O.M.
D.M. op
op hoger aangegeven
U.;
inschrijving
Vertrek
om 8.15
adres,
telkens
eenmaand
maand
vóór de
de16.vaart.D.M op hoger aangegeven
telkens
een
vOOr
vaart.
vóór de vaart.
telkens een maand
Klrchenbautagung
te Aken.
Aken.
2.adres,
Kirchenbautagung
to
2.
Kirchenbautagung
te
Aken.
Is :: 'Christliche
'Chrlstllche Verkundigung
Verkündlgung ohne
ohne Bild
Bild ?'
7' DezeDeze- manifestatie
manifestatie
Thema is
is in
: 'Christllche
Verkündigung Leonhardstrasse
ohne
Bild ?' Deze20.
manifestatie
Thema
gaat
door
In
hetAugust-Pieper-Haus,
August-Pleper-Haus,
Leonnardstrasse
20.
door
het
door
in
het
August-Pieper-Haus,
Leonhardstrasse
gaat
Er
worden (theol.,
(theol., sociol., 20.
en histor.
histor.
Er zullen
zullen drie
drie referaten
referaten gehouden
gehouden worden
en
Er
zullen
drie
referaten
gehouden
worden
(theol
,er
sociol.,
en histor.
standpunt)
30 april.
april. Tevens
Tevens
zal er
eenrondvaart
rondvaart
standpunt)op
op 27,
27, 28,
28, 29
29 en 30
zal
eon
29 en met
30 april.
Tevens zal er een rondvaart
standpunt)
op 27,in
In28,
verband
met
hetthema.
thema.
worden
gehouden
worden
verband
het
gehouden worden in verband met het thema.

buren
onze landgenoten
landgenoten hun
hun minder
minder goede
goedereputareputaburen bij
bij een
een deel
deal van onze
buren
bij een
deel van
onzegehaald.
landgenoten hun minder goede reputatie
precies
vandaan
hebben
gehaald.
vandaan
tie precies vandaan hebben gehaald,
Het
van hoe
lets
Het uitwisselingsprogramma
uitwisselingsprogrammawas
waseen
eon schoolvoorbeeld
schoolvoorbeeld van
hoe lets
Het uitwisselingsprogramma
was eC'ndeschoolvoorbeeld
van
hoehet
iets
Is waarachtig
waarachtig
eerste keer
keer dat
dat wij
wij van
van
het
dergelijks
moet
dergelijks
moot en
en het
het is
eerste
dergelijks
moet
en het
is waarachtig
de eerste
keer dat
wij van
het
eerste
tot het
het
laatste
moment
intens hebben
hebbeli
genoten.
Jawel
zelfs
tot
laatste
moment
intens
genoten.
Jawel
zelfs
eerste
tot
het
laatste
moment
intens
hebben
genoten
Jawel
zelfs
in
culturele omkadering
omkadering is zuiks
zulks mogelijk.
mogelijk. Tenminste
Tenminste als
de
in een culturele
als de
omkadering
isdeelnemers
zulks mogelijk.
Tenminste
als de
in een culturele
inrichters
niet
de deeinemers
aanderwalijk
dergelijk
weekend
inrichters
niet vergeten
vergeten
dat de
aan
weekend
vergeten
de deelnemers
aan dergelijk
in
de eersteniet
plaats
op een
eendat
ontspannende
ontmoeting
uit zijn.
zijn.weekend
En de
de
ininrichters
pleats
op
ontspannende
ontmoeting
uit
En
uit
zijn.
En de
in
de
eerste
plaats
op
een
ontspannende
ontmoeting
van Zeeland
Zeeland als
alsWest-Vlaanderen,
West-Vlaanoeren,
blijken
Provinciebesturen,
Provinciebesturen,zo
zo van
blijken
Provinciebesturen,
zo ofof
van
Zeeland
als West-Vlaanderen,
blijken
zulks
inderdaad op een
een
andere
voortreffelijke
wijze aan
aan de
deWeet
weet
zuiks
inderdaad
andere
voortreffelijke
Wijze
inderdaad op een of andere voortreffelijke wijze aan de weet
te
zijn gekomen.
tozulks
zijn
te zijn gekomen.
Er
goed gedronken
gedronken en gegeten
gegeten geworden.
geworden. Er
Er bleek
bleek steeds
steeds
Er Is
is good
Er is goedvoor
gedronken
en gegeten
geworden.
Er bleek
steeds
tijd
gelegenheid
voor
een versnapering
versnapering
of een
een
frisdrankje.
Er was
was
een
of
frisdrankje.
Er
tijd
voor
een
versnapering
of
een
frisdrankje.
Er
was
tijd
gelegenheid
voor
onderling contact
tot het
het happen
happen van
van eon
eenbuitenluchtje.
buitenluchtje.
voor onderling
contact en
en tot
voor onderling contact en tot het happen van een buitenlucht je.

logement en de
de eigenlijke
eigenlijke kern
kern van
van de
de
Er
Er was
was gezorgd
gezorgd voor
voor goed
goed logement
Er was gezorgd
voor goed
logement en
de eigenlijke
kern
van de
bijeenkomst
die,
met
te maken,
maken,
was voor
iedereen
bijeenkomst
die, jawel,
jawel,
met toneel
toneel
had to
iedereen
bijeenkomst die, jawel, met toneel had te maken, was voor iedereen
assimileerbaar.
assimileerbaar

SIAC-KONGRES
SIAC-KONGRES

Het programma
programme :

Soa/etas Internationalis
Internationalis Artificum
Artil/cumChristianorum
Christianorum houdt
De Societas
houdt voor
voor de
De Societas Internationalis
Artilicum Christianorum houdt voor de
13 tot
tot
Germaanse
kongres
te Bensberg
Bensberg bij
bij Keulen,
Keulen, van
van 13
Germaanse regio
regio een kongres
to
regio een kongres te Bensberg bij Keulen, van 13 tot
16Germaanse
(Dults-Nederl.-Skandin.
taalgebied).
april (Duits-Neder1.-Skandin.
taalgebied).
16 april gaan
(Duits-Nederl.-Skandin.
taalgebied).
Het
over 'Geist
'Geist in
in Form',
Form',
de
Inkleding van
in
Het zal
zal gaan over
de inkleding
van de
de geest in
Het zal gaan over 'Geist in Form', de inkleding van de ge(,st in
vorm. Men
Men kan
to.etreden, zowel
kongres als
als tot
tot Siac,
Siac,
de vorm.
kan toetreden,
zowel tot
tot het kongres
de vorm. Men kan toetreden, zowel tot het kongres als tot Siac,
door
gedelegeerdevan
van Siac
Siacvoor
voorVlaanderen,
Vlaanderen,
door tussenkomst
tussenkomst van
van de gedelegeerde
door tussenkomst van de gedelegeerde van Si ac voor Vlaanderen,
M.Driesen
Driesen(Kuringen-Hasselt).
(Kuringen-Hasselt).
ons redactielid
redactielid architect
architectM.
ons redactielid architect M. Driesen (Kuringen-Hasselt).
Het
probleem vindt
uitgedrukt in
tekst
Het probleem
vindt men
men ongeveer uitgedrukt
in de
de volgende tekst
Het probleem vindt men ongeveer uitgedrukt in de volgende tekst
van August
August Winckelmann,
Winckelmann, over
kunstenaar als
als boodschapper
boodschapper
van
over de kunstenaar
van August Winckelmann, over de kunstenaar als boodschapper
van
eeuwige::
van het eeuwige
van het eeuwige:
...
Oer kanstlerische
künstlerische Mensch
Mensch erschaut
erschaut in
in dem
dem Geschehen
Geschehender
derNatur
Natur
...Der
... Der künstlerische Mensch erschaut In dem Geschehen der Natur
In dem
dem Verganglichen
Vergänglichen das
das
und
Geschichte das
das Symbolhafte,
Symbolhafte, in
und der Geschichte
und der Geschichte das Symbolhafte, in dem Vergänglichen das
Unvergängllche
als Kunstler
KOnstier die Natur
Natur und
ufld Geschichte
Geschichte in
in
Unvergangliche und
und muss als
Unvergängliche und muss als Künstler die Natur und Geschichte in
ihrer Symbolhaftlgkelt
des
ihrer
Symbolhaftigkeitzuzugestalten
gestaltenversuchen,
versuchen,sosozum
zumKünder
Under des
ihrer Symbolhaftigkeit zu gestalten versuchen, so zum Künder des
Kunstwerk werdend.
aus
Ewigen
Ewigen In
In selnem
seinem Kunstwerk
werdend.Oaher
Dahermuss
muss er
er selbst,
selbst, aus
Ewigen in seinem Kunstwerk werdend. Daher muss er selbst, aus
Begegnung mit
""It dem
dem Ewigen
Ewigen kommend,
kommend, durch
durch seine
seine Kunst
Kunst zur
zur
der Begegnung
der Begegnung mit dem Ewigen kommend, durch seine Kunst zur
Je lebendiger
lebendiger und
und tiefer
tiefer
Begegnung
mlt dem Ewigen
Ewigen fahren.
führen. Und
Und je
Begegnung mit
Begegnung mit dem Ewigen führen. Und je lebendiger und tiefer
die Begegnung
Begegnung mit
mlt dieser
dieser hochsten
höchstenWirklichkeit
Wlrklichkeit in
Beer die
in seiner Beer die Begegnung mit dieser höchsten Wirklichkeit In seiner Begegnung mit
mlt dem
dem Verganglichen
Vergänglichen erlebte,
lebendiger sein
sein
gegnung
erlebte, und
und Je
je lebendiger
gegnung mit dem Vergänglichen erlebte, und je lebendiger sein
Kunstwerk
und den
den Beschauer
Beschauer mitmltKunstwerkvon
vondieser
dieserBegegnung
Begegnung kündet
kande und
Kunstwerk von dieser Begegnung kündet und den Beschauer mitreiSend
desto groBer
gröSer und
und zeituberragender
zeitOberragender
relBend zu
zu ihr
ihr zu
zu fOhren
fahren vermag,
vermag, desto
reiBend zu ihr zu führen vermag, desto gröBer und zeitüberragender
Ist
sein Kunstwerk
Kunstwerk bet
bel alter
aller lebendigen
lebendigenZeitgebundenheit
Zeitgebundenheltder'
der'Form.
Form.
ist sein
ist sein Kunstwerk bei aller lebendigen Zeitgebundenheit der Form.
Da es das
das Wesen
Wesen der
der Religion
Religion ist,
Ist, Wechselbeziehung
Wechselbeziehung zwischen
zwlschen GeGeDa
Da es das Wesen der Religion ist, Wechselbeziehung zwischen GeschOpf
und SchOpfer
eigentllche
schopf und
Schopfer zu
zu sein,
sein, und
und dlese
diese Begegnung das eigentliche
schöpf und Schöpfer zu sein, und diese Begegnung das eigentliche
Wesen des
des wahren
wahren hoheren
hOheren Lebens, ja
Ja der Sinn der ganzen
ganzen Schap
SchöpWesen des wahren höheren Lebens, ja der Sinn der ganzen Schöpman von
dleser Schau
Schau aus
aus die
die Bedeutung
Bedeutung der
der
fung ist,
Ist, erahnt
erahnt man
fung
von dieser
fung ist, erahnt man von dieser Schau aus die Bedeutung der
religlOsen
Kunst fOr
leben. Von
hOchsten GeGereliglosen Kunst
fur das
das religiöse
religiose Leben.
Von diesem hochsten
religiösen Kunst für das religiöse Leben. Von diesem höchsten Gezupflegen
...
slchtspunkt
daher zu
slchtspunkt her
her Ist
ist sle
sie daher
pflegen...
sichtspunkt her ist sie daher zu pflegen ...

A.S.

A.S.

CULTURELE
UITWISSELING
CULTURELE
CULTURELE UITWISSELING
UITWISSELING
WEST-VLAANDEREN
ZEELAND
WEST-VLAANDEREN
WEST-VLAANDEREN -- ZEELAND
ZEELAND
Te Axel
Axel in
In Zeeuws-Vlaanderen
Zeeuws-Vlaanderen had in
in het
het kader
kader van
vande
deCulturele
Culturele
Te Axel in Zeeuws-Vlaanderen had in het kader van de Culturele
in samenwerking
samenwerking met
met
Uitwisseling
Uitwisseling West-Vlaanderen
West-Vlaanderen-- Zeeland,
Zeeland, en in
Uitwisseling West-Vlaanderen - Zeeland, en in samenwerking met
enhet
hetNationaal
NationaalToneel
ToneelVerbond,
Verbond,
het Algemeen Westvlaams
Westvlaams Toneel
Toneel en
het Algemeen Westvlaams Toneel en het Nationaal Toneel Verbond,
amateurtoneelweekend plaats
in het
hetCultureel
Cultureel Centrum
Centrum De
Oe
een
amateurtoneelweekend
piaats in
een amateurtoneelweekend plaats in het Cultureel Centrum De
Halle.
We
voegen
het
er uitdrukkelijk
aan
toe:
inineen
een
uitermate
Halle.
: in
uitdrukkelijk aan
aan toe
toe:
eenuitermate
uitermate
Halle. We
We voegen
voegen het
hetereruitdrukkelijk
En
tijdens
hetwelk
h. A. L. van
Geesbergen,
geschikt
milieu.
geschikt
geschikt milieu.
milieu. En
En tijdens
tijdens hetwelk
hetwelk de
de h.h.A.A.L.Lvan
vanGeesbergen,
Geesbergen,
van
de
gedeputeerde
staten
en
burgemeester
M.
K.
van
Oijke
lid
lid
van
de
gedeputeerde
staten
en
burgemeester
M.
K.
vanDijke
Dijke
lid van de gedeputeerde staten en burgemeester M. K.van
van
Axel
met
hun
naaste
medewerkers
als
bijzonder
charvan
van Axel
Axel samen
samen met
methun
hunnaaste
naastemedewerkers
medewerkersals
alsbijzonder
bijzondercharcharmante
fungeerden.
mante
mante gastheren
gastherenfungeerden.
fungeerden.
en
zulks
gebeurde
de
Telkens
ininNederland
Nederland
zijn,
Telkens
opnieuw
als
opnieuw als
als we
we in
Nederland zijn,
zijn, on
en zuiks
zulks gebeurde
gebeurde de
de
Telkens opnieuw
maanden
niet
zelden,
vragen
wij
ons
af
waar
onze
Noorderjongste
maanden
niet
zelden,
vragen
wij
ons
of
waar
onze
Noorderjongste maanden niet zelden, vragen wij ons af waar onze Noorder-
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Het programma,'

Het
zaterdag 21
21 november,
november, met een
een ontvangst
ontvangst door
doorZeeland
Zeeland
Het begon, zaterdag
Het begon, zaterdag
21 het
november,
een
ontvangst door Zeeland
en
foyer van
van
centrum.met
Dan
volgden,
na een
een'Melding
Inleiding
Axel in het foyer
het centrum.
Dan
volgden,
na
Danzaal
volgden,
na
een inleiding
en Axel
het foyer van hetin centrum.
door
dhr. invan
de prettige
prettige
korte, zakelijke
zakelijke
maar
dhr.
van Geesbergen, in
de
zaal korte,
maar
door dhr. van Geesbergen, in de prettige zaal korte, zakelijke maar
goedgedocumenteerde
en veelzeggende
veelzeggende inleidingen
inleidingen ter
tervoorbereivoorberelgoedgedocumenteerde on
goedgedocumenteerde
veelzeggende
inleidingen
ter voorberei'ding
van de
de discussies
discussies en
zondag,
doorregisseur
regisseur
G.Cafmeyer
Cafmeyer
en
ding van
zondag,
door
G.
en
ding van de discussies zondag, door regisseur G. Cafmeyer en
toneeladviseur
opnieuw naar
naar het
het
toneeladviseur Ad
Ad van
van Noort.
Noort. Daarna
Daarna ging
ging het
het opnleuw
toneeladviseur Ad van Noort. Daarna ging het opnieuw naar het
foyer
de officiele
officiële ontvangst
ontvangst door
door de
destadsmagistraat.
stadsmèglstraat. Met
Met
foyer voor
voor de
foyer voor de officiële ontvangst door de stadsmagistraat. Met
toespraak
Burgemeester en kennismaken
kennismaken met de
de toevallig
toevallig
toespraak door
door de Burgemeester
toespraak door de Burgemeester en kennismaken met de toevallig
In
buurt zijnde
een rijkvoorziene
rijkvoorziene gemeenschapgemeenschapin de buurt
zijnde St.-Nlcolaas.
St.-Nicolaas. Na eon
in de buurt zijnde St.-Nicolaas. Na een rijkvoorziene gemeenschappelijke
in de
degrote
grotezaal
zaaldoor
doorSt.-Rembert
St.-Rembert
pelijke koffietafel
koffietafel kregen
kregen we
we in
pelijke koffietafel kregen we in de grote zaal door St.-Rembert
Torhout
voorstelling van
Amerikaans stuk
stuk dat
dat 'Stuur
'Stuur me
me
Torhoutde
de voorstelling
van een Amerikaans
Torhout de voorstelling van een Amerikaans stuk dat 'Stuur me
geen
bloemen' heat
heet en
en waarmee
waarmee de
deTorhoutse
Torhoutse kring
kring zijn
zijn interIntergoon bloemen'
geen bloemen' heet en waarmee de Torhoutse kring zijn interG.Cafmeyer
Cafmeyer vanvanprovlncia:le
aandeed. Regie
Regie G.
provinciale reputatie
reputatiehoge
hoge eer aandeed.
provinciale reputatie hoge eer aandeed . Regie G. Cafmeyer vanzelfsprekend. Achteraf
Achteraf:: gezellig samenzijn
samenzijn on
ennachtrust.
nachtrust.
zelfsprekend. Achteraf: gezellig samenzijn en nachtrust.

gelegenheid tot
totmishoren,
mishoren, gingen
gingen
's Morgens,
Morgens, na stevig ontbijt
ontbijt en gelegenheid
's Morgens, na stevig ontbijt en gelegenheid tot mishoren, gingen
11 uur
uur opnieuw
opnieuw naar
naar De
De Halle
Halle voor
voor een spel-les
spel-les o.l.v.
o.l.v.
wij
wij tegen
tegen 11
wij tegen 11 uur opnieuw naar De Halle voor een spel-les o.l.v.
A.
Noort en met
met medewerking
medewerking van
van de
de creatieve
creatievewerkgroep
werkgroep uit
uit
A. van
van Noort
A. van Noort en met medewerking van de creatieve werkgroep uit
kregen acacMiddelburg.
Middelburg.Les
Leswaaraan
waaraanalle
alle deelnemers
deelnemers gelegenheid
gelegenheid kregen
Middelburg. Les waaraan alle deelnemers gelegenheid kregen actief mee to
te werken
werken en waaraan
zeker een
een hoog-waarderenhoog-waarderenwaaraan ze
ze zeer zeker
tief mee te werken en waaraan ze zeer zeker een hoog-waarderende herinnering
herinnering zullen
bijaldien gevolgd
door gegezullen bewaren.
bewaren. Les
Les bijaldien
gevolgd door
de herinnering zullen bewaren. Les bijaldien gevolgd door geanimeerde
leidde naar
naar de slotconclusie:
slotconclusie: dit
dit gesiaagde
geslaagde
animeerde discussie
discussie die leidde
animeerde discussie die leidde naar de slotconclusie: dit geslaagde
contact
moet worden
worden doorgezet.
doorgezet. Daar
Daar zorgen
zorgen de
dennderscheiden
onderscheiden
contact moot
contact moet worden doorgezet. Daar zorgen de onderscheiden
provinciebesturen
een uitgebreld
uitgebreid gezamenlijk
gezamenlijk
provinciebesturen voor.
voor. Er
Er was
was dan
dan nog een
provinciebesturen voor. Er was dan nog een uitgebreid gezamenlijk
diner,
waarover in
de
diner, tijdens
tijdens hetwelk
hetwelk plannen
plannen werden
werden gesmeed
gesmeed waarover
in de
diner, tijdens hetwelk plannen werden gesmeed waarover in de
namiddagzitting
Er waren
waren terislotte
tenslotte nog korte
korte
namiddagzittingwerd
wardgediscussieerd.
gediscussieerd. Er
namiddagzitting werd gediscussieerd. Er waren tenslotte nog korte
toespraken
heren van
Storme en er
er was
was
toespraken door
door de
de heron
van Geesbergen
Geesbergen en
on Storme
toespraken door de heren van Geesbergen en Storme en er was
vooral
uiteindelijke. kameraadschappelijke
waarin uiteen
uiteen
vooral de uiteindelijke•
kameraadschappelijke ge'8st
(pest waarin
vooral de uiteindelijke kameraadschappelijke geest waarin uiteen
gegaan ward.
werd. Niet na eon
een oprecht
oprecht 'tot
'tot weerziens'
weerziens'
gegaan werd. Niet na een oprecht 'tot weerziens'

Hector Dey/gat
Deylgat

Hector Dey/gat

Poëtisch
bericht
Poetisch
Poëtisch bericht
bericht
Neer
Vantlna
Neer
Venting
Neer Vantlna

Fides
Fides
Lichtflits
in
de
duisternis
Lichtflits
Lichtflits in
in de
de duisternis
duisternis
de
taal
mijn
onbekende
mijn
onbekende
de taal mijn onbekende
Confldo
Confido
Confido
morgen
mijn
woord
te
water
morgen
morgen gaat
gaat mijn
mijn woord
woord to
te water
water

Zie hoe de taal verduisterd wordt

Zie
hoe
de taal
verduisterd
in de
blinde
blinde
haat diewordt
in
de
blinde
blinde
haat
zaaiend zaait het jongstedie
veld
zaaiend
zaait het jongste veld
der podzie
der poëzie

De imker waakt
De imker waakt

Honigraat de lente ik
Honigraat de lente ik

Katelijne van der Hallen
KateliJne van der Hallen
woorden roepen
w00rden
woorden roepen
woorden
uit hun beperking
uit
hun wereld
beperking
in een
in
een
wereld
van
vergetelheid
van
vergetelheid
gevangen
gevangen
vrijheid
vrijheid

ontzaglijke woorden
ontzaglijke woorden
stijgen
stijgen
langs de harde weg
langs de harde weg
hoog
hoog
tot de verdroogde zon

In de avond (dit is wanneer de kinderen waken)

In de avond (dit is wanneer de kinderen waken)
Vertelt de wilde wind een vreemd verhaal.
Vertelt de wilde wind een vreemd verhaal.
Weet dan dat alleen de reigers luisteren.
Weet dan dat alleen de reigers luisteren.
(verdwaald ontvluchten zij de maan)
(verdwaald ontvluchten zij de maan)

ZO in de langste nacht van het jaar.

Zo in de langste nacht van het jaar.
Wanneer de boeren zwijgen en de oude stad.
Wanneer de boeren zwijgen en de oude stad.
En de oude stad met open armen alieen maar is.
En de oude stad met open armen alleen maar is.
Dan wordt het blinde bloed verwarmd.
Dan wordt het blinde bloed verwarmd.
Heel warm gestreeld door vrouwen van zigeuners.
Heel warm gestreeld door vrouwen van zigeuners.

Wanneer het strelen sterft in kale polsen.

Wanneer het strelen sterft in kale polsen.
Wanneer de zwarte rozen plotseling nu groeien.
Wanneer de zwarte rozen plotseling nu groeien.
Wanneer de zee haar eigen koorts niet overleeft.
Wanneer de zee haar eigen koorts niet overleeft.

Dan is de aarde een koele moeder.

Dan is de aarde een koele moeder.
Een spons van minnaars, een ministreel gebaar.
Een spons van minnaars, een ministreel gebaar.
Een hull vol wierook, een warme homofiel.
Een huis vol wierook, een warme homofiel.

Dan vieren de vergeten dieven (dat zijn de dichters)

Dan vieren de vergeten dieven (dat zijn de dichters)
In kamers van verdwenen vaders hun eigen dood.
In kamers van verdwenen vaders hun eigen dood.
Zo biijft dit langzaam sterven
Zo blijft dit langzaam sterven
Een aanspraak op het spelend leven.
Een aanspraak op het spelend leven.
Een schaikse veldtocht tegen de dood.
Een schalkse veldtocht tegen de dood.

tot de verdroogde zon

bestendige woorden

bestendige woorden
breken als een droom
breken als een droom
subliem
subliem
Bans mijn ziel
gans mijn ziel

Min Vervaest
Mln Vervaest
ik heb een man van je gemaam.

ik heb een màn van je gemaakt.
met beiteislagen van mijn hamer
met beitelslagen van mijn hamer
de scherven van je afgekraakt
de scherven van je afgekraakt
— ze werden stof slechts in mijn kamer —
- ze werden stof slechts in mijn kamer je was zo zacht uit klei gekneed
je was zo zacht uit klei gekneed
voorzichtig werd je beeld ontvouwen
voorzichtig werd je beeld ontvouwen
maar ik heb jou uit vuur hersmeed
maar ik heb jou uit vuur hersmeed
uit marmer van caraar gehouwen.
uit marmer van caraar gehouwen.
je lippen bloeien thans zo rood
je lippen bloeien thans zo rood
en groeven kerven je gelaat
en groeven kerven je gelaat
je ogen branden diep en groot
je ogen branden diep en groot
nu je hun blik vrij spreken laat.
nu je hun blik vrij spreken laat.
je handen vouwen een gebed
je handen vouwen een gebed
of stoeien speels als jonge honden
of stoeien speels als jonge honden
ze beelden kracht uit en verzet
ze beelden kracht uit en verzet
en zaiven na het slaan van wonden.
en zalven na het slaan van wonden.
je groeide voor me als een rots
Je groeide voor me als een rots
en torent hoog en steil gerezen
en torent hoog en steil gerezen
maar als je neerbuigt en me plots
maar als je neerbuigt en me plots
en vurig neemt dan kan ik wezen
en vurig neemt dan kan ik wezen
al wat jij van een vrouw veriangt
àl wat jij van een vrouw verlangt
want did heb jij van mij gemaakt.
want dàt heb Jij van mij gemaakt.
nu ongebreideld je me vangt.
nu ongebreideld je me vangt.
heb je mijn ziel zelf aangeraakt.
heb je mijn ziel zèlf aangeraakt.
,

Rob
Rob Goswin
Goswin

De
De stiefmoeder
stiefmoeder
voor
voor Michel
Michel Bartosik
Bartosik

Ferre De Groote
Ferre De Groote

Onze wereld
wereld
Onze
Weet je dat het vandaag zondag is ?

Weet je dat het vandaag zondag is ?
hocus pocus
hocus pocus
Jezus komt bij de pats ?
Jezus komt bij de pats?

Onze wereld ligt in de Kerk

Onze wereld ligt in de Kerk
de vrouwen, de mannen, de ouden :
de vrouwen, de mannen, de ouden:
zij zijn
zijn de
of
zij
de generatie
generatie van
van het
he! geio
geloof
in
armoede
en
diefstal
in armoede en diefstal
zij zijn
zijn wij
zij
wij die
die het
het niet
niet willen
willen zijn.
zijn.
•

-- de
de priester
priester steelt
steelt het
het geld
geld van
van de
de blinde
blinde
-- de
ziener
is
blind
maar
liegt
de ziener is blind maar liegt
-- de
de vrouw
vrouw is
is in
in verwachting
verwachting
-- ik
drink.
Ik drink.

Dit is
is mijn
mijn wereld,
wereld,
Dit
onze
wereld,
onze wereld,
Wij zijn er tier op :
Wij zijn er fier op :
tenminste dat
dat hebben
tenminste
hebben we
we nog.
nog.

Walter
Cruyssaert
Walter Cruyssaert

Ontdekking
Ontdekking
opstaan,
opstaan,
de
de scheip
schelp van
van het
het licht
licht breken,
breken,
klanken uitvinden,
klanken
uitvinden,
de
de muur
muur verder
verder opvoegen
opvoegen
de
de muur
muur
waartegen
ik langzaam
langzaam to
te pletter
pletter loop.
loop.
waartegen ik
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Grafisch bericht
bericht
Grafisch
verzorgd door het V.V.G.

verzorgd door het V. V. G.
Secretariaat :

Secretariaat:
Molendreef, 17, 9831 Deurle
MOlendreef, 17, 9831 Deurle
(tel. 09/52.37.17).
(tel. 09/52.37.17).
P.R. 14979 Kredietbank Tielt V.V.G.
P.R. 14979 Kredietbank Tielt V.V.G.

HOE STELT MEN EEN WEDSTRIJDREGLEMENT OP

HOE STELT MHJ EEN WEDSTRIJDREGLEMENT OP

Er worden in ons land veel wedstrijden op grafisch gebied gehouEr worden in ons land veel wedstrijden op grafisch gebied gehouden. Wat ons daarbij steeds opvalt is de ongehoorde ondeskundigden. Wat ons daarbij steeds opvalt is do ongEJhoorde ondeskundigheid bij het opstellen daarvan. Daardoor worden veel kapitale
heid bij het opstellen daarvan. Daardoor wore s n veel kapitale
punten in het duister gelaten, wat dan weer achterdocht kweekt,
punten in het duister gelaten, wat dan weer achterdocht kweekt,
discussies achteraf uitlokt en het hele wedstrijdprincipe onsympadiscussies achteraf uitlokt en het hele wedstrijdprincipe onsympatiek maakt.
tiek maakt.
Te dien einde hebben wij getracht zo veel mogelijk punten bij
Te di!;)n einde hebben wij getracht zo veel mogelijk punten bij
elkaar te brengen, zodat iemand die een dergelijk reglement wil
elkaar te brengen, zodat iemand die een dergelij I< reglement wil
opstellen voor een bepaalde wedstrijd, hieraan een grote hulp zal
opstellen voor een bepaalde wedstrijd , hiernan een grote hulp zal
hebben bij het ki ezen van de voor de deelnemers nuttige informatie,
hebben bij het kiezen van de voor de deelnemers nuttige informatie,
zonder dewelke het voor een vakman onmogelijk wordt mee te
zonder dewelke het voor een vakman onmogelijk wordt mee te
dingen.
dingen.
Het spreekt vanzelf dat dit type-reglement samengaat met de
Het spreekt vanzelf dat dit type-reglement samengaat met de
minimum-honoraria en de werkvoorwaarden die door het V.V.G.
minimum-honoraria en de werkvoorwaarden die door het V.V.G.
werden opgesteld. Informatie daarover kan bij ons secretariaat
werden opgesteld. Informatie daarover kan bij ons secretariaat
aangevraagd worden.
aangevraagd worden.
.

Type reglement
Type
reglement wedstrijd
wedstrijd
Opdrachtgever : vereniging, firma, instantie. Naam, adres, telefoon.
Opdrachtgever: vereniging, firma, instantie Naam, adres, telefoon.
Deelnemers : Ouderdomsbepaling indien nodig.
Deelnemers: Ouderdomsbepaling indien nodig.
De wedstrijd is provinciaal, nationaal, internationaal, voor beroepsDe wedstrijd is provinciaal, nationaal, internationaal, voor beroepslui of vrij.
lui of vrij.
De vroeger bekroonden mogen wel of niet meedingen.
De vroeger bekroonden mogen wel of niet meedingen.
Aard
van het gevraagde : by. affiche, merk enz. Er moet worden
Aard van hel gevraagde: bv. affiche, merk enz. Er moet worden
gepreciseerd,
er meerdere
meerdere doeleinden
doeleinden zijn,
zijn, waarvoor
waarvoor het
het
gepreciseerd, indien
indien er
ontwerp zal worden gebruikt (wat dan achteraf de bijkom.ende verontwerp zal worden gebruikt (wat dan achteraf de bijkomende vergoedingen bepaalt).
goedingen bepaalt).
Uitvoering : Er kan een ontwerp op voile of op gereduceerde
Uitvoering: Er kan een ontwerp op volle of op gereduceerde
grootte gevraagd warden.
grootte gevraagd worden.
Het moet reproductieklaar zijn, inbegrepen de werktekeningen
Het moet reproductieklaar zijn, inbegrepen de werktekeningen
(eventueel later te leveren by. wat betreft de kleurselectie).
(eventueel later te leveren bv. wat betreft de kleurselectie) .
Formaat : Het oorspronkelijke formaat moet aangegeven worsen
Formaat: Het oorspronkelijke formaat moet aangegeven worden
maar eveneens de eventuele voorzi.ene vergroting of reductie daar
maar eveneens de eventuele voorziene vergroting of reductie daar
dit beslissend is voor de conceptie van de uitvoering.
dit beslissend is voor de conceptie van de uitvoering.
Ultvoeringstechniek : geschilderd, getekend, fotografisch, gecomUItvoeringstechniek : geschilderd, getekend, fotografisch, gecombineerd.
bineerd.
Drukprocede en mogelijkheden : hoogdruk, vlakdruk, diepdruk,
Drukprocédé en mogeliJkheden: hoogdruk, vlakdruk, diepdruk,
serigrafie, fotografische
sérigmfie,
fotografische verwerking.
verwerking.
Aantal
kleuren aantal
aantaldrukgangen,
drukgangen, vlakke
vlakke kleuren
kleuren (met
(metoverdruk),
overdruk),
Aanlal kleuren:
vierkleurendruk,
bijkomstige toegelaten
toegelaten kleuren.
kleuren.
vierkleurendruk, bijkomstige
Verplichte
beeldelementen of
of begrippen
begrippen:: vaste
vaste motieven,
motieven, speciale
speciale
Verplichte beeldelementen
strekking.
strekking.
Tekst : de
de volledige
Tekst:
volledige tekst
tekst moet
moet worden
worden aangegeven
aangegeven met
metrangschikrangschikking volgens
volgens de
Opgevenofof de
de tekst
tekst binnen
binnen of
of
king
de belangrijkheid.
belangrijkheid. Opgeven
buiten
het
eigenlijke
beeld
mag
worden
geplaatst,
wat
van
buiten het eigenlijke beeld mag worden geplaatst, wat van belang
belang
is bij
is
bij een
een ontwerp
ontwerp met
met uitwisselbaarheid
uitwisselbaarheid van
van verschillende
verschillende talen.
talen .
Documentatie
:
de
nodige
technische
en
andere
documentatie
Documentatie: de nodige technische en andere documentatie meemeesturen
opgeven waar
het te
ol aanschrijfadres
aanschri]ladres opgeven
waar het
te bekomen
bekomen is.
is.
sturen of
Aantal
Aantal ontwerpen
ontwerpen:: beperkt
beperkt of
of onbeperkt.
onbeperkt.
Oplage
:
voor
de
werken
die
regelmatig
Oplage: voor de werken die regelmatigzullen
zullenherdrukt
herdrukt worden
worden
moet de eerste
eerste oplage
oplage gespecifieerd
gespecifieerdwarden.
worden.
moet

406
406

Herdruk : iedere herdruk brengt een supplementaire vergoeding
Herdruk: iedere herdruk brengt een supplementaire vergoeding
met zich mee naar gelang de aard en de rentabiliteit van het
met zich mee naar gelang de aard en de rentabiliteit van het
ontwerp.
ontwerp.
Datum en adres voor inlevering : bij afgifte ter plaatse wordt een
Datum en adres voor Inleve.ing : bij afgifte ter plaatse wordt een
ontvangstbewijs uitgereikt, bij opsturen geldt de poststempel als
ontvang stbewijs uitgereikt, bij opsturen geldt de poststempel als
control edatum.
controledatum.
Presentatie : moet op karton getekend of bevestigd zijn en viak
Presentatie: moet op karton getekend of bevestigd zijn en vlak
ingeleverd. Mag ogerold ingestuurd worden.
ingeleverd . Mag opgerold ingestuurd worden.
Supervisie tijdens de ultvoeringswerkzaamheden : gewenst, niet geSupervisie tijdens de uIIvoeringswerkzaamheden : gewenst, niet gewenst, of verpliChtend.
wenst, of verplichtend.
Identificatie : ieder ontwerp moet op de rugzijde voorzien zijn van
Identificatie: ieder ontwerp moet op de rugzijde voorzien zijn van
een kenteken, een spreuk of een nummer van vijf cijfers.
een kenteken, een spreuk of een nummer van vijf cijfers.
Dit moet worden aangebracht op een bijgevoegde gesloten briefDit moet worden aangebracht op een bijgevoegde gesloten briefomslag waarin naam, adres en zelfde kenmerk van de ontwerper
omslag waarin naam, adres en zelfde kenmerk van de ontwerper
aangegeven zijn.
aangegeven zijn.
Wijzigingen aan het ontwerp : wanneer vooraf uitdrukkelijk de moWijzigingen aan het ontwerp: wanneer vooraf uitdrukkelijk de mogelijkheid wordt voorzien van wijzigingen aan het ontwerp, zal dit
gelijkheid wordt voorzien van wijzigingen aan het ontwerp, zal dit
alleen door de ontwerper geschieden of door iemand door hem
alleen door de ontwerper geschieden of door iemand door hem
aangesteld. Dit zal bijvoeglijke honorering voor gevolg hebben.
aangesteld. Dit zal bijvoeglijke honorering voor gevolg hebben.
Gratis exemplaren : de ontwerper van het uitgevoerde werk • zal
Gratis exemplaren: de ontwerper van het uitgevoerde werk zal
minstens tien exemplaren daarvan ontvangen.
minstens tien exemplaren daarvan ontvangen.
Afhaling of terugsturen ad,res en laatste datum waarop de werken
Afhaling of terugsturen: adres en laatste datum waarop de werken
kunnen afgehaald
afgehaald worden,
worden, of
of de
de werken
workunnen
werken zullen
zullen terugbezorgd
terugbezorgd worden mogelijks in de originele verpakking.
den mogelijks in de originele verpakking.
Recht op
op tentoonstelling
er kunnen
kunnen een
een of
Recht
tentoonstelling: : er
of meerdere
meerdere tentoonsteltentoonstellingen
van
de
ingestuurde
werken
gehouden
warden.
lingen van de ingestuurde werken gehouden worden. Beschadiging
Beschadiging
der werken
werken tijdens
tijdens hun
hun bewaring
bewaring komt
komt dan
dan op
op rekening
van de
der
rekening van
de
initiatiefnemers.
Initiatiefnemers.
Jury :de
de jury
jury zal
zal bestaan
bestaan uit
Jury:
uit:: (b.v.
(b.v. 11 of
of 2)
2) deskundigen
deskundigen(drukker(drukkergraficus)
plus
bijgevoegden
met
of
zonder
stemrecht.
graficus) plus bijgevoegd en met of zonder stemrecht.
Bekendmaking van
van de
de namen
der juryleden.
juryleden.
Bekendmaking
namen der
De jury
zal de
de omslagen
omslagen van
van de
deniet-bekroonde
niet-bel,roonde ontwerpen
ontwerpen niet
niet
De
jury zal
openen.
openen.
.

Beoordeling :al
a/ het
het beantwoorden
aan de
de doelstellingen
Beoordeling:
beantwoorden aan
doelstellingen
b/
de
estetische
waarde
bi de estetische waarde
c/ de
cl
de vakkundige
vakkundige kwaliteiten
kwaliteiten in
in verband
verband met
met de
de uitvoeringsmogeuitvoeringsmogelijkheden.
lijkheden.
Datumvan
van de
de zitting
van de
waarop de
de uitslag
uitslag zal
zal
Datum
zitting van
de jury.
jury. Datum
Datum waarop
bekend gemaakt
gemaakt worden
worden en
en op
bekend
op welke
welke wijze.
wijze.
Prijzen :De
De eerste
eerste prijs
Prijzen:
prijs moet
moet minstens
minstens de
deminimumprijs
minimumprijs evenaren
evenaren
van de
de honoraria
aging V.V.G.
van
honoraria uitgegeven
uitgegeven door
door de
de beroepsvere
beroepsvereniging
V.V.G. Bij
Bij
een geselecteerde
een
geselecteerde wedstrijd
wedstrijd zullen
zullen de
de deelnemers
deelnemers een
eenforfaitaire
forfaitaire
vergoeding ontvangen.
vergoeding
ontvangen.
Gebruik :het
het gebruik
gebruikvan
van hetzelfde
hetzelfde ontwerp
ontwerp is
is bepaald
Gebruik:
bepaald op
op uiterlijk
uiterlijk
jaar, dit
dit om
om te
te voorkomen
voorkomen dat
dat een
een gedemodeerd
schade
55 jaar,
gedemodeerd ontwerp
ontwerp schade
berokkent aan
aan de
berokkent
de ontwerper.
ontwerper.
Auteursrecht :het
het ontwerp
ontwerpblijft
blijftzowel
towel geestelijk
Auteursrecht:
geestelijk als
als materieel
materieel
eigendom van
van de
de ontwerper
er zal,
ontwerper en
zal, wanneer
wanneer de
deontwerper
ontwerper dit
dit
eigendom
verlangt, in
in goede
goede orde
van het
verlangt,
orde terugbezorgd
terugbezorgd worden.
worden . Elk
Elk gebruik
gebruik van
het
ontwerpvoor
vooreen
een ander
ander dan
dan het
het aangegeven
aangegeven doel,
doel, zal
ontwerp
zal het
het anderonderwerp uitmaken
uitmaken van
van een
een supplementaire
werp
supplementaire vergoeding
vergoeding (zie
(zie honorariahonorariatabel). Indien
Indien het
het een
een merk
tabel).
merk betreft
betreft zal
zal een
een bijkomend
bijkomend bedrag
bedrag aan
aan
de auteur
de
auteur uitgekeerd
uitgekeerd worden
worden wanneer
wanneer hij
hij het
het copyright
copyright overdraagt
overdraagt
aan de
de inrichters,
incluis alle
alle rechten
tot deponeren.
deponeren.
aan
inrichters, incluis
rechten met
met betrekking
betrekking tot
Verhaal :door
doorhet
het deelnemen
deelnemen aan
Verhaal:
aan de
de prijsvraag,
prijsvraag, aanvaarden
aanvaarden de
deelnemers alle
alle artikelen
van het
het reglement.
reglement. De
De beslissing
beslissing van
van de
deelnemers
artikelen van
jury is
is bindend.
jury
bindend.
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NIEUWE AFFICHEWEDSTRIJD
NIEUWE
AFFICHEWEDSTRIJD
Het aktiecomité
aktiecomite voor
voor de Internationale
Triennales van
van de ArbeidsHet
Internationale Triënnales
Arbeidsen Nijverheidsfilm
verleent zijn
zijn medewerking
aan een
wedstrijd
en
Nijverheidsfilm verleent
medewerking aan
een wedstrijd

,

voor affiches. Reglement en folders zijn te verkrijgen bij het Secrevoor affiches.
Reglement
en folders
zijn te verkrijgen236,
bij 2000
het Secretariaat
van de Intern.
Triennales,
Lamorinierestraat
Anttariaat
van
de
Intern.
Triënnales.
Lamorinièrestraat
236,
2000 Antwerpen. lnleveringsdatum : 8 februari 1271. Een klein addertje
werpen.
. 8is niet
februari
W71. Prijzen
Eén klein
addertje
onder
het Inleveringsdatum
Bras : de wedstrijd
naamloos...
: 20.000
fr.,
gras:fr.de wedstrijd is niet naamloos ... Prijzen. 2.0.000 fr.,
onder fr.,
het 5.000
10.000

10.000 fr., 5.000 fr.

SPEELGOEDSTAD 20EKT FABRIKANT
SPEELGOEDSTAD ZOEKT FABRIKANT

In de afgelopen maanden kon de liefhebber van mooi speelgoed
In de
afgelopen
de liefhebber
van mooi speelgoed
aan
zijn
trekken maanden
komen inkon
2 boeiende
tentoonstellingen
: 'Driein de
2 Galerij
boeiende
'Drieaan zijn jaar
trekken
komen in
honderd
speelgoed'
44tentoonstellingen:
te Brussel, en 'Veranthonderd
Jaar
speelgoed'
in
de
Galerij
44
te
Brussel,
en
'Verantwoord speelgoed en oud speelgoed' in het centrum voor kunsten Deze
oud speelgoed'
centrum voor
kunstwoord speelgoed
ambachten
te Gent.
laatste wasindehet
boeiendste
omdat
zij
te Gent.
laatstestelde,
was met
de boeiendste
zij
ambachten
naast
het verleden
ookDeze
het heden
een kritischeomdat
kijk op
het
verleden
ook
het
heden
stelde,
met
een
kritische
kijk
op
naast
het hedendaagse speelgoed voor alle Ieeftijdsgroepen. Bij nader
het hedendaagse
speelgoed
voor afkomstig
alle leeftijdsgroepen.
nader
toezien
blijkt het meeste
speelgoed
te zijn uit hetBijbuitentoezien
blijkt hetDuitsland,
meeste speelgoed
afkomstig
te zijn
uitenhet
buitenland
: Finland,
Engeland,
Nederland
enz.
stelt
een
land: Finland,
Duitsland,
Nederland
enz.heteningevoerd
stelt een
Belgisch
fabrikant
dan nogEngeland,
lets ten toon,
dan blijkt
Belgisch
te
zijn. fabrikant dan nog iets ten toon, dan blijkt het ingevoerd
te zijn. stel ik mij ernstig de vraag, bestaat er een Belgische speelDaarom
Daarom stel Ikdie
mijdergelijk
ernstig de
vraag, bestaat
er een fabriceert
Belgische ?speelgoedindustrie
verantwoord
speelgoed
die
dergelijk
verantwoord
speelgoed
fabriceert?
goedindustrie
Je zit als vormgeefster wel erg verveeld met die vraag.
Schrijf naar
Je zit
als vormgeefster
ergjeverveeld
metendie
Schrijf naar
een
adressenbureau
(hetwel
kost
280,— F),
je vraag.
krijgt prompt
een
280,- F), en je krijgt Schrijf
prompt die
een
een adressenbureau
kost jespeelgoedfabrikanten.
100-tal
adressen van (het
Belgische
Schrijf
die
100-tal
adressen
van
Belgische
speelgoedfabrikanten.
mensen dan een briefje, er zal zich geen levende ziel de moeite
mensen dan
briefje, erWaar
zal zich
geendan
levende
ziel de moeite
getroosten
te een
antwoorden.
blijven
die fabrikanten
die
getroosten
teisantwoorden.
Waarfabrikanten
blijven dandan
diedovemansoren
fabrikanten die
Belgie
zo rijk
? Hebben al onze
?
België zo rijk is? Hebben al onze fabrikanten dan dovemansoren?
Je kunt je lang vertederen bij het zien van al die spulletjes uit
Je kunt je lang
vertederen
het zien poppetjes,
van al die die
spulletjes
uit
grootmoeders
tijd,
die ouwebij
dromerige
puffende
grootmoeders tijd, die ouwe dromerige poppetjes, die puffende
stoommachientjes, hobbelpaardjes, serviesjes, dieren en treintjes,
stoommachientjes, hobbelpaardjes, serviesjes, dieren en treintjes,
je zou het allemaal in deze tijd willen verplaatsen, maar helaas we
je zou het allemaal in deze tijd willen verplaatsen, maar helaas we
!even in een tijd van minder romantiek, en we moeten het nu maar
leven in een tijd van minder romantiek, en we moeten het nu maar

stellen met heelwat soorten speelgoed die bij duizenden op de
dielaten
bij duizenden
op het
de
stellen
met heelwat
soorten
speelgoed
markt gegooid
worden.
Daarom
heb ik mij
verleiden tot
het
markt gegooid
Daarom hebtoen
ik mij
verleiden
ontwerpen
van worden.
een konstruktiespel
hetlaten
Design
Centre tot
in okontwerpen
vanoproep
een konstruktiespel
toen het Design
oktober
'69 een
deed aan alle ontwerpers
deel teCentre
nemeninaan
tober
'69'Belgische
een oproep
deedProdukten',
aan alle ontwerpers
te produkten
nemen aan
de
aktie
Imago
later B 70deel
: 300
70doel
: 300
produkten
de 'beeldweergave
aktie 'Belgische van
Imago
Produkten',
later
als
Belgie'
genoemd,
die B
tot
had
nieuwe
tot doel
had nieuwe
als 'beeldweergave
van België'
genoemd,
voorwerpen
of produkten
te creeren
die alsdie
typisch
Belgisch
kunvoorwerpen
of produkten
nen bestempeld
worden. te creëren die als typisch Belgisch kunnen bestempeld
worden.
Mijn
spel heb ik een
beetje de sfeer van Brugge willen meegeven,
Mijn typische
spel heb Brugse
ik een beetje
sfeer van
Brugge
willen meegeven,
met
huisjes,detorens,
kerken,
stadsmuren,
miens
met typischs
huisjes,
torens,welke
kerken,
stadsmuren,
molens
enz.,
maar in Brugse
feite kan
het eender
oude
stad in Belgie
of
enz.,
maar
in
feite
kan
het
eender
welke
oude
stad
in
België
Europa voorstellen. Oorspronkelijk was de opzet van de kreatie eenof
EuropaBelgisch
voorstellen.
Oorspronkelijk
was deHet
opzet
van de
kreatie
een
nieuw
souvenir
te ontwerpen.
project
kan
als duste en
ontwerpen.
Het
kan als
dusnieuw beschouwd
Belgisch souvenir
danig
worden,
het zou by.
eenproject
uitstekend
relatieen als
hetBrugge
zou bv.om
eenhaar
uitstekend
relatiedanig beschouwd
worden,
gesch,enk
zijn voor
een stad
buitenlandse
geschenk
zijn
voor
een
stad
als
Brugge
om
haar
buitenlandse
gasten op te verrassen. In feite reikt het echter heel wat verder !
gastenkind
op te
verrassen.
In feite
reikt het
echter
heeleen
watdergelijke
verder I
leder
zou
er een intens
genoegen
aan
beleven,
leder
kind
zou
er
een
intens
genoegen
aan
beleven,
een
dergelijke
leuke stad te bezitten om by. met allerlei kleine autootjes door de
leuketestad
te bezitten om bv. met allerlei kleine autootjes door de
stad
toeren.
stad als
te didaktisch
toeren.
Ook
materiaal in de kleuter- of peutertuinen kan dit
kleuterof peutertuinen
kan
dit
Ook grote
als didaktisch
materiaal om
in de
spel
diensten bewijzen
onze
kleuters
diets te maken
hoe
spel
grote
diensten
bewijz.en
om
onze
kleuters
diets
te
maken
hoe
zo'n stad er binnen en buiten uitziet. Meteen begrijpt u de veelzo'n stad en
er de
binnen
en buitenwaarde.
uitziet. Meteen begrijpt u de veelzijdigheid
onmiskenbare
zijdigheid
en
de
onmiskenbare
waarde.
De fabrikatie zou zowel in hout als in plastiek kunnen gebeuren,
De fabrikatie
zowel zou
in hout
plastiek
kunnen
gebeuren,
alhoewel
ik de zou
voorkeur
gevenals
aaninhout.
Het kan
in zijn
geheel
In zijn geheel
alhoewel worden,
ik de voorkeur
zou geven
aan hout.
verkocht
of wellicht
in kleinere
sets, Het
met kan
de mogelijkheid
verkocht worden, of wellicht in kleinere sets, met de mogelijkheid
sets
bij te kopen. Het projekt bestaat momenteel uit 93 stuks, die
sets bij te kopen. Het projekt bestaat momenteel uit 93 stuks, die
plaats
vinden in een 8-kantige doos waarop de inhoud afgebeeld
plaats vinden in een 8-kantige doos waarop de inhoud afgebeeld
staat. Deze doos zou eventueel ook in hout kunnen vervaardigd
staat. Deze doos zou eventueel ook in hout kunnen vervaardigd
worden. De modellen zijn zeer kleurrijk, doch vrij eenvoudig van
worden. De modellen zijn zeer kleurrijk, doch vrij eenvoudig van
vorm gehouden. Sommige stukken hebben een dubbel gebruik
vorm gehouden. Sommige stukken hebben een dubbel gebruik
doordat zij in een andere kleur een nieuwe funktie krijgen. Het
doordat zij in een andere kleur een nieuwe funktie krijgen . Het
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spel dat geselekteerd werd door het Design Center Brussel voor
spel tentoonstelling
dat geselekteerd
werd
door
Design door
Center
Brussel bevoor
haar
B 70'
werd
methet
geestdrift
de talrijke
haar
tentoonstelling
B
70
werd
met
geestdrift
door
de
talrijke
bezoekers onthaald, maar niet een enthousiaste fabrikant kwam opzoekers onthaald , maar niet ee n entll ouslaste fabrikant kwam opdagen.
dagen
Wat
baat het dus verantwoord speelgoed te ontwerpen als de
Wat baat het du s verantwoord speelgoed te ontwerpen als de
Belgische
Speelgoedfabrikanten op dat terrein jammerlijk in geBelgische Speelgoedfabrikanten op dat terrein jammerlijk In gebreke blijven ?
breke blijven?
J. Behaeghel, Leeuwerikstraat, 67 S. Pieters-Brugge, tel. 050/176 53.
J . Behaeghel, Leeuwerikstraat, 67 S. Pieters-Brugge, tel. 050/17653.

Op
Op korte
korte golf
golf
Wij verzoeken onze leden voortaan alle berichten, bestemd voor

WIJ verzoeken onze leden voortaan alle berichten, bestemd voor
opname In 'Op korte golf', toe te zenden aan Joost Vanbrussel,
opname In 'Op korte golf', toe te zenden aan Joost Van brussel,
leperstraat, 145, 8800 Roeselare.
leperstraat, 145, 8800 Roeselare.
— Op 19, 20, 26 en 27 december exposeerden Marc Aerts, Juul
- Op 19, 20, 26 en 27 december exposeerden Marc Aerts, Juul
Bovee, Fred Theys, Art Van der Linden en Geen Van der Linden
Bovée, Fred Theys, Art Van der Linden en Geen Van der Linden
in het Gemeentehuis en de Gemeentelijke Jongensschool te
in het Gemeentehuis en de Gemeentelijke Jongensschool te
Edegem.
Edegem .
Tijdens de Kerst- en Nieuwjaarstijd werd to Kapelle-Op-den-Bos
- Tijdens de Kerst- en Nieuwjaarstijd werd te Kapelle-Op-den-Bos
een tentoonstelling ingericht door Kunstkring Perspektief. Aan daze
een tentoonstelling ingericht door Kunstkring Perspektief. Aan deze
expositie werkten a.m. mee : Dominique Ampe, Jan Vermeiren,
expositie werkten o .m. mee: Dominique Ampe, Jan Vermelren,
Dries Vandenbroeck, Hugo Heyens, en Stetaan Ponette.
Dries Vandenbroeck, Hugo Heyens, en Stelaan Ponette.
— Van 11 tot 27 december stelde Antoon tentoon in galerie Kontakt
- Van 11 tot 27 december stelde Antoon tentoon in galerie Kontakt
to Herentals.
te Herentals.
— Van 20 november tot 2 december exposeerde Stan Baele in
- Van 20 november tot 2 december exposeerde Stan Baele in
Galerij 'De Elk' to Antwerpen. Inleider was Rene Turkry.
Galerij 'De Eik' te Antwerpen. Inleider was René Turkry.
In de Galerij 'Vandenboom' te Deurne-Zuid leidde Remi De Cnodder
In de Galerij 'Vandenboom' te Deurne-Zuid leidde Remi De Cnodder
een eindejaarstentoonstelling in, die duurde van 5 december tot
een eindejaarstentoonstelling in, die duurde van 5 december tot
Stan Baele, Hubert De Vries, Denis
44januari.
januari. Stelden
Steldententoon
tentoon: : Stan Baele, Hubert De Vries, Denis
Dolphyn,
e.a.
Dolphyn, e.a.
Frans Bakker tentoon
—
- Van
Van 31
31 oktober
oktober tot
tot 12
12november
november stelde
stelde Frans Bakker tentoon
in
de
Geraard
David
Studio
to
Brugge.
in de Geraard David Studio te Brugge.

—
- Jean
Jean Guy
GuyBeernaert
Beernaert stelde
stelde tot
tot15
15december
decembertentoon
tentoon iningalerie
galerie

Antique
Antiqua to
teGenk.
Genk.
— Op 26 november verleende Geert Bekaert zijn medewerking aan
- Op 26 november verleende Geert Bekaert zijn medewerking aan
het programme 'Openbaar Kunstbezit in Vlaanderen' (B.R.T. 1).
het programma 'Openbaar Kunstbezit in Vlaanderen ' (B.R.T. 1).
— De expositie Jean Bilquin in galerie Anhyp te Kortrijk is nog
- De expositie Jean Bilquin in galerie Anhyp te KortriJl1 is nog
open tot 30 januari a.s.
open tot 30 januari a.s.
In het Mechels Cultureel Centrum had op 12 december de
—
- In het Mechels Cultureel Centrum had op 12 december de
openbare Veiling pleats van kunstwerken, ten voordele van het
openbare veiling plaats van kunstwerken, ten voordele van het
Mechels Miniatuurteater. Op de lijst van de exposanten prijkten
Mechels Miniatuurteater. Op de lijst van de exposanten prijkten
Alfons Blomme, Willy Cools,
talrijke
talrijke leden
leden van
vanhet
hetC.V.K.V.,
C.V.K.V., o.a.
o.a. AI/ons Blomme, Willy Coo/s,

Felix
Boeek, Bob
Bob De
DeCort,
Cort, Rene
René Delvaux,
Delvaux, Mia
Mia Deprez,
Deprez, Paul
Pa ui De
De
Felix De
De Boeck,
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Hubert
De
Vries,
Gerard
Gaudaen,
Robert
Geenens,
Vierman, Hubert De Vries, Gerard Gaudaen, Robert Geenens,
Yvonne
Yvonne Guns,
Guns, Luc
Luc Hoenraet,
Hoenraet,Rene
RenéIvens,
Ivens,Gust
Gust'<Cliche,
Kulche,Constant
Constant
Lambrecht,
Roland
Lambrecht, Etienne
Etienne Le
Le Compte,
Compte , Pol
Pol Mara,
Mara,Frans
FransMasereel,
Masereel,Roland
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Massa, Jos.
Jos Meulepas,
Meulepas, Eugene
Eugène Milota,
Milota , Frans
Frans Minnaert,
Minnaert, Antoon
Antoon
Mortier,
RikSlabbinck,
S/abbinck,Maurits
Maunts
Mortier, Evarist
Evarist Opzommer,
Opzommer, Karel
Karel Roelants,
Roelants ,Rik
Van
Van Den
Den Dries,
Dries, Frans
Frans Wijnants
Wijnants en
en Karel
Karel Wollens.
Wol/ens.

—
- De
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van het
het'Concours
'Concours d'execution
d 'exécution musicale',
musicale ', ingericht
ingericht to
te
Geneve
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ZwitserseRadio
Radioen
enT.V.
T.V.Suisse-Romande,
Suisse-Romande, en
endit
dit
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jaar
jaar voorbehouden
voorbehouden voor
voor oratoria
oratoria en lied,
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werd eenparig
eenparig toegekend
toegekend
aan
aan de
deLimburgse
Limburgse alt
alt Ria
Ria Bollen.
Bollen . Zij
Zij werd
werd als
als laureate
laureate uitgeroepen,
uitgeroepen,
voor
en eon
vóór de
de Oostduitse
Oostduitse bariton
bariton Peter
Peter Tschaplik
Tschaplik en
een Japanse
Japanse sosopreen.
I
Hartelijkste gelukwensen
gelukwensen!
praan. Hartelijkste

—
- Martha
MarthaBosmans
Bosmans exposeerde
exposeerde van
van 14
14tot
tot25
25november
novemberiningalerij
galerij
's
's Gravensteen
Gravensteen to
te Gent.
Gent.
--

408
408

Vijf
exposeerden in
Vijf Vlaamse
Vlaamse kunstenaars
kunstenaars exposeerden
in een
een gezamenlijk
gezamenlijk salon
salon

bij Breckpot, to Antwerpen : Lode Bosmans, Marcel Cockx, Anto
bij Breckpot,
te Antwerpen
Bosmans, Marcel Coch, Anto
Houdt.
Diez,
Rik Slabbinck
on Jos VanLode

Diez , Rik S/abbinck en Jos Van Houdt .
— Op het Kerst- en Nieuwjaarssalon, dat van 11 december tot 11
Op doorging
het Kerst-inengalerie
Nieuwjaarssalon
, dat van 11
december
tot 11
januari
Aymon to Oostende,
namen
o.m. deal
januari
doorging Jos
in galerie
Aymon
te Oostend
namenPiet
o.m.
deel '
Willy
Bosschem,
de Decker,
Jean-Pierre
Dee,Coster,
Gillis,
Willy Metdepenningen,
Bosschem , Jos deHelene
Decker,
Jean-Pierre
De Coster, PietenGil/is,
Dis
Chris
Riedel,
Tonet Timmermans
Chris
Metdepenningen , Hélene R/edel, Tonet T/mmermans en Dis
Van
Raemdonck.
Van Raemdonck .
— Fernand Bouckaert exposeerde van 13 november tot 3 december
Bouckaert
exposeerde van 13 november tot 3 december
Fernand
in galerij
Leroy
to Waregem.
in galerij Leroy te Waregem .
— Op 13 december had in de Gemeentelijke Muziekacademie to
- Op 13 december had in de Gemeentelijke Muziekacademie te
Hoboken de creatie plaats van 'Suite van Westslavisohe VolksHoboken de creatie plaats van 'Sulte van Westslaviscl1e Volksliederen' voor houtblazers, piano en strijkers, gecomponeerd door
liederen ' voor houtblazers, piano en strijkers , gecomponeerd door
No Ceulemans. Op 30 november werd door B.R.T. 3 zijn 'Mystiek
Ivo Ceulemans. Op 30 november werd door B.R.T. 3 zijn 'Mystiek
Portret', voor sopraan en strijkkwintet, uitgezonden.
Portret', voor sopraan en stfiJkkwlntet, uitgezonden .
— Raoul Chanet exposeerde van 16 oktober tot 3 november in
- Raoul Chanet exposeerde van 16 oktober tot 3 november in
galerie Antigua to Genk. Jos Buckinx leidde de tentoonstelling in.
galerie Antiqua te Genk. Jos Buckinx leidde de tentoonstelling in.
— De Roeselaarse kunstschilderes Paula Claerbout-Delforge ex- De Roeselaarse kunstschilderes Paula Claerbout-Del/orge exposeerde van 7 tot 28 november in 'Kaule 41' to Bensberg en van
poseerde van 7 tot 28 november In Kaule 41 ' te Bensberg en van
29 november tot 20 december in galerij H. Wamper te-Keulen.
29 november tot 20 december in galerij H. Wamper te Keulen .
— Van 17 januari tot 7 februari exposeert Jet Claerhout ijzersculp- Van 17 januari tot 7 februari exposeert Jel C/aerhout ijzersculpturen in het Huidevettershuis te Brugge. Letterkundige Paul Vanturen in het Huidevettershuis te Brugge. Letterkundige Paul Vanderschaeghe leidde doze boeiende tentoonstelling in.
derschaeghe leidde deze boeiende tentoonstelling in.
— Van 4. tot 31 januari exposeert de jonge Oostendse kunstschilder
- Van 4 tot 31 januari exposeert de jonge Oostendse kunstschilder
Luc Coeck in The Clipper, hook Langestraat-Vlaanaerenstraat, te
Luc Co eek in The Clipper, hoek Langestraat-Vlaanderenstraat, te
Oostende.
Oostende.
— Op uitnodiging van het Davidsfonds trad Miel Cools op te St.- Op uitnodiging van het Davidsfonds trad Miel Coo/s op te S1.Stevens-Woluwe.
Stevens-Woluwe.
— Van 14 tot 22 november stelden Willy Cools, Alfons Blomme,
- Van 14 tot 22 november stelden Willy Cools, AI/ons Blomme,
Hubert De Vries, Robert De Cort, Jos Meulepas, Felix De Boeck
Hubert De Vries, Robert De Cort, Jos Meulepas, Felix De Boeck
en Rik Slabbinck tentoon in galerij De Pelicaen to Duffel.
en Rik S/abbinck tentoon in galerij De Pelicaen te Duffel.
— Rat Coorevits stelt van 5 tot 22 september tentoon in galerie
- Ral Coorevits stelt van 5 tot 22 september tentoon in galerie
Waumans to St.-Niklaas.
Waumans te St.-Niklaas.
— Van 30 oktober tot 18 november stelde Luc Crombe tentoon in
- Van 30 oktober tot 18 november stelde Luc Crombe tentoon in
galerij Waumans to St.-Niklaas. Van 13 december tot 16 januari
galerij Waumans te S1.-Niklaas. Van 13 december tot 16 januari
Dam hij er deel aan een groepstentoonstelling samen met Gilbert
nam hij er deel aan een groepstentoonstelling samen met Gilbert
De Cock, Geertrui Decoodt, Victor Delhez, Gaby De Pauw, Hubert
De Cock, Geertrui Decood/, Vic/or Delhez, Gaby De Pauw, Hubert
De Vries, Gerard Gaudaen, Karel Heeremans, Octaat Landuyt,
De Vries, Gerard Gaudaen, Karel Heeremans, Octaal Landuyt,
Etienne Le Compte, Bart en Joost Marechal, Roland Massa, Hubert
Etienne Le Compte, Bart en Joost Marechal, Roland Massa, Hubert
Minnebo, Roland Monteyne, Jaak Neve en Achiel Pauwels.
Minnebo, Roland Monteyne, Jaak Neve en Ach/eJ Pauwels.
- Voorjaar 1971 verschijrit bij de Standaard Uitgeverij een nieuwe
- Voorjaar 1971 verschijnt bij de Standaard Uitgeverij een nieuwe
dundrukuitgave van G. Gezelles dichtbundels, de gedichten evendundrukuitgave van G. Gezelles dichtbundels, de gedichten evenwel chronolo'gisch geordend, omgespeld, met woordverklaring per
wel chronologisch geordend, omgespeld , met woordverklaring per
gedicht, door Karel de Bussbhere, die tevens zorgde voor grafiek
gedicht, door Karel de Busschere, die tevens zorgde voor grafiek
on tabellen van Gezelles dichterlijke activiteit. Het book wordt vooren tabellen van Gezelles dichterlijke activiteit. Het boek wordt voorafgegaan door een studio van Dr. F. B. van Vlierden over Guido
afgegaan door een studie van Dr. F. B. van Vlierden over Guido
Gezelle als bundelaar.
GezeIIe als bundelaar.
— Composities van Jan Decadt werden op 23 november door
Composities van Jan Decadt werden op 23 november door
B.R.T. 3 geprogrammeerd.
B.R.T. 3 geprogrammeerd.
- Ons lid Remi De Cnodder werd door de Bestendige Deputatie
- Ons lid Remi De Cnodder werd door de Bestendige Deputatie
van de provincie Antwerpen als jurylid voor de provinciale prijs
van de provincie Antwerpen als jurylid voor de provinCiale prijs
voor
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Forum te Oostende.

(schilderijen) en Guido Marriman (grafiek, wenskaarten).

ber in de V.T.B.-zaal 'Jan Van Eyck' te Gen!.
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Studio Callebert
Callebert
—
- Eddy Hoet stelde van 21 november tentoon in Studio Callebert
te
Roeselare.
to
Roeselare.
te Roeselare.

150 fr. bij de dichter, Toekomststraat, 29, 3500 Hasselt.
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deel aan
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een groepstentoonstelling
groepstentoonstelllng in
in de
de
—
-

Jan Hoogsteyns nam deel aan een groepstentoonstelling in de

409

409

maand oktober in het Kultureel Centrum te Beringen, en in de
maand oktober In hpt Kultureel Centrum te Bel ingen on In de
maand november in het Kultureel Centrum te Peal. Van 17 oktober
il1aand november In het Kultureel Centrum te Paal V 1n 17 ohtober
tot' 11 november exposeerde hij in kunstzaal Heuff te Wassenaar
tut 11 nuvulilbur e!\poseerde 111j 111 kunstzaal Heul! te Wa~wnanr
(Ned.).

— Van -19 december tot 7 januari stelde Petrus Mertens tentoon In
- Van EI december tot 7 januni i st81de Pp/r J ':ulons tentoon 111
galerie
Deurlica.

— Van 21 februari tot 10 maart stellen Wi!fried Huet en Jacques
Van 21 februari tot 10 maart ,tellen Wlilned Huer "il Jdcques
Neve tentoon in galerie Waumans te St.-Niklaas.

— De bekende fotograaf-cineast Jean Mil 'uit Oostende word, als
- De bG ende fotcgraaf-cineast Jean IHII lilt Oostende werd als
enige Vlaming, met zijn flim 'Environnement Luc Peire', geselek
enige Vlaming met zijn flim 'Elwlronnement LUI, Pel re', g0solJkteerd voor het filmfestival van Tours.

(Ned)

Ne\'e tentoon in galerie Waumans te

St.-r~lklaas.

— Theo Humblet stelde in november tentoon in galerie Imago te

- Theo Humbiet stelde In november tentoon In galnrle Imago te
Tielt.

Tielt.

— Marlette Jacobs stelde van 1 tot 18 november haar schilder-

- Mariette Jacobs stelde van 1 tot 18 november haar schilderwerken tentoon te Sint-Niklaas.

werken tentoon to Sint-Niklaas.

Bij uitgeverij De Roerdomp, Brecht, verscheen het negende
- Gij uitgeverij De Roerdomp, Brecht, verscheen het negende
boek van Jet Jorssen, de roman 'Een tijd voor wolven'. Doze titel
boek van Jet Jorssen, de rOnlan 'Een tijd voor wolven'. Deze titel
slaat op de oorlog en zijn naweeen en is eon schrijnend tijdsslaat op de oorlog en zijn naweeen en is een schlijnencl tljdsdokument.
uokument.

— Bernard Kemp sprak over 'De Kerk als terra in de hedendaagse

- Bernard Kemp sprak over De Kerk als tema in de hedendaagse
roman' tijdens de academische zitting, ingericht door de Vereniging
roman' tijdens de academische zittng, 111gericht door de Vereniging
van Limburgse Schrijvers.
van Limburgse Schrijvers,

— Van 14 tot 26 november exposeerde Juul Keppens in de Jan van
- Van 14 tot 26 november exposeerde Juul Keppens In de Jan van
Eyckzaal to Gent.
J::yckzaal te Gent.

— Van 27 november tot 15 december stelde Gust Kulche tentoon
- Van 27 november tot 15 december stelde Gust Kulche tentoon
in galerij Nova to Mechelen.
in galerij Nova te Mechelen.

galerie Deurlica.

— In Galerij Van Pee to Boechout, exposeerde Lieve Meulepas
- In Galerij Van Pee te Boechout, expOSé orcJ- Lieve MeLilepas
schilderijen.
schilderijen

teercJ voor Ilet filmfestival van Tours.

— In de Galerij De Eik to Antwerpen werd tot 3 november, schilder- In de Galerij De Eik te Antwerpen werd tot 3 november schilderwork tentoongesteld van Eugene Milota.
werk tentoongesteld van Eugène A-IJlota,

— Tot 13 december stelde Frans Minnaert tentoon te Neerpelt.
-

Tot 13 december stelde Frans Minnaert tentoon te NeerpeiL

— Hubert Minnebo en Roland Monteyne stellen van 14 tot 31 maart

Nubcrt Minnebo en Roland Monteyne stellen van 14 tot 31 m3art
tentoon in galerij Waumans to St.-Niklaas.
tentoon in galerij Waumans te St.-Niklaas,

- Bij Lannoo to Tielt verscheen het kinderboek 'Simon on het
- Elj Lannoo te Tielt verscheen het kinderboek SImol1 en het
blauwe paardje' van Marlette Vanhalewijn, geillustreerd door Jaklien
blauwe paardje' van Mariette Vanhalewijn, geillustrcerd dOOI' Jak/ien
Moerman. De kunstkalender 1971 van voornoemde ultgeverij is
Moerman, De kunstkalender 1971 van voornoemde uitgeverij is
sarnengesteld uit zes reprodukties van pentekeningen en zet re,
samengesteld uit zes reprodukties van pentekeningen en zes reprodukties van schilderijeb van Jaklien Moerman.
produktics van schilderijen van Jak/ien Moerman,

— Paul Noldus stelde van 30 oktober tot 14 november tentoon in

- Paul Noldus stelde van 30 oktober tot 14 november tentoon in
het Museum to Tongeren.
het Museum te Tongeren.

- Benevens de 'Vijf Charters uit de 13e eeuw in de Maaslandse
- Benevens de 'Vijf Charters uit de 13e eeuw in de Maaslandse
Taal' versghenen van Jet Notermans : 'Heinric van Veldeke. 25 MinTaal' vel'schenen van Jet No/errnans : 'Heinric van Veldeke. 25 Minneliederen' (2e druk) en het 'Abel spei Lanseloot .van Denemerken'.
neliederen' (2e druk) en het 'Abel spel Lanseloot van DeneITierken'.

— Het kabaret 'Tarnboerijm', dat op 15 en 22 januari to Antwerpen
- Het kabaret 'Tamboerijm', dat op 15 en 22 januari te Antwerpen
de premiere brengt van zijn derde programma 'L.O.R.D.', staat
de première brengt van zijn del de programma 'L.O.R.D', staat
onder de leiding van Leo Laerenbergh. Hij heeft ook nog de artisonder de leiding van Leo Laerenbergh. Hij heeft ook nog de artistleke leiding in handen van 'Tejater Konvent' on is daar tevens
tieke leiding in handen van 'Tejater Konvent' en is daar tevens
huisregisseur; de eerste T.K.-produktie van dit seizoen is 'Zonnehuisregisseur, de eerste T.K.-produkt:e van dit seizoen is 'Zonneschijn is zoek...', eon modern Vlaams sprookje van Pierre Soetewey.

— Op 10 december word in het Antwerps conservatorium de on- Op 10 december werd in het Antwerps conservatorium de onlangs overladen musicoloog Piet Nuten herdacht. Benevens eon
langs overleden musicoloog Plet Nu/en herdacht. Benevens een
muzikaal gedeelte warden toespraken gehouden door Prof.
muz;llaal gedeelte werden toespraken gehouden door Prof.
Lenaerts, Lode Rosquin en Marie-Therese Buyssens.

—
Constant Lambrecht stelde van 11 tot 27 december tentoon in
- Constant Lambrech/ stelde van 11 tot 27 december tentoon In
het Stadhuis te Roeselare. Jaak Stervelinck verzorgde de inleiding.

— Andre Penninck stelde van 24 oktober tot 2 november tentoon

het Stadhuis te Roeselaro. Jaak Stervelinek verzorgde de inleiding.

- André Penninck stelde van 24 oktober tot 2 november tentoon
in het Concertgebouw to Brugge.

Gaby Landuyt exposeerde van 5 tot 16 december
-- Kunstschilder
Kunstschilder Gaby Landuyl exposeerde van 5 tot 16 december
In
Galerij
Breckpot
to Antwerpen.
in Galerij Breekpot te Antwerpen,

— Van 7 tot 21 november stelde Marc Plettinck tentoon in de
- Van 7 tot 21 november stelde Marc Plettinek tentoon in de
V.A.B. to Roeselare.

stelde van 6 tot 16 november keramiek tentoon
—
- Piet
Piet Lemahieu
Lemahieu stelde van 6 tot 16 november keramiek tentoon

— Op 15 november verleenden Ghislain Pousseele en Andre Wage- Op 15 november verleenden Ghis/ain Poussee/e en André Wagemans hun medewerking aan het volksconcert, dat door B.R.T.-1
miJns hun medewerking aan het volksconcert, dat door B.R.T.-1
werd uitgezonden.

schijn is zoek ... ', een modern Vlaams sprookje van Pierre Soetewey,

in
in Studio
StudioIntercom
IntercomtoteKortrijk.
Kortrijk,
—
- Op
Op 31
31 oktober
oktober word
werd to
te Groot-Bijgaarden
Groot-Bijgaarden eon
een poezie-avond
poëzie-avond met
met
ingericht,
ter
gelegenheid
Pol
Le
Roy
gedichten
van
gedichten van Pol Le Roy ingericht, ter golegenheid van
van de
de 65e
65e
verjaardag
verjaardag van
van de
de dichter.
dichter,

Robert Lizen in de Gebo-galerij,
—
- Van
Van 99 tot
tot 24
24 januari
januari exposeert
exposeert Robert Lizen in de Gebo-galerij,
Rene Turkry leidde in.
Amerikalei,
30,
Antwerpen;
Amerikalei, 30, Anl'vverpen; René Turkry leidde in.
—
Rita Lommee trad op in 'Gemengd dubbel', dat in januari on
- Rita Lommée trad op in 'Gemengd dubbel', dat in januari en
februari wordt opgevoerd in de Korrekeider to Brugge.

februari wordt opgevoerd in de Korrekelder te Brugge,

Op 26 december verzorgde het koor Cantabile uit Knokke-Heist,
—
- Op 26 december verzorgde het koor Cantabile uit Knokke-Heist,
Jacques Maertens een opgemerkt Kerstconcert in de H. Harto.l.v.
o.l.v. JZJcques Maertens een opgemerkt Kerstconcert in de H. Hartkerk to Knokke; dit concert bracht een overzicht van de barokke
kerk te Knokke; dit concert bracht een overzicht van de barokke
kerstmuziek (Vivaldi, Haendel, Bach, Buxtehude). De solisten van
kerstmuziek (Vivaldi, Haendel, Bach, Buxtehude). De solisten van
het
het Westvlaams
Westvlaams Orkest
Orkest verleenden
verleenden hun
hunmedewerking.
medewerking.

—
- Georges
Georges Maes
Maes dirigeerde
dirigeerde de
dePhilharmonie
Philharmonie van
van Antwerpen
Antwerpen tijdens
tijdens
het
to Oostende,
het Beethovenconcert
Beethovenconcert te
Oostende, op
op 12
12 december.
december. De
De solisten
solisten
concerteerden
van
van het
het Belgisch
BelgischKamerorkest,
Kamerorkest, o.l.v.
o.l.v. Georges
Georges Maes,
Maes, concerteerden
op
op 16
16 november
november in
in de
deArenbergschouwburg
Arenbergschouwburg to
te Antwerpen;
Antwerpen; de
de alt
alt
verleende
haar
medewerking.
Ria
Bollen
Ria Bollen verleende haar medewerking.

—
- Jean-Pierre
Jean-Pierre Maes
Maes exposeerde
exposeerde van
van 99 december
december tot
tot 10
10januari
januari in
in
Open
Open Huis
Huis to
te Gent.
Gent.
- Garbis
Garbis Maksetian
Maksetian en
en zijn
zijn kinderen
kinderen Bedros
Bedros en
en Nevrik,
Nevrik, stelden
stelden
van
van 44 tot
tot 27
27 december
decembertentoon
tentoonininGalerij
Galerij Riviera
Riviera to
te Deurne.
Deurne.

—
- Door
Door de
de 'Vrienden
'Vrienden van
van het
liet Museum
Museum voor
voor Hedendaagse
HedendaagseKunst'
I<unst'
to
Leie 16)
16) werd
te Gent
Gent (Kromme
(Kromme Leie
werd een map
map met
met litho's
lithos van
van Pol
Pol Mara
Mara
uitgegeven.
uitgegeven.
—
- Van
Van 25
25 april
april tot
tot 12
12 mei
mei stelt
stelt Roland
Roland Massa
Massa tentoon
lentoon in
in galerij
galerij
Waumans
Waumans to
te St.-Niklaas.
St.-Niklaas,

410
410

Lenaerls, Lode Rosquin en Marie-Thérèse Buysscils.

— Van 14 november tot 6 december exposeerde Beatrice Papeians
- V3n 14 november tot G december expOSEerde Bealrice Papeians
de Morchoven in de B.P. Building to Antwerpen.
de Morchoven in de BF Building te Antwerpen.

in het Concertgebouw te Brugge.

V.A.B. te Roeselare.

werd uitgezonden,

-

Bij het Davidsfonds verschijnt van Gilbert Redant

- Bij het Davidsfonds verschijnt van Gilbert Redant : 'Lieve
'Lieve hemel,
hemel,
Mr. Hockx I', een geslaagde ineenstrengeling van realiteit, droom,
Mr. Hockx J', een geslaagde ineenstrengeling van realiteit, droom,
hallucinatie on fiktie.
hallucinatie en fiktie.

— Andre Roelant exposeerde van 12 december tot januari in
- André Roelant exposeerde van 12 december tot 3 januari in
galerie IF to St.-Niklaas, en van 17 tot 31 januari
galerie IF te St.-Niklaas, en van 17 tot 31 januari
Tielt (samen met P. De Vylder, R. Massa en J. Neve).
Tielt (samen met p, De Vylder, R. Massa en J. Neve),
leidde de laatstvermelde expositie in.

in Imago to

in Imago te
Wilt/led Huet
Wil/ried Huet

leidde de laatstvermelde expositie in.

— in november exposeerde Monique Schotte uit Vlissegern in Ons
111 november exposeerde Monique Schotte uit Vlissegem in Ons
Huis to Oostende.
Huis te Oostende.

— Guido Staes is laureaat 1970 van het referendum voor het
- Guido Sta es is laureaat 1970 van het refcrandum voor het

Vlaams
Jeugd- en Kinderboek. Hartelijkste gelukwensen I Bij de
Vlaams Jeugd- en Kinderboek. Hartelijkste gelukwensen J Bij de
uitgeverij
'De 4 Heemskinderen' verscheen van Guido Staes
het
uitgeverij 'De 4 Heemskinderen' verscheell van Guido
Staes het
verhalenboek
'Er
was
eons'.
verhalenboek 'Er was eens',

—
stelde van
- Etienne
Et;enne Steel
Steel stelde
van 55 tot
tot 17
17 september
september tentoon
tentoon in
in galerij
galerij
Rik
Wouters
to
Brussel;
Rene
Turkry
verzorgde
de
inleiding.
Rik Wouters te Brussel; Renó Turkr}' verzorgde de inleiding.
—
19 tot
tot 31
31 december
Pons Stels
kunstglasramen
- Van
Van 19
december exposeerde
exposeerde Fons
Ste/s kunstglasramen
in
de
Bank
van
Brussel
to
Tienen.
in de Bank van Brussel te Tienen.
exposeerde to
-— Ray
Ray Stevens
Stee ens exposeerde
te Parijs
Parijs en
en behaalde
beh3alde de
de bronzen
bronzen memedaille
van
de
'Societe
d'Encouragement
au
Progres%
Nadten
daille van de Soclété d'Encouragement au Progrès'. Nadien volgde
volgde
een
een .deeiname
deelname aan
aan het
het 'Septembersalon
'Septembersalon van
vnn jonge
jongeInternationale
internationale
expressionisten' in
in de
expressionisten'
de galerie
galerie Duncan,
DUllcan, eveneens
eveneens to
teParijs.
Parijs. In
In 1971
1971
Ray Stevens
op uitnodiging
tentoon in
in de
stelt Ray
stelt
Stevens op
u;lnodlglng tentoon
de galerij
galerij Duncan
Duncan to
te
New York.
New
Vork.
- In
In augustus-september
1971zal
zal te
to Antwerpen
en to
augustus-september 1971
Antwerpen en
te Bussum
Bussum
een literaire
plaats vinden
vinden. Een
Een deel
deel ervan
een
literaire tentoonstelling
tentoonstelling plaats
ervan zal
zal gegeStijn Streuvels,
wijd
zijn aan
wiens honderdste
honderdste gegewijd zijn
aan het
!let work
werk van
van Stijn
Streuvels, wiens

boortedag dit jaar wordt herdacht.
— In de jeugdreeks van het Davidsfonds en tegelijk bij de Stan- In de jeugd reeks van het Davidsfonds en tegelijk bij de Standaard-Uitgeverij, versohijnt van Rene Streulens 'Vlucht langs de
daard-Uitgeverij, verschijnt van René S/reulens: 'Vlucht langs de
Anapoer', met als hoofdpersoon een brutale jongen met een onAnapoer', met als hoofdpersoon een brutale jongen met een onhandelbaar karakter.
handelbaar karakter.
— Tenor Godfried Thiers verleende zijn medewerking aan de lie- Tenor GOdtried Thiers verleende zijn medewerking aan de liederenavond van Medica-kultUur te Leuven.
boortedag dit jaar wordt herdacht

derenavond van Medica-kultuur te Leuven.

— Van 21 november tot 5 december stelde Corine Toussein tentoon

- Var; 21 november tot 5 december stelde Corine Tou$sein tentoon
in galerie Flat 5 te Brugge.
In galerie Flat 5 te Brugge.

-

Bil de Rodbx uitgaven zal tegen het eind van het jaar een

- Bij de Rocox uitgaven zal tegen het eind van het jaar een
pocketboek verschijnen 'Pictura', geschreven door Rene Turkry,
pocketboek verschijnen 'Pietura', geschreven door René Turkry,
waarin een opstel over Stan Baele zal opgenomen worden.
waarin een opstel over Stan Baele zal opgenomen worden.
Rend Turkry schreef 'Het animisme van 1930 tot heden', inleiding
René Turkry schreef 'Het animisme van 1930 tot Ileden', inleiding
tot de catalogus van de gelijknamige tentoonstelling in de St.
tot de catalogus van de gelijknamige tentoonstellJllg in de St.
James Gallery to Knokke. 'Groots verleden', een nieuwe reeks
James Gallery te Knokke. 'Groots verleden', een nieuwe reeks
jeugdboeken, verschijnend bij 'De Nederlandsche Boekhandel',
jeugdboeken, verschijnend bij 'De Nederlandsche Boekhandel',
staat onder zijn leiding. Hij leidde ook de volgende tentoonstellinstaat onder zijn leiding. Hij leidde ook de volgende tentoonstellingen in : Maurice Falbier en Lode Verhaegen (Stedelijke Tentoongen in : Maurice Falbier en Lode Verhaegen (Stedelijke Tentoonstellingszaal, Leuven); Mia Ponteur (Galerij Vandenboom, Deurne);
stellingszaai, Leuven); Mia Ponteur (Galerij Vandenboom, Deurne);
Leo Van Paemel (Galerij Breckpot, Antwerpen); Etienne Steel
Leo Van Paemel (Galerij Breekpot, Antwerpen); Etienne Steel
(Galerij VTB, Brussel). Op 11 december opent hij de tentoonstelling
(Galerij VTB, Brussel). Op 11 december opent hij de tentoonstelling
van Remi Van Sluys en op 19 december die van Alfons Vermeer,
van Remi Van Sluys en op 19 december die van Alfons Vermelf,
beide to Antwerpen.
beide te Antwerpen,

— Wim Tuyls stelt speciaal ontworpen geschenken tentoon in cen-

- Wim Tuyls stelt speciaal ontworpen geschenken tentoon in centrumruimte, Oude Kasteellaan, 9, Bonheiden, van 18 tot 25 decemtrumruimte, Oude Kasteellaan, 9, Bonheiden, van 18 tot 25 december. Van 5 tot 24 december stelde deze kunstenaar samen met
ber, Van 5 tot 24 december stelde deze kunstenaar samen met
Jan Van de Kerckhove en Beatrice Van Dorpe tentoon in G.B. Art
Jan Van de Kerckhove en Bea/rice Van Dorpe tentoon in G.B. Art
Galerie te Antwerpen.
Galerie te Antwerpen.

— Jacqueline Uyttersprot en Jef Van den Steen stelden keramiek

- Jacqueline Uyttersprol en Jet Van den Steen stelden keramiek
en akwarellen tentoon in de kelder van het Belfort to Aalst.
en akwarellen tentoon in de kelder van het Belfort te Aalst.

— Jan Van Den Abbeel exposeerde van 21 november tot 3 januari

- Jan Van Den Abbeel exposeerde van 21 november tot 3 januari
in het Koninklijk Museurn voor Schone Kunsten te Antwerpen en
in het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten te Antwerpen en
van
12 december tot 15 januari in Galerij Puzako te Roeselare. In
van 12 december tot 15 januari in Galerij Puzako te Roeselare. In
Openbaar
Kunstbezit van 28 oktober werd zijn werk 'Playa VIII'
Openbaar Kunstbezit van 28 ol<tober werd zijn werk 'Piava VIII'
besproken.
besproken.

— Van de hand van Jacques Van den Bogaerde verscheen een
een
-- Van de hand van Jacques Van den Bogaerde verscheen
nieuwe historische
historische roman:
roman : 'Leven
'Leven uit
nieuwe
uit dood'.
dood'.
Nieuwe werken
werken van
Dre Van
waren te
to bezichtigen
-— Nieuwe
van Dré
Van den
den BroeCk
Broeck waren
bezichtigen
tijdens de
de 'Open
tijdens
'Open Atelierdag'
AtelIerdag' op
op 19
19 december.
december.
Maurice Van
Van den
den Dries
De graficus
stelde van
van 24
24 oktober
oktober tot
graficus Maurice
Dries stelde
tot 13
13
-— De
novemberzijn
zijn werk
werk tentoon
tentoon te
to Antwerpen
in GB.
november
Antwerpen in
GB. Art
Art Gallery;
Gallery;
Roger Geerts leidde in.
Roger Geerts leidde
in.
'Scherven Schoonheid' is een reeks gedichten van Jaak Van
- 'Scherven Schoonheid' is een reeks gedichten van Jaak Van
den lepe, gebundeld met 15 linogravures van Leopold Sels, en
den lepe, gebundeld met 15 linogravures van Leopold Seis, en
uitgegeven als posthume hulde aan Dr. Hemerycloc, de Vlaamse
uitgegeven als posthume hulde aan Dr. Hemeryckx, de Vlaamse
leproloog. Te bestellen bij L. Sels, Haachtsesteenweg, 1217, 1130
leproloog, Te bestellen bij L. Seis, Haachtsesteenweg. 1217, 1130
Brussel
(175 fr. per gewoon, 350 fr. per luxe-exemplaar).
Brussel (175 fr. per gewoon, 350 fr. per luxe-exemplaar).
— Van 14 november tot 2 december stelde A. Van der Borght ten-

- Van 14 november tot 2 december stelde A. Van der Borght tentoon in galerie Spaarcentrale to Brussel.
toon in galerie Spaarcentrale te Brussel.

Jaak Vander-

Van 14
november tot
tot 12
12 december
december exposeerde
exposeerde Jaak Vander-— Van
14 november
in Celbeton
Celbeton te
te Dendermonde.
heyden in
heyden
Dendermonde.

exposeert van
van 15
15 augustus
tot 11 septemMarcel Van
Van Driessche
Driessche exposeert
augustus tot
septem-— Marcel
ber 1971
1971 in
in galerij
galerij Waumans
Waumans to
te St.-Niklaas.
St.-Nlklaas.
ber
Remi Van
regisseerde, bij
bij Volksverdeling
- Remi
-Van Duyn
Duyn regisseerde,
Volksverdeling to
te Roeselare,
Roeselare,
de komedie
de
komedie 'De
'De kinderen
kinderen van
van Edward'
Edward' van
van M.G.
M.G. Sauvajon.
Sauvajon.
zijn
Freddy Van
Van Dyck
-— Van
Van 11
11 tot
tot en
en met
met20
20decernber
december stelde
stelde Freddy
Dyck zijn
Roger
Geerts
leidde
in.
werken
tentoon
in
het
Vleeshuis
te
Lier.
werken tentoon in het Vleeshuis te Lier. Roger Geerts leidde in.
Jo Van
verHet Lokers
Lokers Kamerorkest,
Kamerorkest, voorbereid
voorbereid door
door Jo
Van Eetvelde,
Eetvelde, ver-— Het
leende zijn
zijn medewerking
aan een
leende
medewerking aan
een concert
concert van
van geestelijke
geestelijke muziek
muziek
to Gent.
te
Gent. In
In het
het TV.-programma
rV.-programma Echo
Echo van
van 12
12 december
december kon
kon men
men
aan het
het werk
werk zien
zien op
op de
de beiaard
naar
Jo Van
Jo
Van Eetvelde
Eetvelde aan
beiaard to
te Lokeren,
Lokeren, naar
aanleiding van
aanleiding
van een
een plaatopname.
plaatopname.

-

Staf van Elzen exposeerde van 21 november tot 9 december in

- Slat van Elzen exposeerde van 21 november tot 9 december in
galerij Waumans to St.-Niklaas.
galerij Waumans te St.-Niklaas,
— Frans Van Giel exposeerde tot 10 november in de Standaard
- Frans Van Giel exposeerde tot 10 november in de Standaard
Galerij to Antwerpen.
Galerij te Antwerpen,

— Ter gelegenheid van een tentoonstelling van kinder- en jeugd-

-boeken
Ter gelegenheid
eenPol
tentoonstelling
vandie
kinderen jeugdaan een
derde
Vanhaverbeke,
to Oostendevan
werd
boeken te Oostende werd Pol Vanhaverbeke. die aan eengeinterderde
Julien
Van
Remoortere
bundel kinderkolder denkt, door
bundel kinderkolder denkt, door Julien Van Remaar/ere gein terviewd.
vlewd.

— Die eindejaarstentoonstelling 'Kunstambachten' in Art Gallery

- De eindejaarstentoonstelling 'Kunstambachten' in Art Gallery
G.B. to Antwerpen, stond onder leiding van Guy Van Hoof. Fernand
G.B. te Antwerpen, stond onder leiding van Guy Van Hoof, Fernand
Bonneure verzorgde de inleiding.
Bonneure verzorgde de inleiding.

— Van 20 november tot 8 december exposeerde Jozef-Albert Van

-- Van 20 november tot 8 december exposeerde Jozef-Albert Van
Houdt in galerij Mylene to Heist-op-de-Berg. Rent) Turkry verzorgde
Houdt in galerij Mylène te Heist-op-de-Berg. René Turkry verzorgde
de inleiding.
de inleiding.
— Annie Vanhoutte stelde van 15 tot 29 november borduurwerk
- Annie Vanhoutte stelde van 15 tot 29 november borduurwerk
tentoon in het Huidevettershuis to Brugge.
tentoon in het Huidevettershuis Ie Brugge.

— Aimee Van Houtryve-Mary zal van 3 tot 22 april exposeren in de

- Aimée Van Houtryve-Mary zal van 3 tot 22 april exposeren in de
Korrekelder to Brugge.
Korrekelder te Brugge.

— Frans Van Immerseel stelde van 9 april tot 24 mei tentoon in

- Frans Van Immerseel stelde van 9 april tot 24 mei tentoon in
restaurant De Pits to Zolder, op 26 en 27 juni in het St.-Jan-Berchrestaurant De Pits te Zolder, op 26 en 27 juni in het St.-Jan-Berchmanscollege to Merksem, van 2 tot 26 juli in Bloemendaal to Keermanscollege te Merksem, van 2 tot 26 juli in Bloemendaal te Keerbergen, van augustus tot half september in het gemeentehuis to
bergen, van augustus tot half september in het gemeentehuis te
Oostduinkerke on van 2'7 november tot 21 december in het Gasthof
Oostduinkerke en van 27 november tot 21 december in het Gasthof
Casino to Lier.
Casino te Lier.

-

Krist. Van Ingelgem concerteerde op 6 december op het orgel

- Krist. Van Ingelgem concerteerde op 6 december op het orgel
in de Opstandingskerk to Aalst.
in de Opstandingskerk te Aalst.
— Op 17 november hield Eugene Van ltterbeek, op uitnodiging van
- Op 17 november hield Eugène Van Itterbeek, op uitnodiging van
het Institut Neerlandais to Parijs een lezing over 'Twintig jaar
het Institut Néerlando.:s te Parijs een lezing over 'Twintig jaar
Nederlandse experimentele podzie'. De lezing werd opgeluisterd
Nederlandse experimentele poëzie'. De lezing werd opgeluisterd
met voordracht uit het werk van een tiental dichters uit Noord
met voordracht uit het werk van een tiental dichters uit Noord
en Zuid.
en Zuid.

— In Kunstgalerij 'De Bleser' to Antwerpen exposeerde Jos Van

- In Kunstgalerij 'De Bleser' te Antwerpen exposeerde Jos Van
Lancker van 4 december tot 8 januari.
Lancker van 4 december tot 8 januari.

— Edith van Leckwyck exposeerde van 7 tot 30 november in galerie

- Edith van Leckwyck exposeerde van 7 tot 30 november in galerie
Atelier to Oostende.
Atelier te Oostende.

Dirk Varendonck concerteerde op

Het Westvlaams
Westvlaams Orkest
Orkest o.l.v.
o.l.v. Dirk Varendonek concerteerde op
-— Het
26 november
november in
in de
de St.-Michielskerk
26
St.-Michielskerk to
te Roeselare.
Roeselare.

Louis.Verbeeck
Verbeeck isis de
de centrale
centrale figuur
figuur in
in een
een nieuw
nieuw programma
programma
-— Louis
dat 'Kleinkunstkroes'
werd gedoopt
gedoopt en
on dat,
dat
'Kleinkunstkroes' werd
dat, onder
onder auspicien
auspiciën van
van
het Davidsfonds
on het
met 'Kleinhet
Davidsfonds en
het Noordstarfonds,
Noordstarfonds, tegedijkertijd
tegelijkertijd met
'Kleinkunst 71'
71' een
een toernee
dint. De
kunst
toernee door
door het
het Vlaamse
Vlaamse land
land be
begint.
De premiere
première
had op
op 20
20 oktober
oktober plaats
plaatste
te Lier
Lier,en
genoot er
er bij
bij een
talrijk publiek
had
en genoot
een talrijk
publiek
een warm onthaal.
een warm onthaal.
— Op 27 december jl. werd, tijdens een academische zitting op

- Op 27 december jl. werd, tijdens een academische zitting op
het Kortrijkse stadhuis, de 10 Andre Demedts-prijs
uitgereikt aan
aan
het Kortrijkse stadhuis, de 1e André
Demedts-prijs uitgereikt
Luk Verbeke, algemeen secretaris van het ComitO voor FransLuk Verbeke, algemeen
secretaris van het Comité voor FransVlaanderen.
Vlaanderen,
Na een begroeting door Marcel Notebaert, voorzitter van de MarNa een begroeting door Marcel Notebaerl, voorzitter van de MarLuk Vercruysse het verslag
nix-Ring, Gewest
Gewest Kortrijk,
Kortrijk, las
verslag van
van de
de
las Luk Vercruysse het
nix-Ring,
Bernard
jury
voor
en
volgden
een
feestrede
door
Kemp
en
een
jury voor en volgden een feestrede door Bernard Kemp en een
Jozef De/eu.
Deleu. Wij
hulde aan
aan de
de laureaat
Wij zullen
zullen op
op deze
hulde
laureaat door
door Jozef
deze bebekroning uitgebreid
uitgebreid terugkomen
terugkomen in
in ons
ons Jaarboek
kroning
Jaarboek 1971.
1971.

Roger Vercruysse
Kunstschilder Roger
zal van
van 66 tot
-- Kunstschilder
Vercruysse zal
tot 25
25 maart
maart expoexposeren in
in de
de Brugse
seren
Brugse Korrekelder.
Korrekelder.
Willem Vermandere
Vermandere en
Godfried Vervisch
Vervisch stelden
en Godfried
stelden van
van 18
18 juli
juli tot
-- Wil/em
tot
16 augustus
augustus tentoon
tentoon in
in galerij
galerij Driekoningen
16
Driekoningen to
te Veurne.
Veurne.
Gabriel Verschraegen
Organist Gabrièl
verleende op
op 15
15 november
-— Organist
Verschraegen verleende
november en
en
13 december
zijn medewerking
aan het
13
december zijn
medewerking aan
het programma
programma Orgels
Orgels in
in
Vlaanderen, dat
dat door
Vlaanderen,
door B.R.T.-1
B.R,T.-1 werd
werd uitgezonden.
uitgezonden,
Godfried Vervisch
stelde in
in de
de maand
tentoon in
in het
-- Godfried
Vervisch stelde
maand november
november tentoon
het
Marcel Peeterscentrum
Marcel
Peeterscentrum to
te Antwerpen.
Antwerpen.
Naar aanleiding
van zijn
Antoon Viaene
-— Naar
aanleiding van
zijn 70e
70e verjaardag
verjaardag word
werd Antoon
Viaene

411
411

op 8 november op het stadhuis te Brugge ontvangen. Antoon
Viaene is de ontwerper van de Gouden Boomstoet en schrijver van
voornamelijk geschiedkundige werken. Hij ontving uit de handen
van burgemeester Vandamme een zeldzame uitgave van 'De Excellente Chronique van Vlaanderen', dagtekenend van 1531.
— Van Omar Waegeman verscheen bij Oranje to Mortsel, de roman
Tarara in B-klein', waarin Best, de hoofdpersoon, de bewogen
geschiedenis van de naoorlogse jaren beleeft.
- Van 3 tot 21 januari exposeerde Piet Waelkens in Kaleidoskoop
to Gent.
— Van 19 december tot 3 januari exposeerde Urbain Weydts keramieken in de Zeal Bruggeman te Kortrijk.

— Karel Woliens exposeerde van 20 november tot 2 december in
Galerij Breckpot to Antwerpen.
- Bij Eufoda verscheen de L.P. 'Kerstkantate' van Jos Wuytack,
een kantate waarin de componist op zeer geslaagde wijze nieuwe
kerstliederen, evangelieteksten en oud-nederlandse Kerstliederen
heeft verwerkt.

— Robert Wuytack stelde van 6 tot 24 november tentoon in galerie
Antigua to Genk.

1946 aanvtillen :

Gebed van de gevangene, Antwerpen, N.V. Ontspanningslektuur,
1946, 8 pp. (los in een omslag), 18,4 x 12,6 cm. Met 1 illustratie.
Verschenen onder het pseudoniem : G. van Hasselt.
Naderhand opgenomen in de derde druk van Cel 269 (1956).
(medegedeeld door RiChard Baeyens).
De illustraties op pag. 328, 329 en 330, komen niet voor in de
eerste druk van De fanfare 'De Sint-Jansvrienden' (zoals door de
Redactie wordt medegedeeld). De conservator van Huize Ernest
Claes to Zichem, Jan van Hemelryck, meldde mij dat de illustraties
ontleend zijn aan de eerste Duitse druk, ni. :
Die Dorfmusik. Erzahlung. Mit einer autobiographischen Skizze and
einem Nachwort von Peter Mertens. Holzschnitten von Paul Dietrich.
Leipzig, Ph. Reclam jun., z.j. (1939), 76 + (IV) pp., 15,4 x 9,2 cm.

Kunstecho's
AALST

Bibliografie
ADDENDA EN CORRIGENDA BIJ 'AFZONDERLIJK
VERSCHENEN WERKEN VAN ERNEST CLAES'
DOOR DRS. HILDA VAN ASSCHE
Cfr. 'Vlaanderen' nr. 107, pag. 326 e.v.
1908 schrappen :

Het school*, Italia. Reisverhaal.

Dit werk, dat ook vermeld wordt op de bibliografische kaarten uitgegeven door het Documentatiecentrum : Letterkundig Museum
('s-Gravenhage) en het Archief en Museum voor het Vlaamse
Cultuurleven (Antwerpen) is, evenals de herdruk van 1925, geschreven door een Em. Claes, maar niet door 'Ernest Claes'
(medegedeeld door Eric Claes).
1919 aanvullen :

Marche forcee, pp. 45-50.
De titel van dit verhaal uit Oorlogsnovellen is bij het opmaken van
de bladzijde weggevallen.
1933 verbeteren :

Toen Ons-Lieve-Vrouwke heuren beeweg deed.
Herdrukt in 1944 (en niet in 1933).
1942 aanvullen :
Een kortere en taalkundig lichtjes gewijzigde versie van Herodes
ward onder de titel Drie Koningen uit het Oosten (Geillustreerd
door Anton Pieck) opgenomen in : Kerstboek. Met medewerking
van J. Eijckeler, Gerard Walschap, Ernest Claes, B.H. Molkenboer
0.P., D.L. Daalder, Antwerpen, Van Ditmar N.V., z.j. (1943), pp.
33-67.
Ze verscheen tevens afzonderlijk :
Drie Koningen uit het Oosten. Geillustreerd door Anton Pieck, Uden
N. Br. Nederland, Missiehuis St. Willibrord, z.j. (1945 ?), 48 pp.,
19x 15 cm.
lk mocht dit boekje, dat een Kerst- en Nieuwjaarswens bevat van
De Missionarissen van het Goddelijk Woord, ter inzage ontvangen
van J. de Hosson SVD van het St. Willibrord Missiehuis, Deurne
(Nederland).
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Het tijdschrift 'Nieuwe Stemmen' schrijft prijsvragen uit voor : 1)
eon gedicht of eon reeks van max. 5 gedichten (2.000 fr. en 1.000
fr.); 2) een verhaal van max. 5.000 woorden (2.000 fr. en 1.000 fr.);
3) een essay over een letterkundig onderwerp van max. 6.000 woorden (3.000 fr. en 1.000 fr.). Inzenden, vo6r 1 februari. a.s. aan :
Redactiesecretariaat 'Nieuwe Stemmen', Merestraat 141, 9300 Aalst,
onder motto en met gesloten omslag waarin naam en adres.

ANTWERPEN
De Kempische Schrijvers huldigden in thun jaarvergadering de overleden leden Jozef Luyten (Em. v. Hemeldonck), Herman van Fraechem (J. de Ceulaer) on Joris Caeymaex (P. Hardy). Jose de Ceulaer pleitte voor intensere activiteiten der vereniging en prof. Keersmaeckers handelde over 'De agressieve auteur in onze letterkunde'.
Een Poezieprils van de alternatieve uitgeverij Gilbert Goos voor
niet gepubliceerde bundels wordt begin 1971 ingericht. Dichters van
maximum 30 jaar kunnen manuskripten (+ antwoordport) insturen :
Gilbert Goos, leperstraat 24, 2000 Antwerpen, voc5r 15 januari. Prijs
5.000 fr. + publicatie in de nieuwe reeks GG-bundels.
Het lnternationaal Cultureel Centrum - Koninklijk Pale's, Meir 50,
geeft geregeld een bulletin uit in verband met de activiteiten van
het Centrum o.m. over de geslaagde DOrertentoonstelling, die tot
27/12 open bleef on eon groot en verdiend succes kende. Ook middagconcerten worden elks vrijdag georganiseerd to 12u40, evenals
andere concerten.
Het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten organiseert eon reeks
wintervoordrachten telkens 's zondags to 11 uur. Aldus Tapisseries
flamandes de Cracovie' (Dr. S. Schneebalg-Perelman, 24/1), 'MerovingischA begraafplaatsen' (Dr. H. Roosens, 7/2), 'Le Uwe de prieres
du duc d'Anjou' (Dr. M. Huillet d'Istria, 21/3), 'Henry Moore' (P. Van
Roy, 7/3). Bovendien organiseert het museum, in de reeks 'Actueel',
tentoonstellingen van A. Skukalski (9/1 8/2), Bailleux (1412 - 14/3),
J. Geys (20/3 - 18/4) on H. Heyrman (24/4 - 23/5). Verder Canadese
fotografie met Eskimo-kunst (21/2 -14/3) en de expositie 'Men who
make our world', fotoportretten van bekende figuren door Yousuf
Karsh (3/3 - 31/4). Vervolgens Joegoslavische naTeve kunst (24/4 23/5).
4 jaar Diano Marina-prijs wordt vertoond in het Salon van de Antwerpse Waterwerken, Mechelse steenweg 64. Een belangwekkende
reeks geprimeerde werken, waarvoor de jury als Belgisch vertegen-

woordiger de kunstcriticus Remi de Cnodder had opgenomen. Het
betreft illustraties van bibliofiele edities zoals deze van Chagall op
de 'Poemes' van G. Cramer, die voor 1970 de prijs behaalden, deze
van Dali voor de 'Biblia Sacra' (1969) en deze van Manzu voor
'Edipe Re'.
Het Koninklijk Vlaams Muziekconservatorium organiseert dit seizoen wederom een reeks merkwaardige concerten en seminaries.
Inlichtingen : Directeur Eug. Traey, Desguinlei 25. De toelatingsexamens tot de Pedagogische afdeling gingen door op 17 en 18/12.
De professoren Jef Maes, Hendrik Crabbeels en Leo De Backer
worden gehuldigd door een feestelijk Scherzo-concert op 28 februari 1971.
Onder de seminaries vermelden wij : 'Globale structuur van het muziekondervvijs in Hongarije' (Dr. D. Dille, 2 en 4/2, te 15 u.), 'Stemproblemen - logopedie' (Dr. van Deinse, zat. 13/2, 10u30), 'Evolutie
van de kiaviertechniek' (Ir. Bogaert, 2 en 16/2 en 9, 16 en 23/3 te
10 u.), 'Dude instrumenten' (J.-P. Biesemans, de vrijdagen te 10 u.),
'Blokfliiit' (M. Scheck, donderdagen te 17u.30) en 'Organologie'
(Ghislain Potvlieghe, zaterdagen te 9u.30). De eerste twee zijn gratis, voor de andere is er een inschrijfrecht van 100 fr. voor buitenstaanders.
Het Antwerps Philharmonieorkest kreeg nog geen aanpasaing van
de lonen der musici aan de nieuwe barema's van 1968, waarvan de
Brusselse orkesten uiteraard reeds tang genieten; ook de Luikse
natuurlijk. Men verwacht echter een spoedige regeling, die intussen
ook reeds voor de Koninklijke Vlaamse Opera is gebeurd.
Het Vlaams Nationaal Zangfeest gaat in 1971 door op 23 mei, rond
het thema 'Dit is de tijd'.
Het Muziektornooi 1970 zag de bekroning met een eerste prijs van
zeven fanfares, terwijI twee fanfares een tweede prijs ontvingen.
De provinciale confederatie 'Het Madrigaal' organiseert acht zangavonden in de provincie, in het teken van de hulp aan kerkkoren.
Bovendien greep een kerstconcert plaats in de nieuwe St.-Annakerk, met de ensembles van het Leuvense Lemmensinstituut.

BERCHEM-ANTWERPEN
De Vereniging van Schrijvers voor de jeugd hield op 27/9 een algemene ledenvergadering. Onze leden Johan Ballegeer, Yvonne
Wagemans en Clara Timmermans werden in het bestuur opgenomen. Jan Peeters werd ere-voorzitter.

BRUGGE
Het tiende speelseizoen en de nieuwe reeks tentoonstellingen van
de Korrekelder werden reeds ingezet met succesvolle prestaties.
Inlichtingen : Kraanplein 8.
Het Centrum Uilenspiegel heeft zijn afdeling Poppenspel reeds volledig op gang gebracht : ook in februari zal elke zaterdagnamiddag
telkens een ander poppenteater optreden; ook cursussen worden
ingericht. De afdeling Teaterstudie belooft weldra van start te gaan
op de Raaklijnzolder. Inlichtingen : Beenhouwerstraat 19; telefoon
050/392.97.
Stijn Streuvels' volledige werken worden voorbereid door de uitgeverij Desclee de Brouwer, in een vernieuwde uitgave voor het
herdenkingsjaar '71. Tevens wordt een tweejaarlijkse romanprijs
Stijn Streuvels ingericht (100.000 fr.) door Desclee de Brouwer;
eerste uitreiking op 3/10/71. De deelnemers moeten maximum 35
jaar zijn en nog geen verhalend prozawerk in boekvorrn hebben gepubliceerd. De aanstelling van een jury is een delicate zaak. Men
kan zich de vraag stellen of een Nederlands auteur, die zich bezondigde aan pretentieuze verdachtmakingen tegen Gezelle, de
oom van Streuvels, hiervoor wel geschikt was. Of een Vlaams auteur, die een dikke vinger had in de toekenning van een Hollandse
letterkundige prijs aan een vriend-auteur-uitgever, in wiens uitgeve-

rij hij eveneens een dikke vinger heeft. Alle lof nochtans aan het
moose initiatief van Desclee de Brouwer. Volledig reglement : Desclee de Brouwer, Wijngaardplein 15.
Zoals in 1968 richt de stad Brugge in 1971 een wedstrijd voor schilderkunst in, waarvan de prijzen geput worden uit het Keane-fonds
(25.000 fr.). Voorbehouden aan kunstschilders, na 1/1/36 geboren en
sedert 1966 woonachtig in een gemeente van het bestuurlijk arrondissement Brugge. Inzenden vOOr 14/5/71. Volledig reglement op
onze redactie, Pontonstraat 12, 8400 Oostende.

BRUSSEL
De jury kende de Driejaarlijkse -dtaatsprijs voor het essay aan ons
redactielid Bernard Kemp toe, voor 'Van in 't Wonderjaar tot de
Verwondering'. Deze jury bestond uit P. Hardy, R.F. Lissens, Prof.
Vanelslander, Willekens en Prof. Piet Thomas. Het betrof de periode
1966-1969. Hartelijk gefeliciteerd.
De driejaarlijkse staatsprijs voor het toneel werd niet toegekend
wat, gezien de stand van onze toneelliteratuur, geenszins verbaast.
De culturele akkoorden hebben steeds een zekere autonomie gehad ten overstaan van het Ministerie van Cultuur, wat bepaalde,
sterk verpolitiekte ambtenaren de vrije hand gaf. Om te vermijden
dat hieraan een eind gesteld wordt (?) zou men de ministers van
cultuur onder voogdij van een adviesorganisme moeten stellen, aldus een voorstel van een politicus. Men vraagt zich of wat die
man denken zou van een voorstel ook zijn vrienden van Nationale
Opvoeding, Vermeylen en Dubois, onder een voogdijraad te plaatsen; deze - laatsten schijnen nochtans een dergelijke voogdij hard
nodig te hebben.
Het Jeugdteater-Beursschouwburg onder leiding van Hugo Meert
wil een belangwekkende vernieuwing van de jeugdteaterconceptie
realiseren.
AKVT-Brabant hield zijn gouwdag in café Waltra, met onder meer
een pleidooi van Miel Geysen die, uitgaande van zijn bevindingen
met het Augustijnenteater te Antwerpen, grote mogelijkheden ziet
voor het amateurstoneel.
De Berthe Art-prijs voor schilderkunst 1970 werd toegekend aan
onze vriend Paul Van Rafelghem, uit Kortrijk, die zo pas nog de
provinciale prijs van West-Vlaanderen bekwam. De jury was zeer
competent samengesteld; nochtans zou het wenselijk zijn dat hoge
ambtenaren die dergelijke jury's van ambtswege voorzitten, geen
stemrecht zouden hebben indien het gaat om een kunstbranche,
die buiten hun specialiteit
Voor de Jonge Belgische schilderkunst wordt de prijs op 26/2/71
uitgereikt. Inschrijven vc5Or 31/1/71 bij het secretariaat der Stichting
Rene Lust, Louisalaan 205, 1050 Brussel.
In het vierde jaar van haar bestaan is de Nederlandstalige Afdeling
van het Koninklijk Muziekconservatnrium uitgegroeid tot 325 studenten. Vertrokken met een concert in 1968, kon dit jaar een lijst
van meer dan vijftig solisten - in het bezit van een Eerste Prijs aangeduid worden om op te treden tijdens de middagconcerten
van het Koninklijk Muziekconservatorium van Brussel. Deze concerten worden elke donderdag van de tweede trimester gegeven,
vanaf 7 januari 1971, van 12.30 tot 13.30 uur in de grote concertzaal, , Regentschapsstraat 30. Toegang vrij.

DE HAAN
Het D.F. hield half november een boekenbeurs in Ons Huis, samen

met een tentoonstelling van grafische kunst van Monique Schotte.

DENDERMONDE
Op 14/11 werd de 550e verjaardag van de geboorte van Johannes
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Ockeghem herdacht met een academische zitting. Werkten rnee
o.m. Prof. J Roblins en het Ockeghemgezelschap onder leiding van
Karel Druwe. Een tentoonstelling bieef open tot 6/12, waarvoor de
Dendermondse .Oudheldkundige kring de cataloog verzorgde. Op
21/11 ging een concert door in de 0.4...-Vrouwekerk.

DIANO MARINA (Italie)
Voor de vijfde maal zal te Diano Marina een internationale prijs
warden ultgereikt aan een kunstenaar voor oorspronkelijke illustraties en aan een ultgever van een bibliofiele uitgave. De_ jury
zal einde januari de ingezonden publicaties, verschenen tijdens de
drie laatste Jaren, beoordelen.
De prijs wordt ultgereikt in de maand mei 1971, terwijl aisdan een
tentoonstelling in het Palazzo del Parco van Diana Marina wordt
georganiseerd.
inzendingen op het adres van Dr. C. Arcolao, Azienda Autonoma
di Soggiorno e Turismo, 1-18013 Diano Marina (Impede) Italie, of
aan de ondervoorzitter Remi de Cnodder, Huize San Michele, Italielei 219, 2000 Antwerpen.

DRONGEN
De culturele read Drongen organiseerde van 29/8 tot 25/10 Ballet
70, een reeks optredens met onder meer het Ballet van Viaanderen,

HASSELT
Het Postuniversitair centrum Limburg richt andermaal herscholingscursussen in voor toegepastri linguistiek (leiding Prof. Engels en
van Elk), niet-directieve gesprekstechnieken (leiding Dr. R. van
Balen en Dr. G. Decock), Psychopeclagogiek en ornierwijskunde
(leiding Prof. J.L. Wieers) en algemene en vergelljkande literatuurwetenschappen (leiding Prof. H. Dyserinck). Inlichtingen P.u.c.,
Economische Hogeschool, lie Liniestraat 24.

Erekabinetschef Jozef Droogmans werd bij een receptie op het
Koninklijk Pale's aeeerd met de gouden anderschelding van het
Koninklijk Huis, aangezien hij reeds 40 jaar bibliothecaris is van de
vorsten. Bovendien ontving hij verleden maand de medaille van
Officier in de Nationale Orde van Senegal vanwege president
Senghor van Senegal. WU wensen ons redactielid, tevens voorzitter Limburgse Schrijvers, oprecht geluk.

De vereniging van Limburgse schrijvers ihield hear jatuvergadering
op 29 november, Met onder meer een voordracht van Bernard Kemp
over 'De Kerk als theme in de hedendaagse Viaamse roman .
Werken van de Duitse graficus Orlowski werden door het Provinciaal bestuur van Limburg geerfd. Men heeft het inzicht In het aomein Bokrijk een Orlowski-museum in to richten.

HEKELGEM

een dansgroep uit Split en ritmische groepen uit Drongen. Het accent lag op de lichamelilke expressie. De Drongense culturele
raad publiceerde een folder, die een indrukwekkende activiteit aantoont. Secretariaat G. Gezellestraat 12, Drongen.

Het cultureel centrum Affligem, organiseerde een reeks merkwaardige activitelten, zoals een tentoonstelling van kunst- en gitbruikskeramiek, een opstelwedstrijd en voordrachten.

DUFFEL

LEUVEN

Hedendaagse figuratieve kunst in Duffels privaat bezit werd ver-

Het Davidsfonds stelt zijn programmatie voor het lopende cultureel
seizoen ander het motto : Goede programme's, zo goedkoop mogelijk, met een volledig uitgebouwde dienstveriening. Inlichtingen :
Secretariaat DF., Bilide-Inkomststraat. Intussen word op 7/11 Prof.
R. Deane aangesteld tot aigemeen voorzitter, in opvolging van Mr.
G. Beuselinck. Een geschikte opvolge., boewei hi' reeds teveel
functies cumuleert, wat niet bevorderlijk is voor ae vereniging.

toond van 13 tot 22/11 in galerij De Pelicaen.

EEKLO
De keurgroep van het Algemeen Katholiek Vlaams Toneelverbond
bracht, ander leiding van Carlos Van Lanckere, een keurige uitvoering van 'Sire Halewyn' van Herman Closson. Het stuk werd ook
door de groep met groot succes in Tsjechoslowakije opgevoerd.

GENT
AKVT-Oost-Vlaanderen inviteerde voor de tweede maal het Teeterensemble uit Tabo, Tsjechoslowakije, met rondvaarten en toneelvertoningen ander meer te St.-Niklaas. Een groat succes voor
Carlos Vguilancker. van wie men terecht schreef dat hij alleen meer
presteert dan de beruchte Culturele akkoorden, die vooral schijnen
opgerick om ambtenaren mooie buitenlandse reizen toe te laten
op staatskosten (met of zonder ambassadeurstitel).
Het Gents mimeteater brengt een reeks nieuwe voorstellingen in
het teatertje aan de Waterstraat 21 to St.-Amandsberg. Inlichtingen :
F. !deter, De Pintelaan 116.
De Dienst Toerisme van de stad laat om de twee maanden een bulletin verschijnen met de voornaamste cultuur- on kunstmanifestaties : Borluutstraat 9. De dienst beschikt ook over een reeks toeristische en culturele edities.

GOEFERDINGE
In Domein St.-Bartel werd op 13/12 een belangrijke culturele manifestatie gehouden met ander meer prijsuitreiking van tekenprijskamp, potizie, muziek en opening van een tentoonstelling van werken van Rob. Delanghe, Marcel Beeckman, Ann de Bock, e. a. Ook
hebben zij een akkoord gesloten met Waalse kunstenaars onder de
naam 'Arnica menu', met het doel gezamenlijk lentoonstellingen te
houden in beide landsdelen.
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LO
't Manneke uit de mane 71 word op 15/12 gepresenteerd; tevens
werd een aantal nieuwe ridders aangesteld.

LONDEN
De modeme Vlaamse kunstwerken, die op 12/11 geveild werden
bij Sotheby kregen over het algemeen een matig succes. Opnieuw
werden ook Walen in de reeks opgenamen. Men hoOpt dit jaarlijks
te kunnen hernieuwen.

LUIK
Een wedstrijd voor amateurorkesten wordt ingericbt door de Provinclaie Deputatie, met selectieproeven te Luik, Hoel, Verviers en
spa. Men noteerde het succesvol optreden van 'Eigen Kunst' at
Kortrijk.

MAASTRICHT
Het 5e Colloquium der Nederlandstalige toneelschrijvers, dat in december piaatshad in de stadschouwburg, richtte een traditionele
oproep tot de Belgische en Nederlandse regeringen om meer opvoeringen van nederlandstalig toneel. Dimitri Frenkel Frank kreeg
de Edm. Hustinprijs, uitgereikt door Kabinetschef Dr. J. Fleerackers.

RARIAKERKE (Gent)
Een culturele week word georganiseerd door de K.W.B. met onder

meer een boekenbeurs, een literaire avond en een reeks spreekbeurten.

programma : muziek (leiding A. Defoort en P. Hanoulle), toneel
(leiding G. Cafmeyer), keramiek (leiding Mw. De Weerdt) en fotografie (leiding I. De Meester), tel. 050/145.71.

KORTRIJK
Het Westvlaams Jeugdorkest onder leiding van Frans Soete (secretariaat Meiweg 5, Kortrijk) plant een hele reeks activiteiten in
1971. Onder meer in het eerste semester concerten te Kortrijk,
Veurne, Menen, St.-Amandsberg, Gistel, evenals een vierdaagse
concertreis in Zeeland. Het orkest treedt reeds op sedert 1962 en
is sedert 1970 onder de auspicien gesteld van het Ministerie van
Nederlandse Cultuur. Het is het Orkest van Jeugd en Muziek WestVlaanderen en heeft orkestleden uit heel de provincie. Het bestaat
uit 28 strijkers, 14 blazers, 1 slagwerk en 1 continuo. Het optreden
in het Internationaal Jeugdmuziekfestival van Purmerend in oogst
II. was een groot succes.
De eerste Andre Demedts-prijs ten bedrage van 30.000 fr. werd toegekend aan Luc Verbeke, in verband met zijn actie voor het Nederlands in Frans Vlaanderen : een verdiende onderscheiding, waarvoor wij ons redactielid van harte gelukwensen. Uitreiking had
plaats op 27/12. Ook felicitaties voor de organisatoren, in de eerste
plaats Luk Vercruysse.

NEERPELT
Finse wandkleden werden in het Provinciaal Centrum vertoond tot
18/11. Daarop volgde tot 13/12 'een tentoonstelling van Frans Minnaert. Van 19/12 tot 4/1 zijn de Limburgse zondagsschllders aan de
beurt.

OOSTENDE
De 5e Europaprijs wordt volgende zomer uitgereikt. Prijzen van
100.000, 25.000 en 10.000 fr. Voorwaarden aanvragen :-Secretariaat
Cultureel Centrum, Wapenplein (tel. 059/711.99). Voorbehouden
kunstschilders die 25 jaar zijn en behoren tot landen van de Raad
van Europa. Tentoonstelling van de geselekteerde werken van 19
juni tot 31 juli in het Kursaal.

Permeke, het grootse kunstboek uitgegeven door de Arcade, werd
op 20/11 in een receptie gepresenteerd in het Thermenpaleis.
De Vlaams Klub Kust brengt onder meer 'Met een Muze op Schoot'
(15 en 16 januari 1971) en een aantal toneelvoorstellingen en concerten.

TESSENDERLO
Heidebloem, de bekende Kunstkring uit de Limburgse Kempen, organiseerde een retrospectieve ter gelegenheid van zijn 35-jarig
bestaan, gewijd aan het werk der stichters. Inleider op 12/12 was
Ludo Laagland.

TIELT
Uitgeverij Lannoo richt in samenwerking met de firma Talens een

Kleurprijskamp in voor jongens en meisjes; 80.000 fr. prijzen. Reglement aanvragen : Uitgeverij Lannoo, Kasteelstraat, Tielt.

TONGEREN
Indische dansen, afgewisseld met gedichten van Tagore werden
uitgevoerd door J.L. Lievens op 17/11 in het Gallo-romeins Museum.
Op 10/12 werd een voordracht gehouden over de belangrijke archeologische vondst van 1970 betreffende Romeinse altaren, onlangs in de Westerschelde (Prof. Stuart, Leiden).
De Basilica Concerten 1971 zullen een zeer belangwekkend programma brengen met onder meer 'Carmina Burana' van Orff. Inlichtingen : Gallo-Romeins Museum, Kielenstraat 15.

VAALBEEK
Pro Arte Christiana organizeerde vanaf 14/11 een tentoonstelling
van de Kruisweg van Tytgat (met voorstudies en enkele andere
werken), die ingeleid werd door Dr. Renson, conservator van het
kasteel van Gaasbeek, waar de kruisweg in de kasteelkapel zijn
gewone bewaarplaats heeft.

VLOESBERG
Romanhouse in Henegouwen (Vlaamse Ardennen) opende onder
leiding van Leo Roman een nieuwe kunstgalerij, waar Juliaan Van
Acker als -eerste exposant zijn beeldhouw- en schilderwerken vertoonde. Hij werd gevolgd door een ander medelid nl. Rob. Delanghe. Er wordt ook gewerkt aan een Collectieve Vlassenbroek 70
en andere.

WAREGEM
PROM (Duitsland)
Kunstschilder Jos Geboers uit Lommel ontving de Kaiser Lotharprijs van de stad Palm voor zijn schilderkunst. wij feliciteren ons
medelid met deze onderscheiding.

RONSE
De prijs voor de schilderkunst van de stad werd voor 1970 toegekend aan ons medelid Jan Hoogsteyns uit Paal (Limburg). Hartelijk
gefeliciteerd, te meer dat hij ook reeds, vOOr enkele weken, een
melding kreeg in de Campo-prijs.

SINT-KRUIS
Een wedstrijd voor het ontwerpen van een sierwand voor het te
bouwen zwembad is uitgeschreven (25.000 en 15.000 fr.). Voorbehouden aan Westvlamingen. lnsturen voOr 12/1/71. Inlichtingen :
Interbad, Assebroek, tegen storting van 50 fr. op giro Kredietbank
Assebroek t.n.v. N. Verpoort.

SINT-MICHIELS
De Federatie voor Vrijetijdsbesteding (Secretariaat Ter • Groene
Poorte, Spoorwegstraat 14) heeft een uitvoerig cultuur- en kunst-

De Gaverprijs voor schilderkunst werd uitgereikt op 20/12 aan Ghis.
Devos en Raf Van Cauwenberghe. Bovendien kwamen als finalisten
nog Rolanda, Florent Smet, Bea Papejans de Morchoven en Lea
Vanderstraeten uit de bus. Ook J. Vandekerkhove werd bekroond.
Er waren 92 deelnemers, waarvan 16 werden geselekteerd voor de
tentoonstelling.
Galerij Leroy, die de organisatie op zich nam van de Gaverprijs, vertoonde van 4 tot 17/12 Parels der naieve kunst.

Provinciale prijzen
ANTWERPEN
Prijs voor Schilderkunst
De provinciale prijs voor plastische kunst 1970, ditmaal voorbehouden door het Provinciebestuur van Antwerpen aan de schilderkunst, werd toegekend aan Leo Taeymans voor zijn schilderij 'Zwart
atelier'.
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De jury, onder voorzitterschap van Bestendig Afgevaardigde J. De
Meester en verder bestaande uit de hh. E. Cassiers, Bestendig Afgevaardigde, Provinciaal Griffier Rob. Picavet, Hoofdconservator W.
Vanbeselaere, directeur P. Baudouin en de kunstcritici Marcel van
Jole en Remi De Cnodder, secretaris J. Walgrave, kreeg 716 werken
van 162 kunstenaars te beoordelen.
Na een eerste selectie bleven er nagenoeg 100 werken van 33
kunstenaars over, terwijl daarvan tenslofte 33 schilderijen voor de
prijs in aanmerking kwamen.
Naast de Provinciale Prijs voor Plastische Kunst aan Leo Taeymans
toegekend, ontvingen Rene Engelen voor 'Panorama', Roland Vandenbussche voor 'Solitude' en Jaak Vanderheyden voor 'Compositie
33' een vermelding.
Door het Provinciebestuur van Antwerpen zal in het voorjaar in het
Veiligheidsmuseum, Jezusstraat, Antwerpen een tentoonstelling worden georganiseerd, waarop het bekroonde werk en een 30-tal geselekteerde inzendingen zullen getoond worden. Tot de geselekteerde deeinemers, waarvan het werk tijdens deze expositie zal
voorgesteld warden, behoren o.a. G. Baekelmans, J. De Bondt, Rik
Brouwers, W. Cools, T. Haenen, Raf Huet, Mariette Jacops, Edith
Van Leckwyck, F. Schijvinck, Bob Stikkers, Paul Turkry, Cecilia
Vanderbeek, Lydia Wils, Natus Verbaenen en Jan De Winter.

Vrije tribune
Veremansnummer (1)
Uw Veremans-nummer is erg mooi, maar Ernest Claes-met-hetvraagteken op biz. 312 is in werkelijkheid Emmanuel de • Born. En
op blz. 295 mis ik de liederen van Veremans op teksten van mijn
vader. Maar ja, de lijst is onvolledig, staat erbij; dus...
L Simons, adjunct-conservator AMVC, Antwerpen.

Dank voor de toelichting I De titels van de liederen, geschreven
door Jozef Simons, staan in het Veremansnummer op blz. 296; or
werd inderdaad wat geharreward met het alfabet, waarvoor onze
excuses.
Veremansnumtner (2)
'Vlaanderen', nr. 114, jg. 19 - Personages op de foto, biz. 312 : (van
links naar rechts) Stijn Streuvels, Emmanuel de Born, etc. Naast
Jef van Hoof : Emma Leonard, zuster van de tekenaar Jos. Leonard
en levensvriendin van E. de Born.
Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal en Letterkunde, Gent.

Vlaanderen-West (2)
In 'Vlaanderen' nr. 112, blz. 202, verscheen een bespreking door
Albert Setola van het door de Uitgeverij Lannoo uitgegeven fotoboek 'Vlaanderen-West'. Deze recentie heeft de hoer Jozef Deleu
ertoe aangezet te replikeren in 'Vlaanderen' nr. 114, blz. 353.
Daar de heer Jozef Deleu de drie fotografen (Waiter de Mulder,
Roger Vansevenant, Jean Mil) zonder onderscheid betrekt in zijn
betoog, acht ik het noodzakelijk, voor wat mij persoonlijk betreft,
hem terecht te wijzen en verlang ik van hem een rechtzetting.
Bondig samengevat, meent de hoer Jozef Deleu mij te moeten
betrekken bij het volgende verwijt : 1. verwaarlozen var opdracht,
het niet naleven van kontraktuele verplichtingen; 2. geen rekening
houden met suggesties vanwege de opdrachtgevers; 3. plichtig aan
het feit dat de verschijningsdatum van het book diende to worden
verschoven; 4. de geboden artistieke vrijheid on kans om WestVlaanderen volledig vrij in beeld to brengen niet to hebben benut
(kortom : het niet aankunnen van de opgedragen taak); 5. tekortkomingen via derden afreageren; 6. mode verantwoordelijk voor
de slechte verstandhouding onder de fotografen.
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Mijn antwoord op de aantijgingen van de hoer Deleu.:
1. Verwaarlozen van opdracht. Er word mij opgedragen 64 theme's
betreffende West-Vlaanderen fotografisch uit te beelden. Op de
gestelde datum werden doOr mij zowat 400 toto's, die 130 theme's
behandelden, ingeleverd. 63 theme's (uitgebeeld door 79 foto's)
werden opgenomen. Contractueel heb ik meet dan gewenst mijn
verplichtingen nageleefd.
2. Geen rekening houden met suggesties van opdrachtgevers. De
hoer Deleu is soms in tegenspraak met zichzelf. Hij haatt zelf aan,
dat de 'rode draad' niet bindend was, weinu : hoe konden de fotografen dan bepaalde aspecten verwaarlozen ? ik volgde en werkte
de leidraad uit, zoals overeengekomen.
3. Verschuiven van verschijningsdatum. De uitgever werd inderdaad
ongewild en onverwacht voor yerscheidene dilemma's geplaatst,
maar daar had ik zelf niet de minste schuld aan.
4. Gewaarborgde artistieke vrijheid. lk leverde eon uitgebreide
reeks foto's in, waaronder montages; enkele van deze montages
werden integraal opgenomen ('Vlaanderen-West', biz. 105, 97)
andere werden volledig uit hun verband gerukt. Van semmige foto's
word de beeldsnit gewijzigd. Heeft de redactieraad soms ook de
tekst van Karel Jonckheere geredigeerd ?
5. Tekortkomingen via derden afreageren. lk het ernaar gestreefd
algehele voldoening to schenken. De hoer Jozef Deleu schreef mij
trouwens : „... u hebt good werk geleverd" I
6. Slechte verstandhouding onder de fotografen. Dear zit ik hoegenaamd voor niets tussen. Op mijn aandringen heeft Roger Vansevenant meegewerkt aan de realisatie van het fotoboek. Spontaan
heb ik een reeks foto's over de oorlogsgraven teruggetrokken, daar
Walter de Mulder over dit onderwerp enkele unieke foto's bracht.
Nee, meneer Deleu, slechte verstandhouding is niet lets, dat eigen
is aan artistieke milieus, maar men vindt ze helaas in alle milieus.
7. Fotografen on redactieraad. De hoer Deleu schrijft, dat de totografen wegens gebrek aan onderlinge verstandhouding geen deel
hebben genomen aan de redactieraad. Dii is nu eenmaal geen
reden ! De redactieraad moet daar boven staan I Daarbij moot de
hoer Deleu toch weten, dat een fotograaf (de Mulder) wet de kans
kreeg om met de redactie to praten I ? Persoonlijk heb ik al het
mogelijke gedaan om met de redactie voeling to krijgen, zonder
gevolg echter. Het is echt ongehoord dat men, bij de realisatie van
een fotoboek, de fotografen uit de redactie sluit.
8. Honorarium. Het was niet royaal I Het was geen aalmoes I Het
was democratisch I Daar steekt toekomst in I
9. Het book. lk kan de recensie door Albert Setola over 'Vlaanderen-VVesr onderschrijven. lk heb nergens bemerkt dat er slijmerigheden aan het adres van het uitgever werden gericht. De uitgeverij
Lannoo had zeker een beter fotoboek verdiend, zij neeft mogelijks
geen loon naar werken gekregen. Vertrouwen in het 'gentleman's
agreement' (?) plaatste haar mogelijks voor een onverwacnt dilemma, maar daar heb ik geen schuld aan. ik verwacht van de hoer
Deleu een hoffelijke rechtzetting in verband met de aantijgingen,
waarin hij mij betrekt. Laten wij hopen, baste Jozef Deleu, dat
niemand uw repliek en mijn wederantwoorp leest, want ik vind het
zielig dat 'Vlaanderen' met dergelijke dingen gevuld wordt. Maar
u verplichtte mij tot een wederwoord, zoniet kon ik els modeplichtige aanzien worden in de realisatie van een minderwaardig
fotoboek.
Jean Mil, Oostende.

OpenbaarKunstbezit I
Lezen wij niet dat bij de recente kunstopvatting meer en meer de
nadruk wordt gelegd op de idee van het work, minder op de uit-

voering
De factor 'tijd' wordt ingevoerd.
Men gaat het kunstwerk nu beleven als eon muziekstuk ! Is dit niet
altijd de bedoeling geweest ? of moot men het kunstwerk niet

herbeleven, herscheppen tot leven wekken in de geest Het denkherbeleven, herscheppen tot leven wekken In de geest I Het denkvermogen prikkelen tot handelen ?
vermog€n prikkelen tot handelen?
Beseft men dan niet dat dit wegwerp-kunst-systeem rechtstreeks
Beseft men dan niet dat dit wegwerp-kunst-systeem rechtstr€eks
indruist tegen de menselijke bewustwording, tegen , de individuele
indruist tegen de menselijke bewustwording, tegen de individuele
ontwikkeling, kortom tegen de evolutie ? Wordt het niet de hoogste
ontwikkeling, kortom tegen de evolutie? Wordt het niet de hoogste
tijd dat van officiele zijde meer aandacht gaat besteed worden aan
tijd dat van officiële zijde meer aandacht gaat besteed worden aan
blijvende kunstwaarden ?
blijvende kunstwaarden ?
Of heeft de wereld alle geloof verloren in de eeuwigheid ?
Of heeft de wereld alle geloof verloren in de eeuwigheid?
Het gevaar is niet denkbeeldig dat de mens binnen afzienbare tijd
Het gevaar is niet denkbeeldig dat de mens binnen afzienbare tijd
niet meer in staat zal zijn te assimileren. De hersens worden afniet meer in staat zal zijn te assimileren. De hersens worden afgestompt door dit altijd maar waarnemen en wegwerpen. Ver.gestompt door dit altijd maar waarnemen en wegwerpen. Vérwerken, nawerken, inwerken, zijn termen die men kost wat kost
werken, náwerken, inwerken, zijn termen die men kost wat kost
wil doen vergeten.
wil doen vergeten.
De verarming van de geest uit zich nu al door een overmatig
De verarming van de geest uit zich nu al door een overmatig
drug-gebruik met alle gevolgen. Niemand schijnt dit te wijten aan
drug-gebruik met alle gevolgen. Niemand SChijnt dit te wijten aan
het volsiagen gebrek aan evenwicht tussen de fysieke en de
het volslagen gebrek aan evenwicht tussen de fysieke en de
geestelijke krachten in de mens.
geestelijke krachten in de mens.
Het is nog niet te laat !
Het is nog niet te laat!
Stan Baele, Antwerpen.
Stan Baele, Antwerpen.

Stijn Streuvels Jozef Simons-Fonds.

Stijn Streuvels - Jozef Simons-Fonds.
In uw Veremans-nummer werd in uw rubriek Kunstecho's gewag
In uw Veremans-nummer werd in uw rubriek Kunstecho's gewag
gemaakt van de oprichting van een Stijn Streuvels - Jozef Simonsgemaakt van de oprichting van een Stijn Streuvels - Jozef SimonsFonds ter gelegenheid van ons huwelijk op 17 oktober 1970. Uw
Fonds ter gelegenheid van ons huwelijk op 17 oktober 1970. Uw
informatie hierover gaat blijkbaar terug op een niet geheel accuraat
informatie hierover gaat blijkbaar terug op een niet geheel accuraat
krantenbericht, waardoor wij zo vrij zijn er even op terug te komen.
krantenbericht, waardoor wij zo vrij zijn er even op terug te komen.
Het is de bedoeling van het fonds, op bescheiden wijze begaafde
Het is de bedoeling van het fonds, op bescheiden wijze begaafde
jonge mensen, die daartoe zelf niet over voldoende middelen
jonge mensen, die daartoe zelf niet over voldoende middelen
beschikken, te helpen om zich op een of ander terrein van de
beschikken, te helpen om zich op een of ander terrein van de
Nederlandse taal- en literatuurstudie te bekwamen, hetzij door hen
Nederlandse taal- en literatuurstudie te bekwamen, hetzij door hen
een kort verblijf in het buitenland mogelijk te maken, hetzij door
een kort verblijf in het buitenland mogelijk te maken, hetzij door
hun publikaties te ondersteunen of op welke manier dan ook.
hun publikaties te ondersteunen of op welke manier dan ook.
Bij het uitkiezen van de gegadigden worden de stichters geadviBij het uitkiezen van de gegadigden worden de stichters geadviseerd door professor Gilbert de Smet te Gent, die als getuige bij
seerd door professor Gilbert de Smet te Gent. die als getuige bij
het huwelijk optrad, en door professor Jose Aerts (Albert Westerhet huwelijk optrad, en door professor José Aerts (Albert Westerlinck) te Leuven, die het huwelijk inzegende. Het Fonds heeft een
linek) te Leuven, die het Iluwelijk inzegende. Het Fonds heeft een
rekening ander nummer 32.354 bij de Bank van Parijs en de Nederrekening onder nummer 32.354 bij de Bank van Parijs en de Nederlanden te Antwerpen (gironummer van de Bank : 950).
landen te Antwerpen (gironummer van de Bank: 950).
Met hartelijke dank voor uw belangstelling !
Met hartelijke dank voor uw belangstelling!
Ludo en Leentje Simons-Vandemeulebroecke, Antwerpen.
Ludo en Leent je Simons-Vandemeulebroecke, Antwerpen.

Heeft de Staat nog vertrouwen in zichzelf ?

Heeft de Staat nog vertrouwen in zichzelf?
Kortelings
werden de
de gemoederen
Kortelings werden
gemoederen opgehitst
opgehitst door
door de
de toepassing
toepassing
van een vergeten Koninklijk Besluit, waarbij vele collega's leraarvan een vergeten Koninklijk Besluit, waarbij vele collega's leraarkunstenaar fabelachtige sommen werden teruggevorderd, of bijna
kunstenaar fabelachtige sommen werden teruggevorderd, of bijna
gelijktijdig viel men ons op het dak met een berucht 'Nieuw Stagelijktijdig viel men ons op het dak met een berucht 'Nieuw Statuut', ondertussen reeds in der haast aangevuld met ,progressieve
tuut', ondertussen reeds in der haast aangevuld met 'progressieve
invoeringen' en een Protocol-akkoord.
invoeringen' en een Protocol-akkoord.
In het kort komt het daarop neer, dat heel wat van diezelfde cateIn het Iwrt komt het daarop neer, dat heel wat van diezelfde categorie leraars, die echter uitsluitend leraar wilden zijn en hun
gorie leraars, die echter uitsluitend leraar wilden zijn en hun
kunstenaarschap in mineur uitoefenden, gedegradeerd worden door
kunstenaarschap in mineur uitoefenden, gedegradeerd worden door
niet in het statuut noch in zijn aanvullingen vermeld te worden,
niet in het statuut noch in zijn aanvullingen vermeld te worden,
met alle gevolgen vandien !
met alle gevolgen vandien I
Nochtans vergeet het Ministerie dat de overgrote meerderheid van
Nochtans vergeet het Ministerie dat de overgrote meerderheid van
het lerarencorps bestaat uit elementen met bekwaamheidsbewijzen,
het lerarencorps bestaat uit elementen met bekwaamheidsbewijzen,
door
door het
het Rijk
Rijk afgeleverd.
afgeleverd. Veeleer
Veeleer zou
zou dus
dus het
hetstatuut
statuut de
derechten
rechten
van
deze
mensen
moeten
vastleggen
en
pas
dan
denken
aanhen,
hen,
van deze mensen moeten vastleggen en pas dan denkenaan
die
Onderwijs
die druppelsgewijze
druppelsgewijze na
na 1956
1956het
het
Onderwijsinfiltreerden...
infiltreerden...wij
wij
doelen
hier speciaal
speciaal op
opdedeRegent
RegentPlastische
PlastischeKunsten
Kunstenzonder
zonder
doelen hier
Hogere
Hogere Diploma's.
Diploma's. In
In werkelijkheid
werkelijklleid is
is hij
hij slechts
slechtster
tervervanging
vervanging
gekomen
dediploma's
diploma'stekenen
tekenen
gekomen van
van de
deTekenleraar,
Tekenleraar, in
in het
het bezit
bezitvan
van de
en
erdrie
dne jaar
jaar moest
moestover
overdoen
doenom
omdeze
dezegraad
graad
énhandenarbeid,
handenarbeid, die
die er
tetebehalen,
behalen,dit
ditna
nahet
hetHoger
HogerSecundair
SecundairOnderwijs.
Onderwijs.
Het
: een
Protocol-akkoord van
van oktober
oktober '70
'70 gaat
gaat nog
nógverder
verder:
eenarchiarchiHet Protocol-akkoord
tekt,
tekt, die
diegeen
geenenkele
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pedagogischeopleiding
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heeftgenoten
genotenenenniet
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door de Staat is gediplomeerd, overtreft in graad en betaling en
door de Staat is gediplomeerd. overtreft in graad en betaling én
toekomstmogelijkheden alle personen met hogere bekwaamheidstoekomstmogelijkheden alle personen met hogere bekwaamheidsbewijzen, door de Staat afgeleverd ! I
bewijzen door de Staat afgeleverd I !! .
Wie neemt het Ministerie in bescherming of wie legt daar de wet
Wie neemt het Ministerie in beschermll1g of wie legt daar de wet
op ? Inderdaad zijn er in gans Belgie slechts een paar in dit geval,
op ? Inderdaad zijn er in gans België slechts een paar in dit geval,
zoals er eveneens slechts een paar regenten P.K. zijn met een
zoals er eveneens slechts een paar regenten P K. zIJn met een
Hoger Diploma Tekenen (zij durven het examen niet aan of het
Hoger Diploma Tekenen (zij durven het examen niet aan of het
loont eenvoudig de moeite niet eraan deel te nemen, zoals we
loont eenvoudig de moeite niet eraan deel te nemen, zoals we
verder zullen zien !).
verder zullen zien I).
Het is al te flagrant, doch ondertussen zijn er in het nederlandstalig
Het is al te flagrant. doch ondertussen zijn er in het nederlandstalig
deel van Belgie meer dan 30 personen die geld, tijd en gezondheid
deel van België méér dan 30 personen die geld, tijd en gezondheid
over hebben gehad om na het regentaat (tekenen en handenarbeid)
over hebben gehad om na het regentaat (tekenen en handenarbeid)
nog twee tot vijf jaar (hebben sommigen niet tot hun 32 jaar deelnog twee tot vijf jaar (hebben sommigen niet tot hun 32 Jaar deelgenomen aan middenjury-examens ?) te studeren en aldus een
genomen aan mlddenjury-examens?) te studeren en aldus een
volwaardig leraar te worden met een tot vijf Hogere Diploma's ?
volwaardig leraar te worden met een tot vijf Hogere Diploma's ?
Zij zouden dus in de eerste plaats moeten vermeld worden in het
Zij zouden dus in de éérste plaats moeten vermeld worden in het
statuut, als beloning voor hun buitengewone inspanning I !
statuut, als beloning voor hun buitengewone inspanning I I !
In de Verenigde Staten van Amerika zou een persoon, die verIn de Verenigde Staten van Amerika zou een persoon, die verscheidene
diploma's behaalt,
behaalt, gepromoveerd
gepromoveerd warden
worden tot
tot
scheidene hogere
hogere diploma's
'Doctor in Fine-Arts' met prioriteit boven de licentiaat en met een
'Doctor in Fine-Arts' met prioriteit boven de licentiaat én met een
hogere wedde
wedde...
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te
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documenten.
Erger
nog
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WIJZIGING SECRETARIAAT

Gezien de groeiende administratie en de talrijke problemen, die
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personen
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zich thanstot
omde
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Verbond.
Nochtans
stelt
zich
thans
om
organisatorische
redenen
het probleem van een grotere centralisatie in een hand, en vanaf
probleem van een grotere centralisatie in één hand, en vanaf
1het
januari
1971 neemt Julien Van Remoortere de nieuwe functie van
1 januari 1971 neemt Julien Van Remoortere de nieuwe functie van
het gecentraliseerd secretariaat (redactie- en verbondssecretaris)
het gecentraliseerd secretariaat (redactie- en verbondssecretaris)
waar.
waar.
OP KORTE GOLF

OP KORTE GOLF

Ook van 1 januari 1971 of is het, wegens persoonlijke redenen,
Ook van 1 januari 1971 af is het, wegens persoonlijke redenen,
onze vriend en medewerker Roger Arteel niet langer meer mogelijk
onze vriend en medewerker Roger Arteel niet langer meer mogelijk
de Korte-Golf-berichten op te stellen. Hij heeft zich verscheidene
de Korte-Golf-berichten op te stellen. Hij heeft zich verscheidene
jaren lang van deze niet zo eenvoudige en eerder vervelende taak
jaren lang van deze niet zo eenvoudige en eerder vervelende taak
gekweten op een voorbeeldige wijze, wij danken hem daarvoor
gekweten op een voorbeeldige wijze, wij danken hem daarvoor
heel speciaal en verzoeken onze leden de berichten over hun
heel speciaal en verzoeken onze leden de berichten over hun
kunstactiviteiten voortaan te laten geworden aan onze nieuwe mekunstactiviteiten voortaan te laten geworden aan onze nieuwe medewerker Joost Vanbrussel, Ieperstraat, 145, 8800 Roeselare.
dewerker Joost Vanbrussel, leperstraat, 145, 8800 Roeselare.
'VLAANDEREN' OP DE BOEKENBEURS

'VLAANDEREN' OP DE BOEKENBEURS

Op 31 oktober had op de Antwerpse boekenbeurs een 'Vlaanderen'Op 31 oktober had op de Antwerpse boekenbeurs een 'Vlaanderen'programma plaats. Onze redactiesecretaris was geflankeerd door
programma plaats. Onze redactiesecretaris was geflankeerd door
vier vertegenwoordigers van jongerentijdschriften, nl. Georges Van
vier vertegenwoordigers van jongerentijdschriften, nl. Georges Van
Acker (Kruispunt-Sumier), Neer Vantina (Zenith), Robin Hannelore
Acker (Kruispunt-Sumier), Neer Vantina (Zenith), Robin Hannelore
(Heibel) en Daniel Van Ryssel (Yang), die hem zeer pertinente
(Heibel) en Daniël Van Ryssel (Yang), die hem zeer pertinente
vragen stelden omtrent ons tijdschrift — dit was trouwens de bevragen stelden omtrent ons tijdschrift - dit was trouwens de bedoeling. Voor een talrijk en vooral jong publiek kwam het tot een
doeling. Voor een talrijk en vooral jong publiek kwam het tot een
boeiende confrontatie. De 'verwijten' kwamen hier vooral op neer,
boeiende confrontatie. De 'verwijten' kwamen hier vooral op neer,
dat ons tijdschrift niet voldoende ruimte toekent aan de Iiteratuur,
dat ons tijdschrift niet voldoende ruimte toekent aan de literatuur,
dat het niet zo actueel is, dat men geabonneerd moet zijn, wit men
dat het niet zo actueel is, dat men geabonneerd moét zijn, wil men
een dichtbundel besproken zien in ons periodiek, e.d.m. De redaceen dichtbundel besproken zien in ons periodiek, e.d.m. De red actiesecretaris had het niet zo lastig om een en ander te weerleggen
tiesecretaris had het niet zo lastig om een en ander te weerleggen
en op punt te stellen. Uit de zaal zelf kwam een golf van conen op punt te stellen. Uit de zaal zelf kwam een golf van contestatie, vooral van enkele gefrustreerden, die misschien wel de
testatie, vooral van enkele gefrustreerden, die misschien wel de
kiok, maar niet de klepel wisten hangen en die nog grotere wartaal
klok, maar niet de klepel wisten hangen en die nog grotere wartaal
uitsloegen dan al gebruikelijk is in sommige van hun geschriften.
uitsloegen dan al gebruikelijk is in sommige van hun geschriften.
Een confrontatie is boeiend, ja, en het experiment verdient beslist
Een confrontatie is boeiend, ja, en het experiment verdient beslist
een tweede beurt; alleen hopen wij, dat sommige jongeren zich een
een tweede beurt; alleen hopen wij, dat sommige jongeren zich een
beetje beter zouden documenteren vooraleer zij hun mend openbeetje beter zouden documenteren vooraleer zij hun mond opendoen; zij maken het 'Vlaanderen' een beetje te makkelijk...
doen; zij maken het 'Vlaanderen' een beetje té makkelijk ...
REEDS EEN ZEEFDRUK VAN BOSSCHEM RIJK ?

REEDS EEN ZEEFDRUK VAN BOSSCHEM RIJK?

U weet reeds dat wij onze abonnees, die een nleuwe 'Vlaanderen'U weet reeds dat wij onze abonnees, die een nieuwe 'Vlaanderen'lezer aanbrengen, een heerlijk geschenk overmaken : een prachtige
lezer aanbrengen, een heerlijk geschenk overmaken: een prachtige
zeefdruk van Willy Bosschem (ca. 80 x 50 cm., oplage beperkt tot
zeefdruk van Willy Bosschem (ca. 80 x 50 cm., oplage beperkt tot
250 exemplaren, elk exemplaar door de kunstenaar genummerd,
250 exemplaren, elk exemplaar door de kunstenaar genummerd,
betiteld
en ondertekend). In januari - februari 1971 zullen deze
betiteld en ondertekend). In januari - februari 1971 zullen deze
waardevoile geschenken verzonden worden. Ook aan u, indien U,
waardevolle geschenken verzonden worden. Ook aan u, indien U,
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Indien u het nog niet deed, doe het dan nu : lees onze 'Tijdingen'
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al onze
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In die
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een belangIn die
aflevering
werd een
belangaan
onze leden-kunstenaars.
rijkealsuggestie
opgenomen inzake
B.T.W.en andere
fiskale
mirijke suggestie
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fiskalezijn
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van onze
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verplicht
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dat deze miseries
voor
u
te ploeteren.
eengaan
goede
kans dat
dezeleest
miseries
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tot Er
hetbestaat
verleden
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! Maar
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eerstu
voorgoed
tot hethet
verleden
gaan behoren!
Maar leest u dus eerst
eens
aandachtig
bovenvermeld
'Tijdingen'-nummer.
eens aandachtig het bovenvermeld 'Tijdingen'-nummer.

Bibliotheek
Bibliotheek
NIEUW
NIEUW
Pasverschenen
werken van leden
Pas verschenen werken van leden

Albert Dusar : Limburgs Kunstbezit. Van prehistorie tot classicisme,
Albert Dusar: Limburgs Kunstbezit. Van prehistorie tot classicisme,
Uitg. Heideland-Orbis, Hasselt 1970. Inleiding van Gouverneur L.
Uitg. Heideland-Orbis, Hasselt 1970. Inleiding van Gouverneur L.
Roppe; 294 blz.; rijk gellustreerd met meer dan 260 illustraties,
Roppe; 294 blz.; rijk geïllustreerd met meer dan 260 illustraties,
waarvan elf quadrichromies; druk Aragom, Berchem; volledig linnen
waarvan elf quadrichromies; druk Aragom, Berchem; volledig linnen
band Scheerders-van Kerckhove, St.-Niklaas; fotogravure Limburg
band Scheerders-van Kerckhove, St.-Niklaas; fotogravure Limburg
te Berbroek en Maastricht; vormgeving Ludo Raskin; luxepapieren
te Berbroek en Maastricht; vormgeving Ludo Ra9kin; luxepapieren
Proost, Turnhout; formaat 30,5 x 25 cm., prijs 850 fr.
Proost, Turnhout; formaat 30,5 x 25 cm., prijs 850 fr.
Een prachtuitgave waarvoor wij de knappe en ijverige directeur van
Een prachtuitgave waarvoor wij de knappe en ijverige directeur van
de Provinciale Cultuurdiensten van Limburg van harte feliciteren.
de Provinciale Cultuurdiensten van Limburg van harte feliciteren.
Een monumentaal werk, dat niemand anders dan Albert Dusar had
Een monulT1entaal werk, dat niemand anders dan Albert Dusar had
kunnen tot stand brengen. Hij heeft voordien reeds over tal van de
kunnen tot stand brengen. Hij heeft voordien reeds over tal van de
hier besproken onderwerpen gepubliceerd; hij heeft alles ter
hier besproken onderwerpen gepubliceerd; hij heeft alles ter
plaatse herhaaldelijk bezocht en bestudeerd; hij heeft een rijke
plaatse herhaaldelijk bezocht en bestudeerd; hij heeft een rijke
fotodocumentatie, bestaande grotendeels uit foto's, die hij zelf
fotodocumentatie, bestaande grotendeels uit foto's, die hij zelf
heeft gemaakt; als redactieleider en medewerker van 'Tijdspiegel'
heeft gemaakt; als redactieleider en medewerker van 'Tijdspiegel'
heeft hij de exploratie en bestudering geleid van ontelbare Limheeft hij de exploratie en bestudering geleid van ontelbare limburgse kunstwerken; hij heeft reeds een lange reeks tentoonstelburgse kunstwerken; hij heeft reeds een lange reeks tentoonstellingen georganiseerd van Limburgse artistieke schatten, waarvoor
lingen georganiseerd van Limburgse artistieke schatten, waarvoor
hij de cataloog ook veelal zelf heeft samengesteld; als lid van de
hij de cataloog ook veelal zelf heeft samengesteld; als lid van de
Nationale Commissie van Monumenten en Landschappen draagt hij
Nationale Commissie van Monumenten en Landschappen draagt hij
reeds lang zorg voor de bescherming van het Limburgs cultuurreeds lang zorg voor de bescherming van het Limburgs cultuurpatrimonium.
patrimonium.
Zoals Gouverneur Roppe schrijft „beoogt h.et - werk geen volledigZoals Gouverneur Roppe schrijft "beoogt het werk geen volledigheld maar heeft het de grote verdienste voor de eerste maal een
heid maar heeft het de grote verdienste voor de eerste maal een
leesbaar repertorium en een algemeen overzicht te bieden. Het is
leesbaar repertorium en een algemeen overzicht te bieden. Het is
een waardevol werkinstrument en ik moge mijn grote waardering
een waardevol werkinstrument en ik moge mijn grote waardering
uiten voor het onvermoeibare werk van de auteur, die ontelbare
uiten voor het onvermoeibare werk van de auteur, die ontelbare
nota's, inventarissen en persoonlijke opzoekingen heeft moeten
nota's, inventarissen en persoonlijke opzoekingen heeft moeten
verwerken om een begin van een globale inventaris te kunnen
verwerken om een begin van een globale inventaris te kunnen
aanbieden".
aanbieden".
Achtereenvolgens worden behandeld : de prehistorie, de Romeinse
Achtereenvolgens worden behandeld: de prehistorie, de Romeinse
beschaving, de periode tussen de Romeinse en de Romaanse kunst
beschaving, de periode tussen de Romeinse en de Romaanse kunst
(Merovingische•kunst - Eerste christelijke kunst), •de Romaanse
(Merovingische kunst - Eerste christelijke kunst), de Romaanse
kunst, Gotiek, Renaissance, Barok (Bouwkunst, Beeldhouwkunst,
kunst, Gotiek, Renaissance, Barok (Bouwkunst, Beeldhouwkunst,
Schilderkunst,
Edelsm.eedkunst). Vanzelfsprekend sluit het boek
Schilderkunst, Edelsmeedkunst). Vanzelfsprekend sluit h8t boek
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Bern. Cuppens : Priester-dichter August Cupj3ens het legendarische
pastoorke van Loksbergen, eigen beheer, 2e druk t
Dit lijvige boek (351 blz.) beoogt een huldeboek te zijn, het relaas
van het opwindende leven van een levenskunstenaar. Want zo leer
ik pastoorke Cuppens uit dit boek kennen. In een vlotte, dikwijls
archaische taal, niet altijd vrij te pleiten van bombast, weet Bernard
Cuppens, aan de hand van brieven, persknipsels, nota's, getuigenissen van vrienden, het leven van deze Limburgse Gezelle utt te
tekenen. Tot mijn schande moet ik bekennen, dat ik de figuur van
Aug. Cuppens slechts kende van zijn 'liefde gaf u duizend namen'
maar niet de prachtige levenstaak die hij vervulde, de hulp die hij
genoot van Gezelle, Mieke Belpaire, Lode de Vocht e.a., de samensmelting van Dietsche Warande en Be!fort, die zijn werk was de
liederenkrans die hij maakte met Lode de Vocht, kortom zijn reele
betekenis als kultuurdrager en bewustzijnsverruimer in het Limburgse. En daarom is het misschien wet goed dat dergelijke boeken
geschreven worden. Niet om de Vlaming nog meer achterom te
doen kijken — die eigenschap bezit hij reeds en het is niet zijn
beste maar wel om de historische waarde van het levenswerk In
dienst van het yolk van deze man te bekrachtigen. Aileen reeds
omwille van de informatie (alhoewel Bern. Cuppens zichzelf vrij
frekwent herhaatt) is dit boek verantwoord.
Gerard Van Poucke : De Klare Gracht, met een woord vooraf door
Andre Demedts, eigen beheer.
De dorpsonderwijzer, die Gerard Van Poucke beschrijft in zijn
pretentieloos boekje 'De klare Gracht', ken ik, bij wijze van spreken.
Ook mijn Wijgmaalse meester Bruyninckx die me op de lagere
school op de vingers tikte, was uit hetzelfde hout gesneden. En
Andre Demedts heeft gelijk wanneer hij schrijft „Zoals het hier
staat zal de meester gesproken hebben en geboeid."
Je hoeft hier geen literatuur te zoeken of zo, alleen maar luisteren
hoe, via de menselijkheid van de meester, zijn taal en kennis van
de natuur die hij op simbolische manier aanwendt, de kinderen
gericht en geboeid worden. En at valt die metode te bediscussieren
(en wordt dat ook gedaan) de kinderen weten wat er rondom hen
gebeurt en hoe 't in mekaar zit. Fijntjes en echt. De echte levenswaarde stoelt vooral op eigen inzicht en ervaring en dikwijls ligt
ergens aan de basis daarvan de grootmenselijkheid van de schoolmeester of het tegendeel. De lezers, voor wie het bedoeld is, zullen
in dit boekje zeker aan hun trekken komen.

Fred de Swert
Dat najaarstijd inderdaad boekentijd is, hebben wij opnieuw kunnen
ervaren n.a.v. de Antwerpse Boekenbeurs. En het verheugt ons
zeer te kunnen vaststellen, dat het Vlaamse kinderboek zich doordrukt. Steeds meer uitgeverijen beginnen het met bijzondere zorgen
te omringen, het blijkt dat ze er wel bij varen en dit kan vanzelfsprekend ook ten goede komen aan onze eigen auteurs.
Bij de Uitgeverij De Goudvink, Schelle, noteerden wij niet minder
dan drie heel mooie reeksen : twee van de zeer actieve Gerda van
Cleemput, een andere van Lia Timmermans, die aardig op weg is
een heerlijke kinderbibliotheek bij elkaar te schrijven.
De serie 'Grote Dierenalbums' werd door Gerda van Cleemput
vergroot met vier prachtige banden (25 x 32 cm, 28 pag., geb., 75 fr./
deel). Het zijn : Op pootjes van fluweel, Vrienden op vier voeten,

Een bos vol dlerekinderen, Draven in de wind.
Elk boek bevat een aantal zeer korte verhaaltjes, ongeveer een
halve bladzijde tang, in een eenvoudige taal gesteld en handelend
— zoals de titels het trouwens doen vermoeden — over dieren.
Nemo tekende de illustraties en zorgde er zo voor, dat de albums
ook echte kijkboeken zijn, waaruit zelfs de kleinste lezertjes wat
kunnen opsteken. Kortom : prachtige uitgaven, die een plaats in
elks kinderbibliotheek meer dan waard zijn.

Bij dezelfde Goudvink zette Gerda van Cleemput een nieuwe reeks
op : de Inge en Bart-serie, waarin verschenen : Inge en Bart, Inge

en de egeltjes, Inge en Bart in de sneeuw, Inge en Bart in de
sprooklestuin (20 x 25,5 cm, 16 pag., geb., 35 fr/deel).
Deze boeken verhalen de lotgevallen van Inge en haar vriendje
Bart. Zij doen, qua opzet en vormgeving, denken aan de bekende
Rinkelbelserie van Casterman en lijken ons geknipte lektuur voor
beginnende lezertjes. Stef van Stiphout stond in voor de illustraties : deze nemen (terecht) een grate plaats in, maar blijven toch
ietwat beneden peil, vooral dan wat de kleuren betreft (in 'Inge en
Bart' b.v. zijn ze echt schreeuwerig). De verhaaltjes zelf doen het
uitstekend : Gerda kent de knepen van het vak !
Last but not least : de serie 'Lia Timmermans vertelt', o.i. de
mooiste van de drie. Er verschenen eveneens vier delen : Sneeuw-

witje, Klein Duimpje, De Bremer Stadsmuzikanten, De Rattenvanger
van Hameln (25 x 32 cm, 28 pag., geb., 75 fr./deel).
Het zijn bewerkingen — of liever : her-vertellingen — van wereldberoemde sprookjes, maar Lia slaagt erin ze in een moderne,
zeer soepele on boeiende taal to verwoorden; zij hoeft trouwens
niet meer te bewijzen, dat zij het genre aankan. Deze sprookjesboeken kunnen o.i. gelden als prototype van wat een goed kinderbook moet zijn : royaal formaat, stevig ingebonden, mooie, duidelijice letter en werkelijk schitterende illustraties. Voor 'Sneeuwwitje'
stond Nemo in, voor 'Duimpje' : Ivan Gongalov, voor de 'Stadsmuzikanten' en de 'Rattenvanger' : Marcel Tillard. Vooral de laatstgenoemde is een grootmeester : eenvoudig verrukkelijk wat die
man ervan maakt I
Wij waren ook in de gelegenheid kennis to maken met de jonge,
vooruitstrevende uitgeverij Brito, Antwerpen, die dit najaar een
belangrijk aantal interessante boeken op de markt bracht en die
o.m. ook veel zorg besteedt aan het kinderboek.
Zo verscheen in de 'Bergmannetjesreeks' o.m.
Frans Depeuter : De kleine oorlog van Koddige Koen, 13,5 x 20,5
cm, 43 pag., gen., omslag en illustraties van Andre Deroo, , 1970,
40 fr.
Bij ons weten is dit de eerste stap van Depeuter in de kinderliteratuur en het verheugt ons to kunnen vaststellen, dat de romancier-dichter-essayist dadelijk de juiste toon treft in dit moderne
sprookje. In een vlotte taal wordt verteld hoe Koen, geholpen
door alle dieren van het bos, de oorlog tussen Hier en Daar in
het honderd doet !open. Een uitstekend en origineel gegeven, dat
lezertjes van omstreeks 10 graag zullen lezen.
Robin Hannelore : Miranda en de negen vlinders, 13,5 x 20,5 cm,
45 pag., gen., omslag on illustraties van Andre Deroo, 1970, 40 fr.
Als je Depeuter ergens ziet, dan mag je natuurlijk Hannelore
verwachten, ook in deze Bergmannetjesserie. Hoewel 'Miranda'
knap geschreven werd, toch is het o.i. niet zozeer een kinderboekje;
daarvoor hield de auteur het te allegorisch; lezertjes van 10, voor
wie het bedoeld schijnt, zullen de diepere zin van het sprookje
niet snappen en met de namen van de landen, die Miranda achtereenvolgens bezoekt, zullen ze heelwat last hebben. Indien Hannelore erin slaagt wat meer echt to speten (om het spel zelf) dan
wordt hij vast een aanwinst voor de kinderliteratuur.
Brito geeft ook een Ukkepukreeks uit, lees- en voorleesboekjes
voor peuters, kleuters en kinderen tot 8 jaar. Wij maakten kennis
met een paar titels eruit :
Gilberte Deroo : Vertelselmolentje, 16,5 x 22 cm, 29 pag., geb.,
omslag en illustraties van Andre Deroo, 1969, 48 fr.
Acht leuke verhaaltjes van de bekende Westvlaamse jeugdschrijfster. Tafereeltjes uit het leven van alledag, gesteld in een
eenvoudige, verzorgde taal en sprankelend van dat voor kinderboeken onmisbare ingredient : humor. De illustraties van Andre
Deroo zijn voortreffelijk.
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Yvonne Waegemans, Luk Van Nerum, Maria Heylen, Jan Berghmons, Jan Malls : Een sprookje voor het slapen gaan, 16,5-x 22 cm,
39 peg., geb., =slag en illustraties van Maria Heylen, 1969, 48 fr.
De namen van de auteurs staan er borg voor, dat in dit bundeltje
kinderlectuur gebracht wordt van hoog niveau. De vijf sprookjes
kunnen dus als model gelden. De illustraties van Maria Heylen zijn
niet slecht, maar als zij kabouters tekent, moet zij beslist Lie
vergeten....
Even aandacht ten slotte voor de reeks 'Wij spelen poppenkast
thuis en op school', die bij Brito van de pers komt. Als voorbeeld
diende :
Olga De Wit : Ukkepuk vliegt naar de maan, 16,5 x 21,5 cm, 31 pag.,
in ringband, omsiag en illustraties van Andre Deroo, 1969, 55 fr.
Dit is een voortreffelijk poppenkastspel, waarin voldoende ruimte
gelaten wordt voor de eigen fantasie van de kinderen, en dat
tevens aansluit bij een gebeuren, dat zelfs onze jongste spruiten
heeft geboeid : de eerste maanlanding. Decors en rekwisieten
werden zo eenvoudig mogelijk gehouden, zodat het stukje speelbear wordt voor elle poppenkastbezitters.
lilt het grate jeugdboekenfonds van Altiora, Averbode, hebben een
zevental titels onze bijzondere aandacht weerhouden.
Emiel van Hemeldonck : Het Spookschip, 15 x 21,5 cm, 87 pag.,
gen., omsiag en illustraties van Mon Van Dijck, 1970 (2e druk).
Dit boek In 1969 bekroond door de Provincie Antwerpen — is het
geschenk van de auteur, bij zijn zeventigste verjaardag, aan de
Vlaamse jeugd. Dat ,hij kan vertellen, weten wij al decennia lang,
maar in dit 'Spookschip' heeft van Hemeldonck zichzelf overtroffen
en zelden hebben wij een jeugdboek gelezen, waarin de vertelkunst
en de eruditie elkaar harmonisch doorkruisen en aanvullen. Het
verhaalt de avonturen van een 'scheepslading' negerslaven, weggeroofd uit Afrika en bestemd voor de markten van Amerika.
Hoofdpersoon is de koningszoon Cinquez, verteerd door het verlangen near vrijheid en rechtvaardigheid; als geboren leider slaagt
hij er bijna in zijn broeders te bevrijden, maar moet buigen voor
de overmacht. Zijn morele overwinning staat echter boven alles
verheven.
Een boek, dat een bekroning meer dan waard was en dat geschreyen werd, recht naar het hart van onze 12- a 14-jarigen.
Wij hebben hier ooit at geschreven, dat Gaston van Camp momenteel den van onze bedrijvigste jeugdschrijvers is en dat bewijst
hij eons to meer bij Altiora : in 1970 verschenen dear niet minder
dan drie nieuwe titels van zijn hand.
Vooreerst twee nieuwe delen in de Sven-reeks :

Sven en het zilvergrijze paardje l Sven en de verdwenen ridder,
15 x 21,5 cm, resp. 94 en 86 pag., gen., omsiag en illustratie Lode
Mols.
Wat wij voorheen reeds vertelden over het eerste deel, 'Sven, de
jonge Viking', ken hier herhaald worden. Gaston is een rasschrijver,
laat zich in zijn boeken met geschiedkundige inslag nooit verleiden
tot slordigheden (wanneer de man het allemaal doet, is haast niet
voor to stellen I) en bouwt zich aldus in bliksemtempo een produktie op, die velen hem kunnen benijden.
Dat Sven — en ziin vriend Roald — het zullen doen bij de jeugd,
staat o.I. boven alle twijfel. Vikings waren nu eenmaal moedige,
dappere avonturiers haast symbolen van een onbeperkte, tevens
ridderlilk opgevatte, vrijheid.
Wat de verhalen van van Camp zo fris maakt, zijn de sprankelende
dialogen en de rake sfeerschepping. Laat hem dus maar 'veel'
schrijven : het ligt in zijn temperament, een natuurlijke frisheid
behoedt hem voor uitputting on zijn belangstelling gaat heel veel
kanten uit. Olt laatste bewijst hij dan weer met :
Het mysterie van de onderzeese grot, 15 x 21,5 cm, 111 pag., gen.,
omslag en ill. Lode Mols, 1970.
Hier begeeft Gaston zich op het science fiction-pad, een genre
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dat meer en meet veld wint, maar dat — en dat vergeet men wel
eons aan do auteur grotere eisen stelt, dan men cams vermoedt.
Zo volstaat het niet een hoeveelheid technisohe kennis te verwerken in een spannend verhaal. Het komt vooral op de originaliteit
aan : het onwaarschijnlijke waarschijnlijk maken, maar dan op een
zo persoonlijke wijze, dat de lezer ervan opklikt. In 'Het mysterie
van de onderzeese grot' vertelt van Camp boelende dingen over
een atoomduikboot (de echt bestaande Amerikaanse dulkboot
'Nautilus' Mond daarvoor model) het verhaal is spannend m en-kenniet-meer, maar ergens schiet de intrige to kart; zij mist datgene,
dat ondefinieerbare, wat bloedechte science fiction nu eenmeal
kenmerkt. VVat hoegeneamd niet wit zeggen, dat het book ult de
toon valt of minderwaardig zou zijn. Het tegencleel Is waar I
_

Komen wij dan, in Altiora, terecht bij die andere vruchtbare jeugdauteur : Gerda van Cleemput. Zij gaf er twee van haar allerbeste
meisjesverhalen uit
Het meisje dat de zon niet zag Maruja van de Zonnekust, 15 x
21,5 cm, resp. 85 en 79 pag., gen., omslag en Ill, Mon Van Dijck.
Het eerste speelt zich of in Vlaanderen, het tweede In het zonnige
Spanje. Twee heel verschillende gegevens, maar ergens doorkruisen zij elkaar en brengen zij, op heel natuurlijke wijze, een
mooie, gelukkigmakende boodschap : dat de mensen elkaar kunnen en moeten helpen on dat het gezinsverband, het fernilleverband,
de pleats is, waar alles terechtkomt, een vluchtheuvel. een oord
van veiligheid en warmte.
'Het melsje dat de zon niet zag' is Greet, een blind mei*, dat
uiteindelijk het geluk vindt bij haar vriendin Annemie en in het
gezin van Annernie. 'Maruja' is het dochtertje van een toreador,
een voibloed Spaanse, die o.m. dol is op stierengevechtetn; Ells
tegenpool treedt haar broer Mateo op, maar ook Pier komt altos
tot een gelukkige oplossing.
Twee heel mooie, ontrperende verhalen
geen tranerig gedoe
gesteld in een
evenwel, noch voorbijgestreefd gemoraliseer
puike teal en stijl en prettig uitgegeven.
,

Wij verlaten Altiora met een spannend, leerrijk boek van Rene
Struelens : De Vloek van Themosis, 15 x 21,5 crib, 104 peg., gen.,
omslag en ill. Mon Van Dijck.
Zoals de titel het laat vermoeden, voert Struelens zijn lezers mee
near Egypte, op zoek near een koningsgraf. Heel handig weeft hij
doorheen het boeiend verhaal eon massa wetenswaardigheden
over het oude Egypte, maar nergens hindert het didactische de
normale loop van het boek, zodat het door jongens van omstreeks
12 zal versionden worden in eon adem. Puike teal en moots illustraties; de omsiag lijkt ons niet honderd procent geslaagd.
Poi Vanhaverbeke : De Klaverliefde van Zus, 13 x 19 cm, 95 pag.,
gen., 1970, 80 fr.
Was 'Zus had geen geluk. Ze zat juist in bed met Sinterklaas' eon
succes en een Vlaamse bestseller in de volste zin van het woord
(25.000 exemplaren in elf maanden tijd I) dan is daze 'Klaverliefde
van Zus' aardig op wag om alle records to slaan : in tien dagen
ging Zus II zomaar achtduizend meal de deur uit.
Met een eenvoudig lachertje kan men er zich niet van of maken.
Er moot ergens lets leven ander het yolk, dat door Vanhaverbekes
kinderkolder precies op de gevoelige snaar getroffen wordt; misschien kunnen wij het een onbewuM verlangen near de eertvoud
en het ongecompliceerde on het ongecomplexeerde noemen. Want
Pols honderden voorbeelden uit kinderopstellen, examens on
spreekbeutlen hebben wel dit duidelijk gemaakt : dat wij aan onze
kinderen dergellike barbaarse dingen te slikken geven in het anderwijs, dat de onverteerbare resten ergens gesublimeerd moeten
worden, teruggebracht tot pure, eenvoudige vormen. En dat geeft
dan inderdaad aanleiding tot woordverdraaiingen on hotsebotsende
zinsconstructies, die je reinste kolder zijn en waartoe wij, volwassenen, nooit meer in staat zullen zijn.

Wij schateren om een uitschieter en grinniken-op-het-randje, maar
soms ligt er op de bodem van onze pret een restantje van heimwee
naar een verloren paradijs. DM is dan wat kenners de puurste
1. v. r.
humor noemen.

BOEKEN OVER KUNST
Roger Avermaete : Permeke. Uitg. Arcade, Brussel, 1970, 384 blz.,
29,5 x 26,5 cm., 87 illustraties in zwart-wit, 123 illustraties in kleur,
6 buitentekstillustraties in kleur, in linnen gebonden, in cassette.
Cliches Fotograyure De Schutter, Antwerpen; druk Leemans en
Loiseau. Lay-out May Neama (gelijktijdig ook franstalige editie),
2.500 fr.
De Uitgeverij Arcade voegt hiermede een prachtboek bij de reeds
indrukwekkende reeks grandioze kunstuitgaven, die zij op de markt
bracht, tot glorie van onze Vlaamse kunst in binnen- en buitenland.
Roger Avermaete, die reeds een 'Rik Wouters' voor de Arcade tot
stand bracht, werd aangeduid om ook deze uitgave te verzorgen :
in vele opzichten een goede keus. Hij is zeer vertrouwd met het
Vlaamse Expressionisme, kent er goed de 'petite histoire' van en
heeft vele jaren vriendschappelijke betrekkingen gehad met Permeke. Hij kent vooral uitstekend de woorden en zinnen, die het
doen in de gesofistikeerde wereld van het internationale kunstgedoe. Hij weet welke fioritures en cliches, welke verwijzingen en
vergelijkingen, welke citaten en zelfs sofismen men gebruiken moet
om gehoor to vinden in het bizarre fauna van de kunstcritici en
-amateurs, die het voor het zeggen hebben op de internationale
kunstmarkt. Hij is op dat gebied misschien enigszins de mindere
van de briljantere woordengoochelaar, die Paul Haesaerts is.
De bedoeling van een dergelijke uitgave is ongetwijfeld de plaats
van Permeke in het kader van het wereldkunstgebeuren eens en
voorgoed vast te leggen en zijn betekenis als Vlaams artiest van
universele waarde en klasse te confirmeren. Men weet dat vooralsnog alleen Ensor hiervoor op onbetwiste wijze in aanmerking
kwam en dat Permekes reputatie en marktwaarde zelfs lager ligt —
intemationaal bekeken — dan die van de Walen Delvaux en Magritte; rqemand kan dat rechtvaardig heten, maar het is nu eenmaat
zo en de reden is niet moeilijk om vatten. De 'Permeke' van de
Arcade heeft bijgevolg een grote, een onschatbare dienst bewezen
aan het prestige van de Vlaamse kunst. Wij kunnen het slechts
betreuren dat naast de Franse editie er geen Engelse on vooral
Duitse uitgave Is verschenen, omdat o.i. Frankrijk nooit volledig
een figuur als Permeke zal kunnen begrijpen.
Op het begrijpen komt het aan. Een mens als Avermaete is door
zijn oorsprong, zijn vorming, zijn mentaliteit, zeer ver verwijderd
van iemand als Permeke. Wij zijn overtuigd dat wijlen Ach. Stubbe
en Urbain Van de Voorde, of een Vanbeselaere, een Gaby Gyselen,
een Hilaire Gellynck, een boek zouden hebben kunnen schrijven,
dat heel wat dieper doordringt in het werk van Permeke, dan de
Antwerpenaar Avermaete, voor wie de pittoreske kant van de
figuur Permeke een to groot belang heeft. Maar beschouwd binnen
het kader van het opzet dezer uitgave — kunstpropaganda op internationale schaal kan dit tekort aan diepte niet ten kwade
geduid worden... integendeel.
Wij waarderen het vanwege de auteur dat de keuze der reprodukties heel wat minder bekende werken bevat; de volledige of
bijna volledige afwezigheid van bepaalde verzamelingen heeft ons
toch wat bevreemd, evenals de zeer grote ruimte geschonken aan
de collectie Devos van Oudenaarde. Men zal de catalogus van de
Permeke-tentoonstelling van 1959 to Antwerpen steeds ter aanvulling van het nochtans rijke beeldmateriaal ter hand moeten
nemen. Vetrizelfsprekend is het wel goed te keuren dat zekere
verzamelingen, waar vroeger misschien wat al to veel gerucht rond
is gemaakt geworden om commerciele redenen, bij Avermaete
meer in de schaduw gesteld worden.
Het is ook lofwaardig dat Avermaete niet heeft nagelaten enkele

minder stichtende dingen uit de geschiedenis van ons kunstleven
ten berde to brengen; wij denken o.m. aan de treurige intriges van
Camille Huysmans tegen Permeke; of aan het feit dat enkele der
voornaamste herauten van de 'school' van Latem zoals P.-G. Van
Hecke, Andre De Ridder on Paul Haesaerts, persoonlijk financieel
belang hadden in de verkoop van vele artiesten voor wie zij het
opnamen als critici. De eerlijkheid van Avermaete ten overstaan
van de religieuze overtuiging van Permeke moet eveneens onderstreept worden. Wel vinden wij het spijtig dat hij de betekenis van
Servaes in het ontstaan van het Vlaams Expressionisme in het
algemeen en bij Permeke in het bijzonder verzwijgt.
De Uitgeverij Arcade en de auteur Roger Avermaete kunnen echter
niet genoeg geloofd worden voor het prachtig werk dat is verwezenlijkt geworden. Deze lof geldt eveneens het fotomateriaal,
de documenten, de druk, de fotogravure, de lay-out, de papierkeus,
de inbinding; alles is volmaakt en draagt ertoe bij om van het
boek een waardevol bezit to maken, dat zowel door bibliofielen
als door kunstminnaars ten zeerste zal geapprecieerd worden. De
hoge prijs is volledig gerechtvaardigd; zelfs voor het dubbele van
de tegenwoordige prijs zou men er nog een goede zaak aan doen.
Rolf-Gunter Dienst : Deutsche Kunst : eine neue Generation; Reeks
Dumont Aktuell, uitg. M. DuMont-Schauberg, Keulen 1970.
Dit boek verschijnt helemaal in de geest van de actueelste stroming, die vooihoudt dat men de kunst moot ontmythologiseren
en desakraliseren : in een prim!tieve inbinding, gedrukt met kleine
leftertekens op grauw on gemeen editiepapier, ongepagineerd (er
zullen wel dicht bij de 500 blz. zijn), voorzien van meer dan 400
zwart-wit illustraties, die echter alles behalve moos zijn wegens het
gebruikt papier (om niet to spreken van wat zij moeten voorstellen, dat alles behalve mooi pretend.eert te zijn). Formaat 31 x
23 cm.
Het eerste deel van het boek b estaat uit een vijftiental paragrafen,
waarin een zekere groepering der artiesten gepoogd wordt, in
functie van de verschillende artistieke fenomenen, die zich in Duitsland sedert 1960 hebben voorgedaan. Naar ons oordeel is dit het
belangwekkendste en origineelste deel van dit boek. Reprodukties
ter illustratie.
Het tweeds deel wil intensief het werk zelf van 122 afzonderlijke
artiesten penetreren; dit gebeurt uitsluitend door de reproduktie
van talriike werken, met zakelijke ondertiteling en zond.er enig cornmentaar. Veel erg ludieke on geestige dingen.
Het derde deel brengt een korte bio-bibliografie van elk der 122
.

uitverkorenen, telkens met portret (als men de serie overziet dan
begrijpt men de wanhoop van eenieder, die zoekt zich op een tot

nu toe nog ongebruikte manier to laten fotograferen). Bovendien
mocht elk artiest een 'Statement', een zelf geschreven tekst naar
aanleiding van zijn werk, bij zijn foto laten publiceren : die word
onverkort, ongecensureerd en ongecorrigeerd opgenomen. Wij verzekeren U dat het gemiddeld I.Q. nogal laag zou liggen als men
die teksten als intelligentietest zou gebruiken.
Het boek is als documentatiebron zeer boeiend, als inspiratiebron
voor popartiesten goed bruikbaar, als recreatiemiddel voor doorsnee-bourgeois echt geschikt, als voor voor cultuurfilosofen vast en
zeker .genietbaar. Wie echter de tentoonstellingen van verleden
zomer to Keulen en te Aken ('Jetzt' on 'Klischee + Antiklischee')
heeft gezien zal weinig nieuws ontdekken; hij zal de spijkers van
Uecker terugvinden on de met chocolade gevulde kachel van Diter
Rot, de schrijfmachines van Klapheck en de muurafval van Vostell,
enz. enz. Na de oorlog hinkten de Duitsers de Ecole de Paris
achterna, nu zitten zij de Amerikanen op de hielen. Wanneer zullen
zij eindelijk weer zichzelf durven zijn ?
JOrgen Becker u. Wolf Vostell : Happenings. Fluxus, Pop art, Nouveau realisme. Uitg. Rowohlt Taschenbuch Verlag, Reinbek bel
Hamburg, 19683 (1965).

De auteurs kondigen dit werk aan als 'Eine Dokumentation'. In feite
is het noch een standaardwerk, noch een reportage, noch een
catalogus. Het is eenvoudig een opstapeling van gegevens, foto's,
citaten, afdrukken uit bladen en tijdschriften, fotokopieen, kunstobject-reprOdukties. Orde of rede dient u er niet in te zoeken;
dat kan slechts voor gevolg hebben dat u zich zoudt dood ergeren.
Maar plezant Is het in elk geval, wat te verwachten is van de
plezante dikkerd, die Vostell is; een grappenmaker, naar wie reeds
enkele jaren heel artistiek Duitsland gaapt omdat hij steeds nieuwe
fratsen uithaalt. Zo heel nieuw zijn ze dikwiPs niet, want hij beperkt
er zich vaak toe demonstraties te geven van Amerikaanse formules,
na het eerst met Franse te hebben gedaan; hij is trouwens een
tijdlang • In ParIjs vrije leerling geweest aan de Beaux-Arts. Persoonlijk hebben we liever met Vostell te doen dan by. met Beuys
(U weet Wel, de man met het lijkbiddersallure en met het gelaat van
een triestige klown, die zich amuseert door piano's met smout in
te smeren, die piano's welke onze Gentils liever kapot slaat om er
de brokken van aaneen te plakken en aan hoge s'ommen te
verkopen).
Het boek van Vostell en Becker bedoelde Duitsland uit zijn 'achterlijkheid' te bevrijden. Zij zijn erin geslaagd, wat o.m. voor de
lezer van vorige recensie duidelijk is. Indien u evenwel zelf nog
wat achterlijk zou zijn — of zelfs als ge u eenvoudig en gezond
wenst te vermaken — dan kunnen we u de 470 bladzijden nonsens
aanbevelen die Rowohit vijf jaar geleden op de markt bracht en die
nog altijd succes hebben. U betaalt er maar 14.80 DM voor,
inbegrepen.
A.S.

Spectrum van de Nederlandse Letterkunde, 10,5 x 18 cm.,. gen.,
uitg. Het Spectrum, Utrecht/Antwerpen, 76 frideel; bij intekening
op heel de reeks (25 delen) : 66 frideel.
In ons nr. 101, sept.-okt. 1968, hebben wij al de aandacht gevestig.d op de eerstverschenen delen uit dit 'Spectrum der Nederlandse Letterkunde'. Intussen werden wij verrijkt met tien nieuwe
afleveringen, die onze eerste, zeer gunstige indruk nog hebben
versterkt.
— Wie wil horen een goed nieuw lied ? (280 pag.) brengt een
bloemlezing van liederen en gedichten uit de Middeleeuwen.
Teksten van van Veldeke, Hertog Jan I van Brabant, Hadewijch,
Een Suverlijc Boecxken, een keuze uit het Antwerps Liedboek en
uit de gedichten van Athonis de Roovere, plus van een 'toegift' met
bekende teksten als 'Egidius', 'Heer Halewijn', 'Twee Koningskinderen' e.d.m.
-- Die Tyrannie verdrijven (313 pag.) brengt een keuze van teksten
uit de 16* en 17° eeuw, toen de godsdienst- en onafhankelijkheidsstrijd volop woedden. Anna Bijns, Willem van Oranje, Jan van
Hout, Adriaen Valerius, Jacob Revius, P.C. Hooft en Joost van den
Vondel zijn erin vertegenwnordigd, evenals uittreksels uit het
Geuzenliedboek. Zeer interessant om na te gaan hoe de troebelen
de gemaiigde en de geengageerde schrijvers hebben geinspireerd.
— De Wereld is een Speeltoneel (400 pag.) is een bloemlezing
van klassieke toneelspelen, geschreven door Hooft en Vondel :
'Granida' en 'Geeraerdt van Velsen' van de eerstgenoemde, 'Gijsbreght van Aemstel' en 'Joseph in Dothan' van de laatstvermelde.
Deze vier spelen belichten uitstekend de verschillende facetten
van het renaissancistische drama in de Nederlanden.
- Toneeldicht jokt somtijds (315 pag.) bevat een aantal blijspelen
van na 1700, met auteursnamen als Pieter Langendijk, De Schoolmeester en Frederik van Eeden.
- Mij dunkt ik zie het nog (320 pag.) houdt ons nogmaals op in
de toneelwereld en brengt een keuze uit ernstige toneelstukken
van na 1700. Andermaal is Frederik van Eeden vertegenwoordigd
(met 'De heks van Haarlem'), verder Johannes Kinker en vanzelfsprekend Ron Multatuli niet ontbreken (met zijn 'Vorstenschool').
— 'k Wou, zo graag verstandig wezen (265 pag.) is een keuze uit
de geschriften uit de sfeer der verlichting, dus de 18e eeuw.
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Justus van Effen, Hieronymus van Alphen, Betje Wolff, Aagje Deken
en P.A. de Genestet. Enorm interessant is, dat de kindergedichtjes
van van Alphen gedrukt werden naast de oude tekeningen, die opgenomen waren in de oorspronkelijke uitgave. Niet te geloven wat
men de kinderen uit de 18 0 eeuw aandeed...
— Dichteren het woora gelaten (311 pag.) bevat gedichten van
H.K. Poot, A.C.W. Staring en Guido Gezelle. Van de laatstgenoemde
werden opgenomen : Kleengedichtjes en, uit 'Filjnisnoer, Zomermaand, Koornemaand en Herfstmaand. Dat deze drie dichters
elkaar vinden it eenzelfde bundel, wordt verantwoord door het
feit 'dat zij werkelijk dichter zijn in tijden, die overvloeien van
epigonisme'.
- Verbeeldingswereld zijn geen grenzen aangewezen (266 pag.)
brengt gedichten uit de romantiek. Andermaal Staring en verder
nog Piet Paaltjens en Potgieter.
— Gevoelige harten (281 pag.) draagt els ondertitel 'Schetsen en
verhalen in de ban der romantiek', geschreven door Felth, Bellamy,
Drost, Potgieter, Hildebrand, Kneppelhout, Multatull en Bergmann.
— lk wil gelezen worden (313 pag.) slaat vanzelfsprekend op
Multatuli. De keuze uit zijn werken is zeer interessant Geloofsbelijdenis, Max Havelaar aan Multatuli, Het gebed van den onwetende, Japanse gesprekken, Duizend en eenige hoofdstukken
over specialiteiten en een keuze uit Ideen. Vermeiden wij nog dat
de samenstelling, de inleidingen en toelichtingen van a M.C.A.
van der Heijden zijn.
Het Spectrum van de Nederlandse Letterkunde is een uitgave die
de grootste aandacht en de ruimste verspreiding verdient.
.

.

Martin Davies : Les Primitifs Flamands : The National Gallery
London Ill, 22,5 x 29 cm., 58 pag. tekst plus 50 pag. illustr., geb.
in vollinnen band met goudstempel en stofomslag in 4 kleuren,
uitg. Centre National de Recherches 'Primitifs Flamands', Brussel,
1970.
Dit prachtige kunstboek werd geschreven (in het Engels) door
Martin Davies, de directeur van de National Gallery te London,
en is a.h.w. een supplement bij de in 1953 en 1954 verschenen
twee delen, gewijd aan hetzelfde onderwerp, d.w.z. de inventarisering en de wetenschappelijke beschrijving van het werk van
Vlaamse Primitieven, in het bezit van de voornoemae Gallery.
De beschrijving betreft hier 7 schilderijen : Portret van een man
(Meester van Flemalle); Christus verschiint aan de Maagd (Juan
de Flandes); De ziel van St.-Bertin, opstijgend naar God en Een
engelenkoor (fragmenten) (Simon Marmion); De Maagd en het Kind
met heiligen en schenker (in de stip van Marmion); St.-Clement
en schenker (in de stiji van Marmion); De Maagd en het Kind
met heiligen en schenkers (Hans Memlinc) en Pieta (Rogier van der
Weyden).
Van elk schilderij werden npgenomen classificatie in het Corpus
(van de Vlaamse Primitieven), identificatie, fysische karakteristieken, beschrijving en iconografie, oorsprong en verdere geschiedenis, vergelijkingsmaterieel, commentaar van de auteur, bibliografie
plus verwijzing naar de platen achteraan in het boek, die samen
een schitterende illustratie vormen (reproduktie van de schilderijen
zoals ze zip, fotografieen in infra-rood en met Rontgenstralen,
talrijke details en verso van elk schilderij).
Een monumentaal, subliem werk, dat monnikengeduld moet gekost
hebben, maar dat drijft op een enorme wetenschappelijke eruditie.
Alvar Aalto : Synopsis, 29 x 25 cm., 240 pag., waarvan 120 illustr.,
geb. met stofwikkel, Birkhauser Verlag, Basel (Zw.), 1970, 85 Zw. fr.
De Federale Polytechnische School uit Zurich heeft tot nogtoe
reeds zeven G.T.A.-boeken uitgegeven. G.T.A. is de afkorting van
Geschichte and Theorie der Architektur. Dit wil dus beduiden, dat
de genoemde school flink op weg is om een standaard-bibliotheek
te realiseren i.v.m. de bouwkunst. Als achtste G.T.A.-boek verscheen zopas volume nr. 12 (de nrs. 7, 10 en 11 zijn in voor-

bereiding) en het werd gewijd aan het werk van de wereldbekende
bereiding) en het werd gewijd aan 11et werk van de wereldbekende
Finse schilder-architect-beeldhouwer Alvar Aalto. Het werk is
Finse schilder-archltect-beeldhouwer Alvar Aalto. Het werk is
drietalig : Engels, Duits, Frans. De inhoud ervan kunnen wij samendrietalig: Engels, Duits. Frans. De Inhoud ervan kunnen wij samenvatten als volgt : een zevental teksten van Aalto zelf, die oorvatten als volgt: een zevental teksten van Aalto zelf, die oorspronkelijk verschenen in vaktijdschriften en die voor 'Synopsis'
spronkelijk verschenen in vaktijdschriften en die voor 'Synopsis'
bewerkt werden, een substantieel iconografisch gedeelte (prachtige
bewerk! werden, een substantieel iconografisch gedeelte (prachtige
reprodukties waarvan 30 in kleur), de volledige inventaris van
reprodukties waarvan 30 in kleur). de volledige inventaris van
Aalto's werk van 1918 tot 1970 en tenslotte een bibliografie door
Aalto's werk van 1918 tot 1970 en tenslotte een bibliografie door
Leonardo Mosso, bijgewerkt tot 1970.
Leonardo Mosso, bijgewerkt tot 1970.
De presentatie is vlekkeloos = iedereen weet trouwens, dat de
De presentatie is vlekkeloos iedereen weet trouwens, dal de
Zwitsers wel weg weten met design — en het boek kan beslist
Zwitsers wel weg weten met design - en het boek kan beslist
een uitstekend werkinstrument zijn voor al wie met architectuureen uitstekend werkinstrument zijn voor al wie met architectuurstudie of -onderwijs te maken heeft. Voor de kunstminnaar in het
studie of -onderwijs te maken heeft. Voor de kunstminnaar in het
algemeen en de bibliofiel in het bijzonder betekent 'Synopsis' een
algemeen en de bibliofiel in hel bijzonder betekent 'Synopsis' een
mooie aanwinst.
mooie aanwinst.
Herbert Gerigk Woordenboek der Muziek, 14 x 22 cm., 200 pag.,
Herbert Gerigk : Woordenboek der Muziek, 14 x 22 cm., 200 pag.,
geill., geb. met stofwikkel, uitg. A.J.G. Strengholt, A'dam (voor
geïll., geb. met stofwikkel, uitg. A.J.G. Strengholt, A'dam (voor
Belgie : De Beukelaer, Grote Molenweg 21, Stabroek), 1970, 395 fr.
België: De Beukelaer, Grote Molenweg 21, Stabroek), 1970, 395 fr.
Dit is, bij ons weten, het eerste echte muziekwoordenboek, fiat
Dit is, bij ons weten, het eerste echte muziekwoordenboek, dat
in de Nederlanden verschijnt, d.w.z. een werk waarin op weloverin de Nederlanden verschijnt, d.w.z. een werk waarin op weloverwogen wijze een groot aantal muziektechnische termen op beknopwogen wijze een groot aantal muziektechnische termen op beknopte en heldere wijze wordt verklaard (uiteraard in alfabetische volgte en heldere wijze wordt verklaard (uiteraard in alfabetische volgorde). Het is in feite een vertaling van een Duits boek : 'Fachorde). Het is in feite een vertaling van een Duits boek: 'Fachworterbuch der Musik', maar Hennie Schouten, oud-hoofdleraar
wörterbuch der Musik', maar Hennie Schouten, oud-hoofdleraar
in de muziek-theoretische vakken aan het Amsterdams Conservatoin de muziek-theoretische val\ken aan het Amsterdams Conservatorium heeft zich niet beperkt tot een Ietterlijke vertaling, maar hij
rium heeft zich niet beperkt tot een letterlijke vertaling, maar hij
zorgde voor een puike bewerking, wat trouwens onontbeerlijk was.
zorgde voor een puike bewerking, wat trouwens onontbeerlijk was.
De kwaliteiten van dit woordenboek slaan vooral op de beknoptheid
De kwaliteiten van dit woordenboek slaan vooral op de beknoptheid
en de helderheid van de termen. De lezer, die de betekenis van
en de helderheid van de termen. De lezer. die de betekenis van
een bepaalde muziekterm niet begrijpt, wil in eerste instantie een
een bepaalde muziekterm niet begrijpt, wil in eerste instantie een
sluitende omschrijving of definitie en wenst niet gedropt te worden
sluitende omschrijving of definitie en wenst niet gedropt te worden
in een uitgebreide uiteenzetting, waarin hij dan toch weer verdoolt.
in een uitgebreide uiteenzetting, waarin hij dan toch weer verdoolt.
Er werden tevens zowat 225 illustraties opgenomen, waaronder
Er werden tevens zowat 225 illustraties opgenomen, waaronder
102 muziekvoorbeelden, hetgeen de bruikbaarheid van het boek
102 muziekvoorbeelden hetgeen de bruikbaarheid van het boek
nog verhoogt.
nog verhoogt.
Een uitgave, die en de leek en de vakman tal van diensten kan
Een uitgave, die én de leek én de vakman tal van diensten kan
bewijzen.
bewijzen.
j. v. r.
j. V. r.
G.H. Halsberghe : Standaard Woordenboek van de Klassieke OudG.H. Halsberghe: Standaard Woordenboek van de Klassieke Oudheid, 15 x 22 cm., 554 pag., Standaard Uitgeverij, Antwerpen/Ut-

heid, 15 x 22 cm., 554 pag., Standaard Uitgeverij. Antwerpen/Utrecht, geb. met stofwikkel, geillustreerd, 1970, 800 fr.
recht, geb. met stofwikkel, geïllustreerd, 1970, 800 fr.
De in de jongste paar jaar verschenen naslagwerken - zelfs als wij
De in de jongste paar jaar verschenen naslagwerken - zelfs als wij
ons beperken tot het Nederlands taalgebied - vullen een behoorlijk
ons beperken tot het Nederlands taalgebied - vullen een behoorlijk
grote boekenplank, Prof. Dr. G.H. Halsberghe en de Standaard Uitgrote boekenplank, Prof. Dr. G.H. Halsberghe en de Standaard Uitgeverij hebben daar nu nog een aan toegevoegd, maar wij kunnen
geverij hebben daar nu nog een aan toegevoegd, maar wij kunnen
al dadelijk zeggen : een biezonder belangrijk werk, dat in een echte
al dadelijk zeggen: een biezonder belangrijk werk, dat in een echte
behoefte voorziet. Niet alleen studenten van de Oude Humaniora
behoefte voorziet. Niet alleen studenten van de Oude Humaniora
of zij die de Klassieken bestuderen, plus hun leraars en docenten,‘
of zij die de Klassieken bestuderen, plus hun leraars en docenten,
worden vaak geconfronteerd met Hellas en Rome, doch evenzeer
worden vaak geconfronteerd met Hellas en Rome, doch evenzeer
alle bewonderaars van de antieke cultuur... en wij kunnen hier
alle bewonderaars van de antieke cultuur ... en wij kunnen hier
tevens de duizenden toeristen aan toevoegen, die jaarlijks naar
tevens de duizenden toeristen aan toevoegen, die jaarlijks naar
Italia en Griekenland trekken en die, willen zij dan toch lets opsteItalië en Griekenland trekken en die, willen zij dan toch iéts opsteken van hun trip, in veel gevallen verplicht worden hun toevlucht te
ken van hun trip, in veel gevallen verplicht worden hun toevlucht te
nemen tot bnverteerbare en vaak onjuiste folders en alles-overnemen tot onverteerbare en vaak onjuiste folders en alles-overboekjes. In dit 'Standaard Woordenboek van de Klassieke Oudheid'
boekjes. In dit 'Standaard Woordenboek van de Klassieke Oudheid'
treffen zij een Bids, die zijns gelijks niet heeft : Dr. Halsberghe, die
treffen zij een gids, die zijns gelijks niet heeft: Dr. Halsberghe, die
een leven lang werkte aan zijn woordenboek, die zich met uiterste
een leven lang werkte aan zijn woordenboek, die zich met uiterste
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Justinianus betreft (9e-8e eeuw v6s5r tot begin 6e eeuw na Christus);
Justinianus belreft (ge-8e eeuw vóór tot begin 6e eeuw na Christus);
omwille van hun belang werden evenwel toch enkele belangrijke
omwille van hun belang werden evenwel toch enkele belangrijke
onderwerpen uit de vroeg-Griekse periode behandeld.
onderwerpen uit de vroeg-Griekse periode behandeld
Buitengewoon interessant zijn de literatuuropgaven na elk belangBuitengewoon interessant zijn de literatuuropgaven na elk belangrijk trefwoord plus dan de 'nawerking'-toevoegingen, d.w.z. de nariJk trefwoord plus dan de 'nawerking'-toevoegingen, d.W.Z. de nawerking van thema's, feiten of figuren uit de Klassieke Oudheid, in
werking van thema's, feiten of figuren Uit de 1<lassieke Oudheid. in
zover zij moderne, westerse auteurs inspireerden tot historische
zover zij moderne, westerse auteurs inspi reerden tot historische
romans en novellen en voor de belangrijkste componisten sedert
romans en novellen en voor de belangrijkste componisten sedert
de Renaissance de bron waren, waaruit zij hun inspiratie voor de
de Renaissance de bron waren, waaruit zij hun Inspiratie voor de
muziek van hun opera's of symfonische gedichten hebben geput.
muziek van hun opera's of symfonische gedichten hebben geput.
Wijzen wij tenslotte nog op de vele tientallen uitstekende illustraWijzen wij tenslotte nog op de vele tientallen uitstekende illustraties in kleurendruk (163 in het totaal) alsmede op de perfecte afties in kleurendruk (163 in het totaal) alsmede op de perfecte afwerking van het werk.
werking van het werk.
Globaal dus een topprestatie, die wij zeer hard kunnen aanbevelen.
Globaal dus een topprestatie, die wij zeer hard kunnen aanbevelen.

PERIODIEK
PERIODIEK

Stichting Ons Erfdeel
Stichting Ons Erfdeel

Door het wijdbekende en uitstekende tijdschrift 'Ons Erfdeel' (moDoor het wijdbekende en uitstekende tijdschrift 'Ons Erfdeel' (momenteel het kultureel periodiek met de hoogste oplage in het
menteel het kultureel periodiek met de hoogste oplage in het
Nederlands taalgebied) werd ons een nota overgemaakt i.v.m. de
Nederlands taalgebied) werd ons een nota overgemaakt i.V.m. de
Stichting Ons Erfdeel. Uit dit geschrift nemen wij graag het essenStichting Ons Erfdeel. Uit dit geschrift nemen wij graag het essentiele over.

tiële over.
Het tijdschrift 'Ons Erfdeel', als particulier initiatief gesticht in
Het tijdschrift 'Ons Erfdeel', als particulier initiatief gesticht in
1957, heeft een spectaculair groeiproces doorgemaakt, zodat men
1957, heeft een spectaculair groeiproces doorgemaakt, zodat men
hieruit kan besluiten dat het blad door zijn specifieke doelstellingen
hieruit kan besluiten dat het blad door zijn specifieke doelstellingen
en door de manier van uitwerking, aan een behoefte blijkt te
en door de manier van uitwerking, aan een behoefte blijkt te
beantwoorden. Om deze doelstellingen (de culturele integratie
beantwoorden. Om deze doelstellingen (de culturele integratie
tussen alle nederlandstaligen bevorderen en de export van de
tussen alle nederlandstaligen bevorderen en de export van de
Nederlandse taal en cultuur) nog beter als voorheen te bevorderen,
Nederlandse taal en cultuur) nog beter als voorheen te bevorderen,
werd een concreet plan van uitbreiding uitgewerkt, dat uitgaat van
werd een concreet plan van uitbreiding uitgewerkt, dat uitgaat van
de reeds in het periodiek aanwezige elementen.
de reeds in het periodiek aanwezige elementen.
Buitenlandse instellingen zoals de Alliance francaise, het British
Buitenlandse instellingen zoals de Alliance française, het British
Council en het Goethe-Institut hebben hun nut en hun noodzakeCouncil en het Goethe-Institut hebben hun nut en hun noodzakelijkheid allang bewezen, maar voor het Nederlandse taalgebied
lijkheid allang bewezen, maar voor het Nederlandse taalgebied
bestaat
geen gelijksoortig equivalent. 'Ons Erfdeel' bevat nu al
bestaat geen gelijksoortig equivalent. 'Ons Erfdeel' bevat nu al
jaren
de
elementen, die tot de oprichting van een dergelijke
jaren de elementen, die tot de oprichting van een dergelijke
Nederlandse instelling kunnen bijdragen. Enkele ervan zijn : een
Nederlandse instelling kunnen bijdragen. Enkele ervan ziJn: een
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en het buitenland op internationaal niveau informeren over de
Nederlandse cultuur in de breedste zin. Zo zal, als de middelen
Nederlandse cultuur in de breedste zin. Zo zal, als de middelen
het
toelaten, vanaf 1972 gestart worden met 6 nederlandstalige
het toelaten, vanaf 1972 gestart worden met 6 nederlandstalige
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ook een
eenDialoogcentrum
Dialoogcentrum Ons
OnsErfdeel
Erfdeelopgericht,
opgericht,
Daarnaast dient
een
contact en
en overleg,
een centrum
centrum voor
voor internationaal
internationaal contact
overleg, steeds
steeds de
de
bekendmaking
bekendmaking in
in het
het buitenland
buitenland van
van onze
onze cultuur
cultUur op
op het
het oog
ooghebhebbend
mogelijke zin.
zin.
bend eri
en dan
dan in
in de
de breedst
breedstmogelijke
Wij
Wij willen
willen hier
hier nog
nog eens
eens heel
heelspeciaal
speoiaalwijzen
wijzenop
ophet
hetinternationaal
internationaal
karakter
karakter van
van deze
deze onderneming.
onderneming, De
De Stichting
Stichting Ons
Ons Erfdeel
Er/deel kan
kan
hierbij
pionierswerk
verrichten
en
het
is
niet
meer
dan
hierbij pionierswerk verrichten en het is niet meer dannormaal,
normaal,
dat
dat heel
heelde
deNederlandse
Nederlandsecuttuurgemeenschap
cultuurgemeensohap eendrachtig
eendraohtlg achter
aohter
daze
deze zeer
zeerbelangrijke
belangrijkeverwezenlilking
verwezenlijkingzou
zoustaan.
staan.

Gezellekroniek
Gezellekroniek 6,
6, Bijdragen
Bijdragen en
en mededelingen
mededelingen van
van het
hetGuidoGuldoGezeliegenootschap,
administratie
:
Gezellegenootschap, 17,5
17,5 xx25
25cm.,
cm.,224
224pag.,
pag.,gen.,
gen.,
administratie:
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Kapelsetraat 198 - 2080 Kapellen, 1970, 320 fr.
Kapelsetraat
198van
- 2080
Kapellen, 1970, 320
fr. wegens niet nader
Dit
zesde deel
de Gezellekroniek
kon,
niet maar
nader
Dit zesdeomstandigheden,
deel van de Gezellekroniek
kon, wegens
bepaalde
onmogelijk vroeger
van de pers,
bepaalde
omstandigheden,
onmogelijk
vroeger
van
de
pers,
maar
alles schijnt nu opnieuw in goede banen, vermits nr. 7 aangekonschijnt
nu
opnieuw
in
goede
banen,
vermits
nr.
7
aangekonalles
digd wordt voor eind januari 1971.
wordt
vóór eind boekwerk
januari 1971.
digd het
Ook
onderhavige
bevat een schat aan interessante
boekwerk
bevat
eenpersoon
schat aan
Ook
het
onderhavige
studien over en omtrent
het werk
van de
van interessante
Guido Gevan Guido
Gestudiën
over
en
omtrent
het
werk
van
de
persoon
zelle. De inhoudsopgave spreekt voor zichzelf : Frank
Baur en
voor van
zichzelf:
Frank en
Baur
en
zelle. De
inhoudsopgave
spreektAnton
Guido
Gezelle
(F. van Vlierden);
Duinkerken
G.G.
(F. van G.G.
Vlierden)
Anton van
Duinkerken
en G.G.
Guido GezeIIe
(J.J.M.
Westenbroek);
en de; Famine
Smith
(Luc Schepens);
Smith (Luc
Schepens);
(J.J.M. Westenbroek);
G.G. en de Familie
Albumblaren
(Karel Meeuwesse);
Verwantschap
tussen
Engelse
Albumblaren
(Karelpoezie
Meeuwesse)
; Verwantschap
tussen
Engelse
poezie
en Gezelles
(Christine
D'Haen); Mortis
Imago
: een
poëzie en Gezelles
poëzie
(Christine
D'Haen);
Mortis
Imago:
een
fundamenteel
gedicht
(K. De
Busschere);
Gezelles
laatste
natuurfundamenteel
gedicht
(K.
De
Busschere);
Gezelles
laatste
natuurgedicht : Platanus Oriental's L. (J.J.M. Westenbroek); Het hersftgedichtbij
: Platanus
Orientalis
L. Gezelles
(J.J.M. Westen
broek)
; Het
hersftmotief
Gezelle (A.
Demedts);
Ego Flos
(Miel
Kersten).
motief bij Gezelle (A. Demedts); Gezelles Ego Flos (Miel Kersten).
Onder
het hoofdstuk 'Archivalia' treffen we aan : De bisschoppen
Onder het
hoofdstuk
'Archivalia'
aan:van
DeDuinkerken,
bisschoppen
Malou
en Faict
tegenover
Gezelletreffen
(door we
Anton
en
Faict
tegenover
GezeIIe
(door
Anton
van
Duinkerken,
Malou
bezorgd door J.J.M. Westenbroek); Archivalische bijdragen
(A. Debezorgd door J.J.M.
Westenbroek);
Archivalische
bijdragen (J.
(A.Van
Demeulemeester);
Gezelle
in het S. Daemsarchief
to Tongerlo
S.
Daemsarchiel
te
Tongerlo
(J.
Van
meulemeester);
GezeIIe
in
het
Meensel); Archivalla (medegedeeld door L Devloo); Muziek on
Meensei); Archivalia (medegedeeld door L. Devloo); Muziek en
muzikanten in Gezelles Roeselaarse periode (J. De MOelenaere).
muzikanten
Gezelles Roeselaarse
periode
(J. De Mûelenaere).
Tenslotte
nogin'Mengelmaren',
'Bibliografie',
'Boekbesprekingen'
en
'Bibliografie',
'Boekbesprekingen'
en
Tenslotte
nog
'Mengelmaren',
'Klepper up Gezellekroniek 1 tot en met 5" (J. Boots).
'Klapper op Gezellekroniek 1 tot en met 5" (J. Boets).

Verschaeviana, Eerste deel, Aflevering I, 16 x 25 cm., 114 pag.,
Verschaeviana, Eerste deel, Aflevering I, 16 x 25 em., 114 pag.,
gel., gen., uitg. Jozef Lootensfonds, Baron Ruzettelaan, 433 - 8320
geïll., gen., uitg. Jozef Lootensfonds, Baron Ruzettelaan, 433 - 8320
Assebroek, 1970, 150 fr.
Assebroek, 1970, 150 fr.
In zijn 'Ten geleide' stelt E. Dekkers duidelijk het doel, dat door
In zijn 'Ten geleide' stelt E. Dekkers duidelijk het doel, dat door
de uitgave van 'Verschaeviana' wordt beoogd : 'Twintig jaar na het
de uitgave van 'Verschaeviana' wordt beoogd: 'Twintig jaar na het
overlijden van eon zo omstreden figuur als Verschaeve', schrijft hij,
overlijden van een zo omstreden figuur als Verschaeve', schrijlt hij,
'is het nog to vroeg voor een volkomen verantwoorde beoordeling
'is het nog te vroeg voor een volkomen verantwoorde beoordeling
van zijn leven en zijn werk; doch het is tijd voor eon kritisch
van zijn leven en zijn werk; doch het is tijd voor een kritisch
verzamelen on verwerken van alie dokumenten on gegevens die
verzamelen en verwerken van alle dokumenten en gegevens die
nog op to sporen zijn. (...) Dit werk voor de studie van Verschaeve
nog op te sporen zijn. ( ... ) Dit werk voor de studie van Verschaeve
wil ni. aanvankelijk vooral opsporingswerk verrichten on inedita
wil nl. aanvankelijk vooralopsporingswerk verrichten en inedita
uitgeven, torwijl het welbewust moor synthetische bijdragen naar
uitgeven, terwijl het welbewust meer synthetische bijdragen naar
latere delen wenst verschoven to zien'.
latere delen wenst verschoven te zien'.
Hoofdredacteur Jaak L de Meester licht het opzet uitgebreider toe.
Hoofdredacteur Jaak L. de Meester licht het opzet uitgebreider toe.
Zo zal deel I (waarvan dus aflevering I verscheen) ca. 400 pag.
Zo zal deel I (waarvan dus aflevering I verscheen) ca. 400 pag.
tellen en uit meerdere afleveringen bestaan, die aperiodisch, maar
tellen en uit meerdere afleveringen bestaan, die aperiodisch, maar
toch minstens eenmaal in het jaar zullen verschijnen. Vanzelftoch minstens eenmaal in het jaar zullen verschijnen. Vanzelfsprekend worden de bijdragen in welbepaalde rubrieken ondersprekend worden de bijdragen In welbepaalde rubrieken ondergebracht. Zo hebben wij voor doze aflevering I : Rubriek 'Varia' gebracht. Zo hebben wij voor deze aflevering I : Rubriek 'Varia' In memoriam (redactie); Boodschap (Dirk Vansina); In memoriam
In memoriam (redactie); Boodschap (Dirk Vansina); In memoriam
Dirk Vansina (Frans Mertens); In memoriam Pater Dr. R.V. vanden
Dirk Vansina (Frans Mertens); In mecoriam Pater Dr. R.V. vanden
Bussche (A.R. van de Wane); In memoriam Maria Lootens (Andre
Bussche (A.R. van de Wal Ie) ; In memoriéim Maria Lootens (André
Demedts).
Demedts).
Rubriek 'Verhandelingen' : Verschaeves Erbschaft (Albert MirgeRubriek 'Verhandelingen': Verschaeves Erbschaft (Albert Mirgelerp); Het drama van Cyriel Verschaeve en Robrecht de Smet
lerp); Het drama van Cyriel Verschaeve en Robrecht de Smet
(R. Vanlandschoot).
(R. Vanlandschoot).
Rubriek 'Inedita' : Cyriel Verschaeves brieven aan Jozef Lootens,
Rubriek 'Inedlta' : Cyriel Verschaeves brieven aan Jozef Lootens,
1909-1914 (J.L. de Meester en Martha J. van de Walley.
1909-1914 (J.L. de Meester en Martha J. van de Walie).
Rubriek 'Bibliographica' : Verschaevebibliografie 1949-1969 (Jaak
Rubriek 'Blbliographica': Verschaevebibliografie 1949-1969 (Jaak
L. de Meester).
L. de Meester).
Gezelliana, Mededelingen van het Centrum voor Gezellestudie bij
Gezel/iana, Mededelingen van het Centrum voor Gezellestudie bij
de Universitaire Facultelten St.-Ignatius, Antwerpen; Redactie : Prof.
de Universitaire Faculteiten St.-Ignatius, Antwerpen; Redactie: Prof.
Dr. R.F. Lissens en Dr. J. isoets; 4 afleveringen per jaar : 180 fr.,
Dr. R.F. Lissens en Dr. J. Boets; 4 afleveringen per jaar: 180 fr.,
losse nummers 55 fr. (dubbelnummer 110 fr.), administratie Uitgelosse nummers 55 Ir. (dubbelnummer 110 Ir.), administratie: Uitgeverij De Nederlandsche Boekhandel, Kapelsestraat 222, 2080 Kapelverij De Nederlandsche Boekhandel, Kapelsestraat 222, 2080 Kapellen.
len.
Inhoud :GezeIIe
Gezelle en
en de
Inhoud:
de schoolstrijd
schoolstrijd to
te Kortrijk
Kortrijk (J.
(J. Boets);
Boets); De
De briefbriefwisseling
Bormans-Gezelle
(P.
Hessman);
Omtrent
de
eerste
wisseling Bormans-Gezelle (P. Hessman) ; Omtrent de eerste pupublikatie van
van 't't Er
Er viel
viol ne
ne keer...
keer ... (R.F.
(R.F. Lissens).
LIssens). Deze
Deze aflevering
aflevering is
is
blikatie
een dubbelnummer
(68pag.
pag.-- afl.
afl. 1-2.
1-2, jg.
ig. 1,
zeer goed
dubbelnummer (68
1, 1970);
1970); zeer
goed ververeen
zorgd en
en interessant
interessant voor
voor al
al wie
wie belang
belang stelt
stelt in
in Gezelle,
Gezeiie, zijn
zijn werk,
werk,
zorgd
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zijn persoon, zijn
zijn persoon,
tijd.
Wijn
en Wijn, zijn
tweemaandelijks
wijnrevue met gastronomische acWijn en Wijn,
tweemaandelijks
wijnrevue
met
gastronomische
actualiteiten,
uitgave
Irian de V.Z.W.
Europese
Gastronomische
Club,
de
V.Z.W.
Europese
Gastronomische
Club,
tualiteiten,
uitgave
van
administratie en redactie : Torhoutsteenweg, 12, 8402 steno-Oostenadministratie
en 300
redactie'
12,142670
8402 Stene-Oostende,
abonnemant
fr., los Torhoutsteenweg,
nummer 75 fr., giro
Kredietbank
de, abonnement
3002258/13/10.606.
fr., los nummer 75 fr, giro 142670 Kredietbank
Oostende,
rekening
Oostende,
rekening
2258/13, 10.606.
inhoed
: Europese
wijngaarden;
Grasduinen In Europese wilnrevues
Inhoud:
Europese wijngaarden;
Grasduinen
in Europese
on
gastronomische
tijdschriften;
Kennis maken
met dewijnrevues
Vlitamse
tijdschriften;
KennisDie
maken
met de 'Vlaamse
en gastronomische Wijn
Wijnproeversgilde';
uit de Alsace;
Suid-Afrikaanse.
WynWijnproeversgilde'
Wijn uit de Alsace;
Wynbedryf;
Wijn en de; wijnliefhebber;
WijnDie
en- Suid-Afrikaanse
de vakman; Wijn
en
Wijn
en
de
wijn
liefhebber;
Wijn
en
de
vakman;
Wijn
en
bedryf;
gastronomie. Een schifterend verzorgd, nieuw periOdiek, dat tal
tal
gastronomie.
Een schitterend verzorgd,
periodiek,opdat
van
boeiende wetenswaardigheden
bevat,nieuw
gepresenteerci
hoog
van boeiende
bevat,
niveau.
Ofox ditwetenswaardigheden
behoort tot onze cultuur
I gepresenteerd op hoog
tv.r.
niveau. Ook dit behoort tot onze cultuur I
j.v.r.

Discotheek
Discotheek
Intekenactie herfat 1970
Intekanactie herfst 1970
Uit
de gehele intekenaktie herfst 1970 werden 3 opnamen als werkeUit
gehele intekenaktie
herfst 1970 werden 3 opnamen als werkelijk de
merkwaardig
weerhouden.
lijk merkwaardig weerhouden.
Richard Wagner : Gotterammerung, DG 2720019 (6 LP), Herbert
Wagner:
Götterdämmerung,
DGChor
2720019
(6 LP), Herbert
Richard
von
Karajan,
Berliner
Philharrnoniker,
aer deutschen
Oper
deutschen Oper
von
Karajan,
Chor der
Berlin,
Helga Berliner
DerneschPhilharmoniker,
(BrOnnhilde), Helge
Brilloth
(Siegfried),
Berlin, Helga Dernesch (Brünnhilde), Helge Brilloth (Sieglried),
Thomas Stewart (Gunther), Gundula Janowitz (Gutrune), Karl RidThomas Stewart (Gunther), Gundula Janowilz (Gutrune), Karl Ridderbusch (Hagen), Zoltan Kelemen (Alberich), Christa Ludwig
derbusch (Hagen), Zollan Kelemen (Alberich). Christa Ludwig
(Waltraute).
(Waltraute).
Wellicht is doze opname, die tevens Karajans Rina-opname afsluit,
Wellicht is deze opname, die tevens Karajans Ring-opname indrukafsluit,
een mijlpaal in de interpretatie van de tetralogies OP een
een mijlpaal in de interpretatie van de tetralogie. Op een indrukwekkende manier heeft von Karajan, met de hem eigen gave voor
wekkende manier heeft von Karajan, met de hem eigen gave voor
nuancering en thematisohe contrastwerking, de partituur tot een
nuancering en thematische contrastwerking, de partituur tot een
summum van koloriet gebracht, mede door de uiterst homogene
summum van koloriet gebracht, mede door de uiterst homogene
klank van de betoverende Berliner Philharmoniker. Was de opname
klank van de betoverende Berliner Philharmoniker. Was de opn[.me
van de Gotterdammerung onder Solti (Decca) eertilds de maatstaf,
van de Götterdämmerung onder Solti (Decca) eertijds de maatE.taf,
dan valt het niet to betwijfelen, dat von Karajan er nu eon nieuwe
dan valt het niet te betwijfelen, dat von Karajan er nu een nieuwe
heeft gesteld, die de toekoinst van de Wagner-interpretaties zal
heeft gesteld, die de toekomst van de Wagner-interpretaties zal
bepalen. De bezetting is uniek, jong, dynamisch. Stewart, de helbepalen. De bezetting is uniek, jong, dynamisch. Stewart, dé heldenbariton van het ogenblik, vertolkt Gunther op sen nog nooit
denbariton van het ogenblik, vertolkt Gunther op een nog nooit
geevenaarde manier, Karl Ridderbusch, Gundula Janowitz en Zoltan
geëvenaarde manier, Karl Ridderbusch, Gundula Janowitz en Zoltan
Kelemen bewijzen hun waarde in het vak, terwijI Christa Ludwig,
Kelemen bewijzen hun waarde in het vak, terwijl Christa Ludwig,
even subliem als altijd, de Waltraute-partij met nog meer menseeven
subliem
als altijd,brengt,
de Waltraute-partij
met deed
nog op
meer
menselijkheid
en grootheid
dan ze destijds
Decca.
In
lijkheid en grootheid brengt, dan ze destijds deed op Decca. In
Helge Brilioth vinden de Wagner-liefhebbers voor het eerst sinds
Brilioth
de Wagner-liefhebbers
het eerstmogesinds
Helge
lenge tijd
weervinden
een krachtige
heldentenor metvoor
schitterende
lange tijd weer een krachtige heldentenor met schitterende mogelijkheden, fervent on etherisch als het zware yak vereist. Helga
lijkheden, fervent en etherisch als het zware vak vereist. Helga
Dernesch is een prachtige BrOnnhilde, weliswaar niet zo Krachtig
Dernesch is een prachtige Brünnhilde, weliswaar niet zo krachtig
als Birgit Nilsson, maar wellicht interpretatief veel warmer, geloofals Birgit Nllsson, maar wellicht interpretatief veel warmer, geloofwaardiger. Werkelijk een unieke opname 1
waardiger. Werkelijk een unieke opname!
Georges Bizet : Carmen, EMI, C 165-02072/4, Raphael Fribbeck de
Georges Bizet: Carmen, EMI C 165-02072/4, Raphael Frühbeck de
Burgos, Orchestre de. l'Opera National de Paris, Grace Bumbry
Burgos, Orchestre de l'Opéra National de Paris, Grace Bumbry
(Carmen), Jon Vickers (Don Jose), Mirella Freni (Micaela), Kostas
(Carmen). Jon Vickers (Don José), Mirella Freni (Micaela), Kostas
Paskalis (Escamillo).
Paskalis (Escamillo).
De bezetting is ongeveer die van de Salzburger Festspiele onder
De bezetting is ongeveer die van de Salzburger Festsplele onder
von Karajan, doch de dirigent is m.i. beter voor het werk dan
von Karajan, doch de dirigent is m.i. beter voor het werk dan
von Karajan. Niet alleen is de Burgos Spanjaard, maar bovenal
von Karajan. Niet alleen is de Burgos Spanjaard, maar bovenal
beschikt hij
hij over
over een
beschikt
een grotere
grotere kracht
kracht wat
wat Bizets
Bizets partituur
partituur betreft.
betrelt.
Hij is
is nerveuzer,
geaccentueerder. Bumbry
is uniek,
uniek,
Hij
nerveuzer, ritmischer,
ritmischer, geaccentueerder.
Bumbry is
ongeevenaardals
als Carmen
Carmenop
op dit
dit ogenblik;
ogenblik; Freni
Freni is
is zeer
ongeëvenaard
zeer fijn;
fijn;
Paskalis mooi.
mooi. Jon
Jon Vickers
Vickers isis echter
echter to
Paskalis
te groot
groot voor
voor die
die partij,
partij, wat
wat
duidelijktot
totuiting
uitingkomt
komtinin zijn
zijn te
to veeivuldig
duidelijk
veelvuldig aangewend
aangewend mezza
mezza

voce.
Vervelend
echter dat
dat gee
geen
voce
. Vervel
end isis echter
n van
va n alien
a llen een
een behoorlijk
behoorlijk Frans
Frans
spreekt(o
(of
liever zing
zingt).
De grote
grote ve
verdienste
van deze
deze opname
spreekt
f liever
t) Dé
rdienste van
opname Iigt
ligt
echterinin het
het feit
feit,
dat het
het de
de originele
versie is
echter
, dat
o rig inele versie
Is met
met het
het parlando,
parlando ,
m.a.w.zonder
zonderde
de recitatieven
recitatieven,
die werd
werden
, die
en getoondicht
getoondicht door
door Ernest
Ernest
m.a.w.
Guiraud, en hoewel het storend werkt, dat de meeste zangers voor
Guiraud , en hoewel het st o rend werk t. dat de meeste zang ers voor
het parlando werden gedoubleerd (de stemkleur verschilt teveel),
het parlando werden gedoubleerd (de stem kleur verschilt teveel) ,
is het toch een aanbevelenswaardige opname, vooral dan voor
is het toch een aanbevelenswaardige opname, vooral dan voor
die muziekliefhebbers, die van het originele houden.
dié muziekliefhebbers, die van het originele houden .

Nocturnes (Nuages-Fetes-Sirens) & Maurice

Claude Debussy
Debussy: : 33 Nocturnes (Nuages-Fêtes-Sirènes) & Maurice
Claude
Daphnis et Chlo6 II - Pavane pour une Infante defunie
Ravel
:
Ravel : Oaphnis et Chloé 11 - Pavane pour une Infante défunte
DG 2561012,
2561012,Claudio
Claudio Abbado
Abbado,
Boston Symphony
Orchestra, New
New
DG
, Boston
Symphony Orchestra,
England Conservatory
Conservatory Chorus.
Chorus.
England
De opname, die qua kwaliteit boven alle andere uitsteekt ! Niet

Dé opname, die qua kwaliteit boven alle andere uitsteekt! Niet
alleen Is
is het
alleen
het fantastisch,
fantastisch , dat
dat het
hetBoston
BostonSymphony
Symphony Orchestra
Orchestra
voor de
de eerste
eerste maal
voor
maal op
op DG
DG opneemt,
opneemt, en
en dan
dan nog
nog o.l.v.
o.l.v. Abbado,
Abbado,
maarhet
het is
Is Amerika's
grootste orkest
orkest.
De opname
maar
Amerika's grootste
. De
opname is
is revelatief
revelatief
voor de
de kwaliteit
van het
het orkest,
orkest, dat
dat het
van deze
deze twee
voor
kwal iteit van
het karakter
karakter van
twee
impressionistischekomponisten
komponisten
de meest
meest complete
impressionistische
opopde
complete manier
manier
vertolkt.Het
Hetkoor
koor isis buitengewoon
gedrild en
en gestileerd.
vertolkt.
buitengevJoon gedrild
gestileerd . Enorm
Enorm
rijk
aan
kleur
en
dynamiek
is
deze
opname,
tegelijk
echter sensenrijk aan kleur en dynamiek is deze opname, tegelijk echter
sueel geritmeerd
en etherisch
Nog nooit
sueel
geritmeerd en
etherisch prikkelend.
prikkelend. Nog
nooit kwam
kwam het
het
visueel karakter
karaktervan
vandeze
deze impressionistische
impressionistische muziek
muziekzo
zo goed
goed tot
visueel
tot
zijn recht.
recht.Het
Hetzij
zij dan
dan ook
ook een
zijn
een vurige
vurige wens,
wens , dat
dat deze
deze eerste
eerste
opnamevan
vanhet
het orkest
orkest het
het begin
begin is
is van
van een
een serie
opname
serie voor
voor de
de luisteraar
luisteraar

absoluut volwaardige
volwaardige uitvoeringen
absoluut
uitvoeringen!!

Albert Leyns
Leyns
Albert

Kerstplaten
Kerstplaten
Wie
op zoek
zoeK mocht
mocht zijn
zijn naar
naarenkele
enkele zeer
zeer goede
goede platen
Wie op
platen voor
voor de
de
Kersttijd,
kunnen
wij
een
vijftal
uitgaven
van
Christophorus
Kersttijd, kunnen wij een vijftal uitgaven van Christophorus aanaanbevelen :
bevelen:
SCGLX75.946,
75.946,3030cm,
cm, stereo/
stereo/mono.
Festliches Weinnactustionzert,
Festfiches
Weihnachtskonzert, SCGLX
mono.
Deze
schijf
bevat
vier
sfeerscheppende
werken
van
componisten
Deze schijf bevat vier sfeerscheppende werken van componisten
uit de
de 17"
17e en
on 18
18e
eeuw, nI.
Concerto grosso
grosso op.
op. 6
e eeuw,
uit
nl . Concerto
6 nr.
nr. 8
8 'fatto
'fatto per
per
la notte
notte di
pastorale op.
op. 22
la
di Natale'
Natale' van
van Arcangelo
Arcangelo Corelli,
Corelli, Sinfonia
Sinfonia pastorale
nr.12
12 'per
'per IIitSantissimo
Santissimo Natale'
Natale' van
van Francesco
Francesco Manfredini,
Concerto
nr.
Manfredini, Concerto
grosse
f-mol
op.
1
nr.
8
'Weihnachtskonzert'
van
Pietro
Locatelli
grosse I-mol op. 1 nr. 8 'Weihnachtskonzert' van Pietro Locatelli
en 'Concerto
op. 88 nr.
en
'Concerto op.
nr. 6 'in
'in forma
forma die
die Pastorale
Pastorale per
per itil Santissimo
Santissimo
Natale' van
van Giuseppe
Giuseppe Torelli.
Natale'
Toreili.
Heerlijke,zeer
zeer rustige
rustige muziek,
muziek,ten
ten gehore
gehore gebracht
Heerlijke,
gebracht door
door een
een
perfect uitgebalanceerd Kammerorchester
perfect
Kammerorchester Wolfgang
Wolfgang Marschner.
Marschner.
SCGLV75
75.914,
30cm
cm,
mono.
Der Heiland
Helfand ist
ist geboren,
Der
geboren, SCGLV
.914, 30
, mono.
Kinderendie
die voor
voor kinderen
kinderen kerstliederen
kerstliederen zingen
zingen en
en spelen.
Kinderen
spelen. VanzelfVanzelfsprekend ook
ook 'Stille
sprekend
'Stille Nacht'
Nacht' van
van Gruber
Gruber (ditmaal
(ditmaal gebracht
gebracht door
door
blokfluitkwartet,xylofoon,
xylofoon, klokkenspel
klokkenspel en
en metallofoon),
blokfiuitkwartet,
metallofoon). maar
maar verder
verder
nog een
een schat
tot op
op de
nog
schat van
van oude
oude liederen,
liederen, teruggaand
teruggaand tot
de 14e
14" eeuw.
eeuw.
De
leerlingen
van
het
meisjesgymnasium
uit
Ravensburg,
De leerlingen van het meisjesgymnasium uit Ravensburg, o.l.v.
o.l.v.
HermannFeifel,
Feifel, laten
laten horen
horen wat
wat zij
Hermann
zij op
op muzrkaal
muzikaal gebied
gebied waarcl
waard zijn
zijn
en echt
I
en
echt:: dat
dat loont
loont beslist
beslist de
de moeite
moeite!
SCGLB75.966,
75.966,30
30 cm
cm,, mono/
mono/stereo,
Gloria in
in Excelsis
Gloria
Exce/sis Deo,
Deo, SCGLB
stereo, DM
DM 10.
10.
Een schijl
schijf vol
vol feestelijke
feestelijke muziek
muziek voor
voor de
deKersttijd.
Kersttijd. Zestien
Zestien kortere
kortere
Een
stukken van
van oude
: koormuziek,
stukken
oude meesters
meesters:
koormuziek, orgelspel,
orgelspel, kamerorkest.
kamerorkest.
De namen
: Johann
De
namen van
van de
decomponisten
componisten zijn
zijn:
JohannCrOger,
Crüger, Pachelbel,
Pachelbel,
Helmbold, Lorenzen,
Lorenzen, Scheidt, Buxtehude,
Helmbold,
Buxtehude, Corelli,
Corelli, Melchior
Melchior Franck,
Franck,
Praetorius, JJ.S.
Bach,, Zipoli,
Nik. Herman
Hermanen
en zelfs
zelfs
Praetorius,
.S. Bach
Zipoli, Johannes Walter,
Walter, Nik.
Andries pevernage,
Pevernage, wiens
wiens 'Gloria
'Gloriainin excelsis
excelsis Deo'
Andries
Deo' gezongen
gezongen wordt
wordt
door de
door
de Stuttgarter
Stuttgarter Hymnus-Chorknaben.
Hymnus-Chorknaben.
Zeer hoge kwaliteit
voor weinig
weinig geld.
Zeer
kwaliteit voor
SCGLV75.945,
75.945,30
30 cm
cm,
Alpen/ändische
WeihnachtsJieder, SCGLV
, stereo/
stereo/
Alpenlandische Weihnachtslieder,
mono.
mono.
Het
Landa-Chor, o.l.v.
Landa Ruprecht,
Ruprecht, het
het Tobi-Reiser-Quintett
Tobi-Reiser- Quintett en
en
Het Landa-Chor,
o.l.v. Landa
de
Salzburger Geigenmusik
plaat vol
vol met
met
de Salzburger
Geigenmusikzingen
zingenen
en spelen
spelen deze
deze plaat
de heerlijkste
heerlijkste kerstmuziek,
kerstmuziek , die wij
wij ooit
ooit hebben
hebben gehoord.
gehoord .Hier
Hier wordt
wordt

eons te
to meer
meer aa
aangetoond,
welke eenorm
rijke
bronde
de echte
echte volksyolkseens
ngeto o nd , welke
norm rij
ke bron
muziekisisen
enhet
het is
is met
en voeten
muziek
met handen
hand en en
voeten toe
toe to
te juichen,
jui c hen, dat
d at zij,
zij ,
o.m.door
doormidde
middel
van
de fo
fonoplaat,
eens en
l va
n de
no plaat , eens
en voorgoed
voo rgo ed wordt
wordt vastvastO.m.
getegd,
bewaarden
en vooral
vooral verder
verder doorgegeven,
doorgegeven, ove
over
alle
gelegd
, bewaard
r all
e grenzen
grenzen
heen.
heen
.

Weihnachtsmusikaus
ausdem
demSalzburger
Salzburger Land,
Land, SCGLB
SCGLB75.931
75.931,
30 cm,
cm,
Weihnachtsmusik
, 30
stereo/mono,
DM
10.
stereo/ mono, DM 10.
Watwij
wijvan
vande
devoorgaande
voorgaandeplaat
plaathebben
hebben gezegd
gezegd,, kan
Wat
kan hier
hier zonder
zonder
meerherhaald
herhaaldworden.
worden.Er
Erzijn
zijnevenwel
evenwel heel
heel wat
wat meer
meer
meer uitvoerenden:
uitvoerenden:
naast de
de bovengenoemde
bovengenoemde drie
drie groepen
groepen komen
naast
komen daar
daar nog
nog bij
bij:: RiRichard
Moder
(orgel),
de
Fischbachauer
Sangerinen,
het
Salzburger
chard Moder (orgel). de Fischbachauer Sängerinen , het Salzburger
Gitarren-Dreispiel,
Salzburger Lehrersingkreis,
Lehrersingkreis, de
de Riederinger
Gitarren-Dreispiel
, dedeSalzburger
Riederinger
Sanger en
on het
Derschmidt.DeDetekst
tekst van
van de
Sänger
het blokfluitenkwartet
blokfluiten kwartet Derschmidt.
de
liederen
staat
afgedrukt
op
de
hoes,
zodat
de
genteresseerde
liederen staat afgedrukt op de hoes , zodat de geïnteresseerde
makkelijkkan
kanvolgen
volgen(de
(de liederen
liederen worden
worden in
in een
makkelijk
een zeer
zeerklankrijk
klankrijk
dialektgezongen)
gezongen)..
dialekt
Luistervan
vande
de Muziek
Muziek in
In Vlaanderen
Vlaanderen
Luister
De tweede
tweede plaat
plaat uit
De
uit de
de tweede
tweede jaargang
jaargang van
van LMV
LMV verscheen
verscheen ononlangs (samen
(samenmet
metde
de opbergdoos
opbergdoosvoor
voorde
de jg
jg.).
Ze is
langs
.). Ze
is getiteld
getiteld
Erasmusen
en de
de Muziek
Muziek.. Aan
Aande
de oorsprong
oorsprongvan
vandeze
deze uitgave
uitgave ligt
Iigt de
de
Erasmus
Erasmusherdenking,
1969tetoLeuven
Leuvenplaatshad,
plaatshad,enendie
die een
een
Erasmusherdenking
, diedieinin1969
grote weerklank
weerklankvond
vond,
o.m. door
door de
de muzikale
grote
, O.m.
muzikale illustratie
illustratie ervan.
ervan. De
De
Kultuurraad
voor
Vlaanderen
stelde
dadelijk
voor
de
'Luister
Kultuurraad voor Vlaanderen stelde dadelijk voor de ' Luister van
van
de muziek
muziek rond
rond en
en om
to vereeuwigen
op de
de
om Erasmus'
Erasmus ' te
vereeuwigen op
de grammogrammofoonplaaten
onhet
het is
is een
foonplaat
een prachtig,
prachtig, origineel
origineel geheel
geheel gewordeh
geworden van
van
rustig makende
makende 16
16e
e eeuwse
rustig
eeuwse muziek.
muziek. Een
Een uitgelezen
uitgelezen schaar
schaar van
van
uitvoerdersstond
stond borg
borg voor
voor de
uitvoerders
de interpretatie
interpretatie:: Musica
Musica Polyphonica,
Polyphonica,
het Gemengd
Gemengd koor
koor en
en het
het
het Atelier
Atelier voor
voor oude
oude muziek
muziek van
van het
het LemLemmensinstituut
(resp.
o.l.v.
Paul
Schollaert
en
Paul
van
Novel),
mensinstituut (resp. o.l.v. Paul Schollaert en Paul van Nevel) , het
het
Vocaal kwartet
kwartetvan
van Brussel,
Brussel, o.l.v.
o.l.v. José
Jose Steels,
Vocaal
Steels, Kamiel
Kamiel D'Hooghe
D'Hooghe
(orgel) en
en Barbara
Polasek (luit).
Zij brengen
brengen globaal
globaal 16
(orgel)
Barbara Polasek
(luit). Zij
16 muziekmUziekstukkenten
ten gehore,
gehore, waarbij
waarbijgestreefd
gestreefd werd
ward naar
naar de
de grootst
grootst mogestukken
mogelijke afwisseling.
afwisseling. Er
Er is muziek
lijke
muziek van
van Obrecht,
Obrecht , Martin
Martin Luther,
Luther, Stefan
Stefan
Mahu,
Claude Goudimel
Goudimel,
Ph. de
de Monte,
Mahu
, Claude
, Ph.
Monte, Paul
Paul Hofhaimer,
Hofhaimer, Clement
Clément
Janequin, Joachim
Joachim van den
van Engeland (himJanequin,
den Hove,
Hove,Hendrik.
Hendrik VIII
VIII van
(himself i).
I), Hans
Hans Kotter,
Kotter,Damiao
Damiaode
de Goes
Goes en
en Johannes
self
Johannes Lupi
Lupi en
en verder
verder
een prachtig
'Salve Regina',
een
prachtig Gregoriaans
Gregoriaans 'Salve
Regina', verscheidene
verscheidene dansen,
dansen,
o.m. uit
uit het
het 'Leuvens
Dansboek' van
van Petrus
o.m.
'Leuvens Dansboek'
Petrus Phalesius en
en 'Galliard'
'Galliard'
uit ' 'English
LuteMusic
Music'.
ziet :voor
voorelk
elkwat
wat wils
wils iets
lets uit
uit
English Lute
'. UUziet:
uit de hoorn
hoorn
des overvloeds,
en dit
des
overvloeds, en
dit dan
dan gebracht
gebracht op
opGen
een schitterende
schitterende wijze,
wijze,
waarinmen
menniets
nietsaan
aan het
het toeval
toeval wou
wou overlaten.
overlaten.Ook
Ookde
de hoes
hoes is
waarin
is
een meesterstukje
van design
meesterstukje van
design en
en een
eenwonder
wondervan
vaninformatie;
informatie;
een
mettertijdzullen
zullende
de hoesteksten
hoesteksten uitgroeien
mettertijd
uitgroeien tot een
een knappe
knappemuziekmuziekencyclopedie !I (Voor
'Erasmus en
en de Muziek'
encyclopedie
(Voor 'Erasmus
Muziek' schreef
schreef Karel
Karel Aerts
Aerts
een uitstekende inleiding.)
een
inleiding .)
Abonnerenisis nog
nog steeds
steeds mogelijk
fr. voor
voor 44 platen
Abonneren
mogelijk : 700
700 Ir.
platen (gespreide
betaling wordt
wordt desgewenst
desgewenst voorzien)
betaling
voorzien) - prk.
prk. 13.60.32
13.60.32 van
van 'Luister
'Luister
van de muziek
van
muziek in
in Vlaanderen',
Vlaanderen ', Antwerpen.
Antwerpen .
Varla
Varia
Om deze
deze 'Discotheek'
to besluiten,
besluiten, stellen
stellen wij
Om
'Discotheek' te
wij nog
nog enkele
enkele nieuwe
nieuwe
opnamen voor,
voor, o.m.
o.m. een
een sublieme
sublieme plaat,
die de
opnamen
plaat, die
de liefhebbers
liefhebbers van
van het
het
lied in
zal brengen
lied
in verrukking
verrukking zal
brengen::

Aut F/üge/n
Flugeln des
des Gesanges, His
His Master's
Master's Voice,
Voice, C 063-28995,
30 cm.,
Auf
063-28995, 30
stereo/mono.
stereo/
mono.
Tijdens
heeft de
de grandioze
grandiozekoloratuurzangekoloratuurzangeTijdens het
het jongste decennium heeft
res
Rita Streich
concurrente gevonden
gevonden:: de
de liederenzangeres
liederenzangeres
res Rita
Streich een
een concurrente
Rita
. Wie
is , laten
laten wij
wij in
in bet
het midden.
midden.
Rita Streich
Streich.
Wievan
vanbeiden
beiden de
de grootste is,
In
Rita Streich
zó veelzijdig,
veelzijdig, dat
dat zij
zij zonder
zonder bewaar
bewaar mag
mag
Inelk
elk geval
geval is
is Rita
Streich zo
gerekend
grootste zangeressen van
van deze
deze tijd.
tijd .
gerekend worden
worden tot
tot de
de grootste
muzikaliteit, haar bewonderbewondérDe
De warmte
warmte van
van haar
haar timbre,
timbre, haar
haar hoge muzikaliteit,
de
techniek on
en de
de intelligentie
intelligentie waarmee
waarmee zij
zij haar
haar liederen
liederen ten
ten
de techniek
gehore
dan ook
ook een
gehore brengt,
brengt, grenzen
grenzen aan
aan het
het wonderbare
wonderbareen
en het
het is
is dan
werkelijk
plaat to
te beluisteren,
beluisteren , waarop
waarop liederen
liederen van
van
werkelijkgenot
genot deze
deze plaat

427
427

Schubert, Hugo Wolf, Felix Mendelssohn, Francis Poulenc en
Schubert,
Hugo Wolf,werden
Felix samengebracht.
Mendelssohn, Geoffrey
Francis Parsons
Poulenc been
Modest
Moussorgsky
Modest de
Moussorgsky
werden
samengebracht.
Geoffreyvan
Parsons
begeleidt
kunstenares
aan het
klavier en de teksten
de liedegeleidt
de kunstenares
het klavier
en van
de teksten
de liederen werden
bij de plaataan
gevoegd,
die een
de bastevan
discotheekdie een
van de beste discotheekren werden van
bij de
aanwinsten
ditplaat
jaar gevoegd,
mag genoemd
worden.
aanwinsten van dit jaar mag genoemd worden.
Ook bij Calig (Freiburg im Breisgau, D.B.R.) vonden wij onlangs
Ook
bij Calig
(Freiburg
im Breisgau,
D.B.R.) vonden wij onlangs
nog twee
zeer mooie
opnamen
:
nog twee zeer mooie opnamen:
Johann Sebastian Bach : Toccata und Fuge F-Dur/Sechs SchOblerJohann
Sebastian Bach
: Toccata
und CAL
Fuga 30
F-DuriSechs
Schüb/erChordie/Prilludium
und Fuge
c-mo!!,
410, 30 cm.,
stereo.
Fuge
c-moll,
CAL 30
410, 30 cm., schepstereo,
Chorä/e/Prä/udium
De werken, die dazeund
plaat
bevat,
ontstonden
in verschillende
die
deze
plaat
bevat,
ontstonden
in
verschillende
schepDe
werken,
pingsperioden van Bach en bieden aldus interessante vergelijkingspingsperioden
Bach enin
bieden
aldus interessante
punten intake van
de evolutie
de orgelcomposities
vanvergelijkingsde meester.
punten
inzake'voer'
de evolutie
in de orgelcomposities
de meester.
Dit is echter
voor musicologen;
de 'gewone'van
Bachbewondeechter
'voer'
voor
musicologen;
de
'gewone'
BachbewondeDit
is
raar komt evenwel ook meer dan aan zijn trekken. De drie werken
ook meer
aan zijn
trekken. De
werken
raar
komtstuk
evenwel
behoren
voor stuk
tot dedan
mooiste
orgelwerken,
diedrie
wij kennen
stuk
tot de mooiste
orgelwerken,
die wij orgelist
kennen
behoren
stuk voor
en zij werden
perfect
uitgevoerd
door de
nog jonge (°1933)
("1933) orgelist
en
zij werden
uitgevoerd door de
Gunter
Jena, perfect
op het Beckerathorgel
vannog
de jonge
St. Johanniskerk
to
Günter
Jena,
op
het
Beckerathorgel
van
de
St.
Johanniskerk
te
Wurzburg. Deze plaat mag zonaor meer als voorbeeld gesteld worzonder
meer als voorbeeld
Würzburg.
Deze plaat magintake
den wat opnametechniek
orgelmuziek
betekent. gesteld worden wat opnametechniek inzake orgelmuziek betekent.
W.A. Mozart : Adagio in C-Dur fOr Englisch-Horn und StreichorMozart: Adagio
in C-Dur in
türC-Dur
Englisch-Horn
und
W.A.
chester/Beethoven
: Variationen
Ober 'Reich
mirStreichordie Hand
chester/Beethoven : Variationen in C-Dur über 'Reich mir die Hand
mein Leben' fur zwei Oboen und Englisch-Horn; Trio in C-Dur far
mein Leben' tür zwei Oboen und Eng/isch-Horn; Trio in C-Dur tür
zwei Oboen und Englisch-Horn, CAL 30401, 30 cm., stereo/mono.
zwei Oboen und Eng/isch-Horn, CAL 30401, 30 em., stereo/mono.
Calig heeft met de ultgave van daze plaat waarschijnlijk de bedoeCallg heeft met de uitgave van deze plaat waarschijnlijk de bedoeling gehad verscheidene werken, geschreven voor Engelse hoorn,
ling gehad verscheidene werken, geschreven voor Engelse hoorn,
samen to brengen. Dat hierbij terechtgekomen ward bij twee
samen te brengen. Dat hierbij terechtgekomen werd bij twee
geniale componisten, is eon pluspunt to meer, want zelfs in doze
geniale componisten, is een pluspunt te meer, want zelfs in deze
'kleinere' werken tonen de toondichters zich grootmeesters. Zij
'kleinere' werken tonen de toondichters zich grootmeesters. Zij
worden vertolkt door een groep mensen, die weten hoe het hoort,
worden vertolkt door een groep mensen, die weten hoe het hoort,
nl. het Orchester der Professoren des Bayerischen Staatskonsernl. het Orchester der Professoren des Bayerischen Staatskonservatoriums der Musik, WOrzburg, o.l.v. Hanns Reinartz; solisten zijn :
vatoriums der Musik, Würzburg, o.l.v. Hanns Reinartz; solisten zijn:
Kurt Hausmann (hobo en Engelse hoorn), Stephen Ayrton (hobo) on
Kurt Hausmann (hobo en Engelse hoorn), Stephen Ayrton (hobo) en
Edgar Shann (Engelse hoorn).
Edgar Shann (Engelse hoorn).
Technisch prima verzorgd I
Technisch prima verzorgd!
j.v.r.
j,v.r.

NEONARA
NEON~

ELITE %Po
,.....,
PITTEM
PITTEM
VERLICHTINGS-

VERLICHTINGS&
REKLAMEBEDRUF
& REKLAMEBEDRUF

Burelen en
Burelen
en fabriek
fabriek
Brugse baan,
baan, 64
64
Brugse
PITTEM
Tel.051/462.63
051/462.63 -- 463.63
Tel.
463.63 (4
(4lijnen)
lijnen)
428
428

ZEKER
VAN

UW

IA.B.K.!

VERZEKERING
VERZEKERING
het !even
het
leven een
een waagstuk
waagstuk
rustig
uw
kansen
rustig uw kansen wikken
wikken
zeker
zijn
van
uw
zeker zijn van uw geluk
geluk
rust
en
zekerheid
brengt
rust en zekerheid brengt
uwIA.KB.1
verzekering
uw
verzekering
daar
kan
u
steeds
op aan
daar kan u steeds op
aan
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433 Robert Aerens / Paul Anneessens
434 Robert Arens / Georgine Baetens
435 Martin R. Baeyens / Gustaaf Blcmmaert
436 Marcel Boey
437 Armand Boni / 250 jaar Brugse Academie
438 No Ceulemans / Dirk Christiaens
439 Abel Claerhout
440 Albert Conincx / Bob de Cort
441 Jozef Deleu
442 Armand Demeulemeester / Lucien Dendooven
443 Frans Depeuter
444 Antoon De Vaere / AirnOe Diez-Thonon
445 Jozef Droogmans
446 Prof. Dr. Ir. Amaat G. Dumon / Fernand Etienne
447 Drs. Hilaire Gellynck
449 Rose Gronon en Herman Vos
450 20 jaargangen Haec Olim
451 Benoni Hinderyckx / Jan Hoogsteyns
452 Daan Inghelram
453 Madeleine Jacobs / Piet Janssens
454 Juul Keppens
455 Jan Lambin / AmedOe J. Laroy
456 Paul Lebeau
457 Pol le Roy / Leon Lommaert
458 Gwij Mandelinck
459 Prof. Dr. Piet Nuten / Andre Penninck
460 Walter Roland / Maria Rosseels
461 Julien Schoenaerts
462 Maria Segers / Gustaaf Sorel
463 Etienne Steel
464 Maurice Sterck
465 Pater Desiderius Stracke / Suzanne Thienpont
466 Jos Van Belleghem
467 Victor Van Beylen / Hilaire Van Biervliet
468 Gerda Van Cleemput / Paul Van Crombruggen
469 Jacques Vandamme / Roland Van den Bussche
470 Andre Van den Sande
471 Rudolf Van de Perre / Pater Leopold Vandepitte
472 Herman Van Fraechem
473 Prof. Dr. Em. Fern. van Goethem / Louis Verbeeck
474 Georges Vercruysse / Alfons Vermeir
475 Dr. Alois Verwaest
476 Stephanie Verzele-Madeleyn
477 Antoon Viaene / Jozef Vinck
478 Mgr. Jules Vyverman
479 Maio Wassenberg
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In memoriam
memoriam
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Robert Aerens
Aerens
Robert
In de
lente van
van dit
dit jaar
jaar overleed
overleed de
de op
op
In
de lente
31 augustus
augustus 1883
1883 te
te Gent
Gent geboren
geborenkunkun31
stenaar Robert
Robert Aerens.
Aerens. Hij
Hij volgde
volgde een
een
stenaar
volledige opleiding
opleiding van
van teken-,
teken-, siersier- en
en
volledige
schilderkunst, plus
plus daarbij
daarbij de
lessen
schilderkunst,
de lessen
voor het
het graveren
graveren en
en het
hetbeeldhouwen.
beeldhouwen.
voor
Hij
was
zelf
professor
aan
deKoninklijke
Koninklijke
Hij was zelf professor aan de
voor
Schone
Kunsten
en
Academie
Academie voor Schone Kunsten en
genoot
sinds
1944
de
eretitel
van
zijn
genoot sinds 1944 de eretitel van zijn
dat
hij
uitoefende
aan
deze
geambt,
ambt, dat hij uitoefende aan deze gekende instelling.
instelling.
kende
Robert Aerens
behoorde te
te Gent
Gent tot
tot
Robert
Aerens behoorde
diegenen
die de
de kaap
kaap der
der 80
80 overschreoverschrediegenen die
den hadden.
hadden. Hij
Hij was
was een
eenvriend
vriend van
van
den
De Coster,
Coster, Achiel
Achiel
Maurice
Jules De
Maurice Sys,
Sys, Jules
Lammens,
Karel Cornel
anderen. Van
Van
Lammens, Karel
Cornel en
en anderen.
1912 woonde
woonde hij
hij te
te Sint-MartensSint-Martens1902
1902 tot
tot 1912
Latem,
met zijn
zijn studiegenoot
studiegenoot
Latem, samen
samen met
Frits
Berghe. Hij
Hij leefde
leefde in
in
Frits Van
Van den
den Berghe.
zeer
nauw kontakt
kontakt met
leden van
van de
de
zeer nauw
met de
de leden
tweede
Latemse
groep.
Met
hem
vertweede Latemse groep. Met hem verdween
een levendig
levendig vertolker
vertolker van
van die
die
dween een
die
zoals
nu
blijkt,
bloeiende
periode,
bloeiende periode, die zoals nu blijkt,
zo
belangrijk isis geweest
gehele
zo belangrijk
geweest voor
voor de
de gehele
Vlaamse
schilderkunst.
Vlaamse schilderkunst.
toont aanvankelijk
aanvankelijk
Robert
zelf toont
Robert Aerens
Aerens zelf
als
kunstenaar een
voorliefde voor
voor het
het
als kunstenaar
een voorliefde
geometriseren
van de
de vormen.
vormen. Hij
Hij is
nageometriseren van
is nadien
werken, losser
en
.
dien anders
anders gaan
gaan werken,
losser en
ruimer,
aanwenruimer,meer
meer sfeervol
sfeervol ook:
ook : het
het aanwende kleuren;
kleuren;
den
van de
de tonaliteit
tonaliteit van
van de
den van
langs
wijze benaderde
benaderde hij
hij stilaan
stilaan het
het
langs die
die wijze
impressionisme.
impressionisme.
Galerij
Galerij Vyncke-Van
Vyncke-VanEyck
Eyckte
te Gent
Gent opende
opende
haar
seizoen
1967-68
met
een
retrohaar seizoen 1967-68 met een retrospectieve
tentoonstelling van
van het
het werk
werk
spectieve tentoonstelling
van
Robert
Aerens.
Toen
toonde
de
van Robert Aerens. Toen toonde de
schilder
schilder voor
voor het
het eerst
eerst ook
ook zeer
zeer gegeslaagde
aquarellen,
een
techniek
die hij
hij
slaagde aquarellen, een techniek die
sinds
1960
had
beoefend,
jaartal
waarop
sinds 1960 had beoefend, jaartal waarop
hij
olieverf vaarwel
hij immers
immers aan
aan de
de olieverf
vaarwel had
had
gezegd.
gezegd.
Hij
rustig kunstenaar
kunstenaar met
Hijwas
was een
een rustig
met een
een
aristokratisch
uiterlijk.
Als
etser
aristokratisch uiterlijk. Als etseren
en als
als
kunstschilder
landkunstschilder van
van stillevens
stillevens en
en landschappen
heeft
Robert
Aerens
schappen heeft Robert Aerens — aldus
aldus
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persrecensies —
- zijn
zijn beste
beste periode
periode gegekend tussen
tussen 1920
1920 en
en 1935.
1935.
van hem
hem werden
werden nog
nog
Retrospectieves van
te Vilvoorde
Vilvoorde en
en te
te Tienen.
Tienen.
gehouden te
Etienne Le
Le Compte
Compte

Paul Anneessens
Paul
bouwde huisorgel
huisorgel te Izegem
Izegem
bouwde
Het
komt stilaan
stilaan terug de
de
Het privé
prive orgel komt
huiskamer
Inderdaad, waarom
waarom
huiskamer versieren. Inderdaad,
-— voor
voor orgelvriend
orgelvriend of
geen
of orgelist
orgelist -— geen
orgel
thuis, in
in plaats van een
een vleugelvleugelorgel thuis,
piano?
Een orgelbouwer
orgelbouwer die
diemet
metruimruimpiano ? Een
telijke
akoestelijke problemen,
problemen, zowel
zowel als met akoestische, esthetische
esthetische en
en vakkundige
vakkundige reareawerkelijk weg
kan zich
zich
lisaties werkelijk
weg weet, kan
bij
privé opdracht
opdracht kunstamkunstambij dergelijke prive
bachtelijk
dan in
in
bachtelijk vollediger uitleven dan
hij
veelal
menig
ander
bestek,
waarin
menig ander
waarin hij
of andere
andere wijze
wijze aan
aan
artistiek
artistiek op
op een of
banden
banden wordt
wordt gelegd.
gelegd.
Robert
Izegem,
Robert Lambert,
Lambert, tandarts
tandarts te Izegem,
zag zijn
zijn orgeldroom
orgel droom in
in vervulling
vervulling gaan.
Hij
Paul
Hij liet
liet meester-orgelbouwer Paul
uit Menen
Menen een huisorgel
huisorgel
Anneessens uit
bouwen,
aan
bouwen, op
op alle
alle gebied aangepast aan
zijn
instrument
zijn milieu.
milieu. Het
Het werd
werd een instrument
waarvan
waarvan de
de kunstwaarde,
kunstwaarde, geschraagd
geschraagd op
de
vakkennis, een verbazend
verbazend
de hoogste vakkennis,
maximum
maximum bereikt.
door Chris
Chris
Inspeling
Inspeling werd
werd gegeven
gegeven door
Dubois
Dubois op
op 11-10-1970,
11-10-1970, die
die op effektieve
wijze
rijkdom en
van het
wijze de
de rijkdom
en grootsheid
grootsheid van
orgel
ontplooide.
Eminenten
als
dr.
orgel ontplooide. Eminenten
dr.
Flor
Kan. Jos. Joris,
Joris, prof.
prof. Marcel
Marcel
FlorPeeters,
Peeters, Kan.
Druart
Druarte.a.
e.a.waren
warenaanwezig
aanwezig op
op de inspeling
spaarden hun
speling en
en spaarden
hun entoesiasme
entoesiasme
niet.
Herman Roelstraete.
niet. Adviseur
Adviseur was
was Herman
Bij
Bijopbouw
opbouwvan
vande
de dispositie
dispositie werd
werd gegestreefd
streefd naar
naar zelfstandigheid
zelfstandigheid van
van de drie
werken
afzonderlijk, een
komwerken die,
die, elk afzonderlijk,
een komplete
vormen, echter zonder
plete eenheid
eenheid vormen,
het
De verhouverhouhet totaalbeeld
totaalbeeld te
te schaden. De
ding
ding der
der werkindeling
werkindelingwerd
werd op
op strenge
strenge
en
wijze doorgevoerd.
doorgevoerd. Tevens
Tevens
en logische wijze

Huisorgel van
Huisorgel
van Robert
Robert Lambert
Lambert (Izegem),
(Izegem),
gebouwd door
door Paul
Paul Anneessens
Anneessens (Menen).
(Menen) .
gebouwd

bereikt elk
elk spel individueel
bereikt
individueel zijn
zijn hoogste
hoogste
gehalte aan
terwijl
aan specifieke
specifiekeklankkleur
klankkleur terwijl
elke registerkombinatie
registerkombinatie getuigt van een
een
perfekte versmelting
versmelting tot
tot het volledig
volledig
perfekte
tutti toe.
toe.
tutti
Orgelbouwer Paul
PaulAnneessens
Anneessens weze
Orgelbouwer
gelukgewenst met zijn
zijn jongste
jongste realisatie.
realisatie.
Dispositie :
Dispositie:
Pedaal
Pedaal
16
1. gedekt
gedekt
16
1.
prestant
2. prestant
2.
88
fluit
3. fluit
3.
44
4. ruispijp
ruispijp 22 rr
4.
22
schalmei
5. schalmei
5.
44
Hoofdwerk
Hoofdwerk
roergedekt
1. roergedekt
1.
88
2. prestant
prestant
2.
44
2 2/3
3. nazard
nazard
3.
22/3
woudfluit
4. woudfluit
4.
22
mixtuur33 rr
5. mixtuur
5.
11
16
kromhoorn
6. kromhoorn
6.
16
Nevenwerk
Nevenwerk
2 2/3
1. cornet
cornet 33 rr
1.
22/3
holpijp
2. holpijp
2.
88
roerfluit
3. roerfluit
3.
44
prestant
4. prestant
4.
22
sifflet
5. sifflet
5.
11
2/3
cymbel 3 rr
6. cymbel3
6.
2/3
trompet
7. trompet
7.
88
-- tremulant
tremulant
drie normaalkoppels
normaalkoppels
-- drie
-- sisteem : reinmechanisch.
reinmechanisch.
433
433
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Robert Arens
65
Deze verjaardag van Robert Arens,
kunstschilder en bezieler van de gekende kunstkring 'Were Di' te Zele, kan
niet onopgemerkt voorbijgaan. Met
Robert Arens immers vieren en huldigen
wij de mens, die aan het inzicht om zijn
medemens hulp en schoonheid bij te
brengen, een daadwerkelijk gevolg heeft
gegeven.
Op de weg van Dendermonde naar Zele
zien wij de borden met de vermelding
'Kunstschip Gorus'. Dit kunstschip is
de bakermat, waar Arens samen met
andere kunstenaars uit de streek de
behoefte om met elkaar om te gaan en
te werken heeft bestendigd. Wij hebben
het genoegen gehad dit schip reeds
meerdere keren te bezoeken. Behalve
voor tentoonstellingen wordt het schip
als atelier door de leden gebruikt.
Arens was aanvankelijk onderwijzer,
behaalde het licentiaat pedagogische
wetenschappen en nadien het diploma
rijksinpekteur lager onderwijs. Als kunstenaar volgde hij twee jaar de openluchtschilderschool Vlassenbroek o.l.v.
Leo Spanoghe. Als onderscheidingen
vielen hem te beurt : twee deelnames
aan het vierjaarlijks nationaal kunstsalon te Gent, een selektie voor de
Campoprijs 1962 en een volgende
selektie te Parijs in 1964 voor de Utrilloprijs. Hij hield een twintigtal eenmanstentoonstellingen over heel het land en
nam ook aan verschillende groepstentoonstellingen deel.
Hij heeft steeds blijk gegeven van een
sterk-koloristisch palet. Zijn vormgeving
was geraffineerd. Hij wist harmonie te
scheppen in zijn werk; onder harmonie
begrijp ik evenzeer zijn tekening — vlakkenconstructie — als de schakeringen
van de kleur als essentie. Zijn geliefde
tema's zijn vooral het landschap, met
daarnaast bloemen en marines. Het geheel van zijn werkwijze toont de soepel434

Georgine Baetens : Herfst, 1966.

Georgine Baetens
60

held van zijn hand bij het aanbrengen
van de materie. Hij speelt ook de kleuren in diverse, soms uiterste schakeringen tegen mekaar uit.
Hoewel Robert Arens steeds als een
figuratief schilder werd aangeschreven,
toch verrieden de meeste van zijn tentoonstellingen ook zijn niet geringe belangstelling voor de wereld van de abstractie, het ongezegde, het aanvoelen
van een buitenaardse wereld. Misschien
is die strijd nog niet helemaal uitgestreden, ofwel dan toch nu in zijn allerIaatste tentoonstelling, waarin vooral
doeken voorkomen met elementen uit de
cosmos, de wereld van planeten en de
onbekende rijkdom van het maanlandschap.
Wij wensen de sympatieke voorzitter
van 'Were Di' nog vele jaren genot bij
het beleven van wat schilderen is. Bij
iedere tentoonstelling uit het verleden
kon men zeggen : Robert Arens bewijst
duidelijk dat er nog geen sprake is van
enige stilstand; dus : Were Di !
Etienne Le Compte

Kunstschilder Georgine Baetens werd
geboren te Laarne op 6 januari 1910 en
is aldaar nog steeds woonachtig. In
1937 begon zij zich toe te leggen op het
aquarelleren. Haar eerste werken waren
meestal bloemstukken; echter niet vervat in een compositie met een vaas en
een achterwand, maar !outer 'de bloem'
met erbij de specifieke blaadjes en de
typische kleuren.
Georgine Baetens groeide op in het
tuinbedrijf, waardoor — begrijpelijk —
vooral haar aandacht voor de schoonheld van de bloem werd gaande
gehouden.
Nadien illustreerde zij gedurende enkele
jaren de catalogi van bloemen. Zij
schilderde vooral begonia's en rozen.
Toen kwam een periode, waarin zij
louter schilderde voor zichzelf, zonder
er ooit aan gedacht te hebben te exposeren.
Aanmoedigingen van vrienden en
plaatselijke kenners deden er haar in
1963 toe besluiten naar buiten te treden
met haar werk en sindsdien is dit vrij
regelmatig gebeurd. Wij vernoemen,
van 1963 tot 1969, tweemaal het Slot
van Laarne, tweemaal de zaal Pan te
Gent, de Jan van Eyck-studio te Gent,
Zaal Altra te Aalter en het Gildenhuis
te Laarne.
De aandacht van Georgine Baetens gaat
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vooral naar
streek. Zij
Zij geeft
geeft
vooral
naar de
de eigen streek.
haar manier
manier de Iandschappen
landschappen en
en
op haar
mooie plekjes
plekjes uit
uit haar
haar omgeving
omgeving weer.
weer.
Zij wil
aantonen, hoe schoon
schoon
Zij
wil de
de mensen
mensen aantonen,
Laarne
zijn omgeving is.
is.
Laarne en
en zijn
Baetens
Dit
Dit betekent
betekent niet dat Georgine Baetens
bij
bij een verblijf
verblijf aan zee
zee
bij voorbeeld
voorbeeld bij
pracht van
van een zonsonderzonsonderniet
niet door de pracht
wordt geboeid.
geboeid. Wij
Wij konden
konden van
van
gang wordt
De
haar
marines bekijken.
bekijken. De
haar hand
hand enkele marines
uitleg
Baetens bevatte
bevatte
uitleg van
van Georgine Baetens
weergave van
van een
een opgedane
opgedane
vooral de
vooral
de weergave
ondergane indruk
indruk van
strook helhelen ondergane
van een strook
wilde wolken,
wolken, met
metdaardaarblauw
de wilde
blauw tussen de
onder,
rustig kabbelend,
onder, rustig
kabbelend, de
de zee.
Maar
de
Maar wanneer
wanneer Georgine
Georgine Baetens de
omgeving van
van Laarne
Laarne toont
toont in
in haar
haar werk,
werk,
gaat dit
dit ook gepaard
gepaard met
met een zeker
zeker
heimwee, omwille
omwille van
van het
hetverdwijnen
verdwijnen
van zovele mooie
mooie plaatsen
plaatsen en
en hoekjes.
hoekjes.
van
onvermijdelijk dat
wegen
Het
Het is onvermijdelijk
dat nieuwe wegen
en industrialisatie
industrialisatie een geboortestreek
geboortestreek
overeind gooien. De schilder is er
er nog
nog
overeind
om met kleur
kleur en
penseel een
eenvoorbije
voorbije
en penseel
glorie te kunnen
kunnen bestendigen voor
voor de
de
glorie
toeschouwer.
Georgine
is vooral
vooral bescheiden,
bescheiden,
Georgine Baetens is
eerlijk
in haar
haar werk.
werk. De
De
eerlijk en gelukkig in
bloemen
haar het best.
best. Met
Met een
een
bloemen liggen haar
dichterlijke ziel geeft
geeftzij
zijde
dekleurtrillinkleurtrillindichterlijke
gen van
van het
het tere
tere kelkblaadje
kelkblaadje weer.
weer. Zij
Zij
verwaarloost
enkel detail.
detail.
verwaarloost geen
geen enkel
wij
In
stille atmosfeer
atmosfeer wensen
wensen wij
In deze
deze stille
Georgine
nog vele
velejaren
jaren kunstkunstGeorgine Baetens nog
genot.
Etienne
Compte
Etienne Le Compte

Martin
Martin R.
R. Baeyens
Baeyens
Laureaat
Gent
Laureaat Deleuprijs
Deleuprijs te Gent
Martin
te
MartinR.
R. Baeyens
Baeyens werd
werd geboren te
april 1943.
1943. Niettegenstaande
Niettegenstaande
Melle
Melle op 44 april
zijn
leeftijd wist hij
hij reeds een
een
zijn jeugdige leeftijd
groot aantal
aantal prijzen
prijzen en
en vermeldingen
vermeldingen in
in
de wacht
wacht te
te slepen.
slepen.Hieronder
Hieronder stippen
stippen
wij aan:
de prijs
prijs van
van Oost-VlaanOost-Vlaanwij
aan : in 1964 de

Martin
R. Baeyens
Baeyens ::
Martin R.
Serie
II-Entourage de
de mon
man age
äge III,
111.1970.
1970.
Serie II-Entourage

deren;
speciale vermeiding
vermeiding
deren; in
in 1965
1965 een speciale
Rotary prijs
een ververin
in de Rotary
prijs te
te Brussel
Brussel en een
prijs; in 1966 het
het
melding
in de
de Olivetti
Olivetti prijs;
melding in
ere-diploma Grafia-prijs
Grafia-prijs te Antwerpen
Antwerpen
en laureaat
laureaat van
van de
deLooymansprijs,
Looymansprijs, eveneveneens
teAntwerpen;
Antwerpen; in
in 1967
1967 laureaat
laureaat
eens te
Brouwer prijs,
prijs, de nationale
nationale
Baron
Baron de Brouwer
prijs
staatsmedaille
prijs wandtapijt
wandtapijt en
en een staatsmedaille
pro-arte;
Deleu prijs
prijs te
te
pro-arte; in
in 1968
1968 o.a.
o.a. de Deleu
Gent
de prijs
prijs van
van de
de Vereniging
Vereniging voor
voor
Gent en de
Vreemdelingenverkeer te
te Oostduinkerke;
Oostduinkerke;
tenslotte in
in 1969
1969 een tweede maal
maal de
de
Deleu prijs
prijs te Gent,
Gent, een medaille
medaille van
van de
4e Internationale
Internationale Biennale
Biënnale Malbork
Malbork in
in
Polen
een medaille
medaille van
van de
de stad
stad Gent.
Gent.
Polen en een
Behalve
onderscheidingen kunnen
kunnen
Behalve deze onderscheidingen
we van
van Martin
Martin R.
R. Baeyens
Baeyens ook
ook reeds
enkele tentoonstellingen
tentoonstellingen vermelden,
vermelden,
ondermeer te Knokke,
Knokke, Gent,
Gent, Westdorpe
Westdorpe
(Nederland),
Sint-Niklaas,
(Nederland), Massemen, Sint-Niklaas,
het Kasteel te
te Gaasbeek,
Gaasbeek, Lokeren,
Lokeren,
hij een
Vlassenbroek,
e.a.
In
1970
hield hij
Vlassenbroek,
In
tentoonstelling in
in Galerij
Galerij R.
R. Foncke te
Gent
in Galerij
Galerij Liebens
Liebens te
te Antwerpen.
Antwerpen.
Gent en in
Martin
MartinR.
R.Baeyens
Baeyens studeerde
studeerde aan het
Hoger Instituut
Instituut Sint-Lukas
en
Sint-Lukas te Gent en
de Koninklijke
Koninklijke Academie voor
voor
aan de
Schone
Kunsten aldaar.
aldaar. Hij
Hij stichtte in
in
Schone Kunsten
1966
'metaphoor-groep', die
1966 de 'metaphoor-groep',
die zich
zich als
doel stelde
stelde de
de symbolische
symbolische waarde
waarde in
in het
het
schilderij
bevorderen. Werk
Werk van
van
schilderij te bevorderen.

Martin
het
MartinR.
R.Baeyens
Baeyens bevindt
bevindt zich in het
Prentenkabinet
te AntAntPrentenkabinet te
te Brussel en te
Staat schafte
schafte
werpen.
werpen. Ook
Ook de
de Belgische Staat
werk aan
aan van
van
zich
in 1969
1969 werk
zich in 1967 en in
deze kunstenaar.
kunstenaar.
R. Baeyens
In
Martin R.
In 1967
1967 doceerde
doceerde Martin
decoratie
aan de
de centrum
centrum etalageschool
etalageschool
decoratie aan
hij als
alsIeraar
leraar ververte Gent.
Gent. Momenteel
Momenteel is
is hij
bonden
aan de
deKoninklijke
Koninklijke Academie
Academie
bonden aan
voor
Kunsten te Gent.
Gent.
voor Schone Kunsten
Met
verantwoordelijkheid als
als Ieraar,
leraar,
Met zijn
zijn verantwoordelijkheid
ligt
zijn persoonlijke arbeid
arbeid niet
niet
Iigt echter
echter zijn
stil.
Hij ontwierp
stil. Hij
ontwierp wandtapijten
wandtapijten voor
voor G.
G. de
ontwerp
Wit.
Wit. Van
Vanzijn
zijnhand
hand is
is ook het ontwerp
'Solis Ortus',
Ortus' , in
in opdracht
opdracht van
van de Belgische Staat
Staat uitgevoerd.
uitgevoerd.
op
Martin
MartinR.
R.Baeyens
Baeyens was
was aanwezig op
rondreizende
in OostOostrondreizende tentoonstellingen in
Duitsland,
de
Nederlandse
Antillen,
Duitsland, de Nederlandse Antillen,
Polen, Italia
Italië en Rusland
Rusland '50
'50 Wereld-graWereld-graveurs'.
In
werk breekt
breektMartin
Martin R.
R.
In zijn
zijn laatste werk
Baeyens met zijn
zijn vroegere tachistische
bij de koele,
instelling
instelling en
en sluit
sluit nu
nu aan
aan bij
technologische
richting van
periode
technologische richting
van de periode
na-Pop.
Etienne
Compte
Etienne Le Compte

Gustaaf Blommaert
Blommaert
60
Gustaaf
Gustaaf Blommaert
Blommaertvolgde
volgde de
de lessen
lessen
aan
het
Sint-Lucasinstituut
te
Gent en
en
aan
Sint-Lucasinstituut
Gent
aan
de
Koninklijke
Academie
voor
aan de Koninklijke
Schone Kunsten
Kunsten in dezelfde
dezelfde stad.
stad. Hij
Hij
volgde
briefwisseling de specialisavolgde per briefwisseling
tiecursus grafiek
grafiek aan de
de 'Loomis
'Loomis Art
Art
School
for
Creative
Artists'
uit
New
Vork.
School for Creative Artists' uit New York.
U
raadt
het
al
:
Gustaaf
Blommaert,
die
U raadt
: Gustaaf Blommaert, die
bij
van zijn
zijn zestig
zestig jaar
jaar met
met
bij gelegenheid van
dit artikel
het C.V.K.V.
C.V.K.V. wordt
artikel door het
wordt gegehuldigd,
specifiek kunstkunsthuldigd, is
is niet
niet een specifiek
schilder
Zijn beroep was
was 'gra'graschilder geweest. Zijn
hoedanigheid was
was hij
hij
fieker'
in die hoedanigheid
fieker' en
en in
grafisch
grafisch adviseur
adviseur aan
aan een
een gekende
chemische instelling.
instelling.
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zijn
ontwerpen en cartoons
cartoons
zijn grafische
grafische ontwerpen
een afzetgebied
afzetgebied vond.
vond. Van
Van zijn
zijn schildeschilderijen
zich werken
werken in
inpartikulier
partikulier
rijen bevinden
bevinden zich
bezit
België, in
in Nederland
Nederland en
en in
in
bezit in Belgie,
Amerika.
stille
Gustaaf
van die stille
Gustaaf Blommaert
Blommaert is
is een
een van
werkers,
gegrepen zijn
zijn gegewerkers, die
die steeds gegrepen
weest door
door de passie
passie van
van het
het tekenen
tekenen
en het
het schilderen;
schilderen; het
hetzich
zichuitdrukken,
uitdrukken,
het afleggen van
van een
eenbekiemming.
beklemming.Hij
Hij
grote furore
furore gemaakt,
gemaakt, stelde
stelde
heeft nooit grote
zelden
tentoon en dan
dan nog
nog in
in groepsgroepszelden tentoon
man is
is
verband.
verband. Het
Het werk
werk van
van deze
deze man
minder verdienstelijk,
verdienstelijk,
daarom
daarom niet minder
kwalitatief
Graag hulde aan
aan
kwalitatief bekeken.
bekeken. Graag
dat hij
hij
zijn
de wens
wens dat
zijn bescheidenheid
bescheidenheid en de
zich gedurende nog
nog vele
velejaren
jaren aan
aanzijn
zijn
geliefde 'grafiek'
'grafiek' mag
mag wijden.
wijden.
Etienne
Compte
Etienne Le Compte

Gustaaf Blommaert
Blommaert ::
Jacob Epstein
Epstein sculptor,
sculptor, tekening.
tekening.

Marcel
Marcel Boey
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Onder
olieverven, die
die van
van
Onder de
de enkele olieverven,
Blommaert
wij graag het
het
Blommaert kennen,
kennen, citeren wij
'portret
stil'portret van
van mijn
mijn moeder',
moeder', enkele stillevens, een
een Christuskop
Christuskop (1968),
(1968), landlandHet
schappen,
schappen, het
het porlret
portret 'mijn vader'. Het
de:t de
de aandacht
is vooral
portret, dat
vooral het
het portret,
van Gustuaf
heen gaande
Gustaaf Blommaert heelt
gehouden.
Ook
zijn speciaal
speciaal
Ook zijn
zijn tekeningen
tekeningen zijn
de menselijke
menselijkefiguur.
figuur. Wij
Wij bebegewijd
gewijd aan de
wonderden een schets
schetsmet
metviltstift
viltstift en
en
wonderden
ballpoint,
Engelse
ballpoint, naar
naar de
de figuur
figuur van
van de
de Engelse
beeldhouwer Jacob Epstein.
Epstein.
Gustaaf
Blommaert bezit de
de vaardigheid
vaardigheid
Gustaaf Blommaert
van de tekenaar.
tekenaar. Hij
Hij weet de
de schaduwschaduwvan
geven
partijen
partijenop
op de
de juiste
juiste plaats
plaats aan te geven
en gepast
gepast te
te verdelen
verdelen over
over het
hetviak.
vlak.
cartoonist
Met
Met zijn
zijn werk
werk als grafieker en cartoonist
behaalde hij
hij verschillende eerste
eerste prijzen
prijzen
bij nationale
nationale
en bijzondere
bijzondere vermeldingen
vermeldingen bij
en Internationale
internationale wedstrijden in
in grafiek.
grafiek.
vóór
1940
mee
als
cartoonist
Hij
werkte
Hij werkte Odor 1940 mee als
aan de
de 'Time
'Time &
& Tide'
Tide' te
te Londen.
Londen.
aan
Wij konden
vernemen dat
dat
Wij
konden ook nog vernemen
Gustaaf Blommaert
Blommaert in
in Nederland met
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30 oktober
oktober 1905,
1905,
Hij
Hij werd
werd geboren
geboren op 30
was na
na de
derijksmiddelbare
rijksmiddelbare normaalnormaalschool te
te Gent
Gent achtereenvolgens
achtereenvolgensleraar
leraar
Tielt en
en
te Lokeren,
Lokeren, Zelzate,
Zelzate, Maldegem,
Maldegem, Tielt
Brugge,
schreef Dr.
Dr. J.
J. Persijn,
Persijn, zijn
zijn leven,
leven,
Brugge, schreef
zijn
essaydat
datdoor
doorde
deK.V.H.U.
K.V.H.U.
zijn werk
werk (een essay
bekroond werd), Een
Een Moeder,
Moeder, Prins
Prins
Willem,
Kruger, Riddertrouw, De
De
Willem, Paul Kruger,
Voedstervader,
Van Fernando
Fernando die
die AntoAntoVoedstervader, Van
nius
werd, vertaalde
wat boeken
boeken
nius werd,
vertaalde heel wat
vooral
gebied van
van de
de christelijke
christelijke
vooral op het gebied
spiritualiteit,
en
spiritualiteit, bezorgde
bezorgde voor bladen en
tijdschriften
enorm aantal
aantal bijdragen
bijdragen
tijdschriften een enorm
en boekbesprekingen.
boekbesprekingen.
Marcel
lid van het komitee
komitee voor
voor
Marcel Boey
Boey is lid
de bedevaarten naar
naar de lJzer,
IJzer, van
van de
de
voorlektuurvoorlektuurvoorprovinciale kommissies
kommissies voor
ziening en
en sociaal-kultureel
sociaal-kultureel vormingsvormingswerk,
ondervoorzitter van de
de
werk, algemeen ondervoorzitter
Vlaamse
Volksbeweging
en
provinciaal
Vlaamse Volksbeweging en provinciaal
voorzitter
bevoorzitter van
van de vereniging voor beschaafde omgangstaal.
omgangstaal.
Over
V.V.B. :: 'Deze
mag
Over de V.V.B.
'Deze beweging mag
erop bogen lets
ietsverwezenlijkt
verwezenlijkt te
te hebben:
hebben:

een verruimd
verruimd inzicht
in de
de Vlaamse
Vlaamse proproinzicht in
en
blematiek,
blematiek, meer
meer pluralistische
pluralistische geest en
bij de
de
verdiept
bewustzijn bij
verdiept Nederlands bewustzijn
niet
gemiddelde Vlaming.
Vlaming. Maar
Maar ze
ze is er niet
genoegzaam
in geslaagd de
de jeugd
jeugd te
te
genoegzaam in
sensibiliseren
... Dat
Dat de
de jongeren
jongeren van
van
sensibiliseren...
niet meer
meer in
in de
de Vlaamse
Vlaamse
vandaag
vandaag zich niet
beweging
met de
de overgave
overgave
beweging engageren
engageren met
die deze
deze van
van mijn
mijn generatie
generatie vergde,
vergde, valt
valt
begrijpen:: wij
wij maakten
maakten het
het verfranste
verfranste
te begrijpen
m.o.
de oudstrijders
oudstrijders 14-18,
14-18, de
de
m.o. mede, de
Gentseuniversiteit;
universiteit;
vervlaamsing
vervlaamsing van
van de Gentse
als Jong
jong leraar
leraar moest ik
ik mijn
mijn lessen
lessen
Nederlands
in 't Frans herhalen. Een
Een
Nederlands in
Vlaamse
wordt door
door veel jongeren
jongeren
Vlaamse nood
nood wordt
Zijn de toestanden
toestanden
niet
niet meer aangevoeld. Zijn
wel
genormaliseerd?
In alle landen
landen van
van
wel genormaliseerd
? In
West-Europa
en
West-Europa spreken
spreken studerende en
andere
algemene omomandere jongeren
jongeren een algemene
gangstaal.
Hier
nog
niet'.
gangstaal. Hier
niet'.
Over
V.B.O. :: 'De resultaten
resultaten zijn
zijn
Over de V.B.O.
zeker
minder verzet
verzet van
van
zeker bemoedigend :: minder
de massa tegenover
tegenover het
het algemeen
algemeen NeNederlands
zeer geleidelijke,
geleidelijke, maar
maar
derlands en
en een zeer
na jaren
jaren goed
goed merkbare
merkbare verhoging
verhoging van
van
het
taalpeil
in
onze
gewesten.
Wat
voor
het taalpeil in
gewesten. Wat voor
een ruim
ruim deel
te
danken
is
aan
de
verdeel
danken aan de verkregen
openbare ininkregen medewerking van openbare
stanties.
Mocht de
aktie voor
voor het algealgestanties. Mocht
de aktie
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meen
Nederlands haar
haar streefdoel
streefdoel bereibereimeen Nederlands
ken, dan mag de
de V.B.O.
V.B.O. worden: een
een ververwerk voor
voor filofilovoor taaladvies,
taaladvies, werk
eniging voor
En er
er zijn
zijn goede
goedeneerlandici
neerlandici
logen. En
genoeg die
die soms
soms nog
noghun
hun eerste
eersteplicht
plicht
vergeten
.. .'
vergeten...'
Maar
daverendeaktiviaktiviMaar ondanks
ondanks deze daverende
teiten heeft Marcel
Marcel Boey nog geen
geen punt
punt
teiten
gezet
achter zijn
zijn literaire
literaire loopbaan.
loopbaan.Wij
Wij
gezet achter
hij straks
ere leraar een
een
hopen dat hij
straks als ereleraar
ruimer
ruimeraandeel
aandeel zal
zal hebben in het
literaire
beschouwend
literaire en
en algemeen beschouwend
('genietend', zegt
zegt hij)
hij) kunstleven
kunstleven in
in
kreatief.
Vlaanderen. Natuurlijk
Natuurlijk ook kreatief.
Vlaanderen.
Lucien
Dendooven
Lucien Dendooven

Armand Boni
Armand
60
artikeltje een jaar
jaar te
te
In
In feite komt dit artikeltje
laat:
december
laat : Armand
Armand Boni
Boni werd
werd op
op 12 december
1909
Antwerpen geboren —
- zodat
zodat
1909 te Antwerpen
hij
zijn 61e verjaardag
verjaardag kon
kon vieren
vieren
hij nu
nu al zijn
mouwdie
diewij
wijdaar
daar
-— maar
maar de
de (échte
(echte !)mouw
aan
is, dat
dat ons
onsjaarboek
jaarboek 1969
1969
aan passen is,
afsloot per
per 30
30 november.
november.
De literaire
literaire produktie
zo
produktie van
van Boni
Boni is zo
alsindrukwekkend.
indrukwekkend.Hij
Hij
verscheiden als
gaf daarna
daarna een
een
begon al
al dichtend,
dichtend, gaf
uit —
reeks historische
historische jeugdverhalen
jeugdverhalen uit
bioen tussendoor
tussendoor missieverhalen,
missieverhalen, biografieën
historische schetsen
schetsen —
grafieen en
en historische
in
werd hij
hij door het
het Davidsfonds
Davidsfonds
in 1945 werd
bekroond
zijn 'De roman
roman van een
een
bekroond voor zijn
blinde'
in 1956 verscheen van
van hem
hem
blinde' en
en in
nog een
een sociale
socialevolksroman
volksroman 'Dorp
'Dorp en
en
cité'. Tot
Tot daar
daar het
het literair
'literair grissaille'
grissaille'
cite'.
had in
in zijn
zijn studie
studie
waarover Lampo
waarover
Lampo het
het had
over Boni.
Boni.
Maar
'episch
Maar vanaf
vanaf1963
1963 dient
dient zich
zich een
een 'episch
fenomeen' (cfr.
(cfr. Lampo)
Lampo) aan,
is
aan, dat enig is
in
annalen van
van onze
onze moderne
moderne
in de annalen
Vlaamse letterkunde.
letterkunde. Armand
Armand Boni
Boni had
had
jaarna
najaar
jaarblijft
blijft
zijn
tred gevonden
gevonden en
enjaar
zijn tred
hij
verrassen met
met historische
historische rorohij ons verrassen
mans van formaat
formaat:: 'De Paap van
van StaSta-

mijnwerkersdorpje,
voormijnwerkersdorpje,maar
maarsinds
sinds de voorbije
hij voorgoed bij
bij ons
ons
bije zomer
zomer keerde hij
terug
leeft en
en droomt
droomt en
en schrijft
schrijft
terug en leeft
nu
rustige abdij
abdij van
van Averbode.
Averbode.
nu in
in de rustige
hij daar
daar om
om is.
is.
Wij
gelukkig hij
Wij weten
weten hoe
hoe gelukkig
Wij
allerbeste toe
toe
Wijwensen
wensen hem
hem nog
nog het allerbeste
hij nog in
in lengte
lengte
en
van harte
harte dat hij
en hopen van
van
jaren ons 'episch
'episch fenomeen'
fenomeen' zal
zal
van jaren
blijven.
Julien
Van Remoortere
Remoortere
Julien Van

Opname
AnIon Hardy,
Hardy, foto
foloAMVC.
AMVC.
Opname Anton

broek',
duivelse brug',
brug', 'Het
'Het torment
torment
broek', 'De duivelse
van
Servaas', 'Felicia',
'Felicia', 'De
'De reus
reus
van meester Servaas',
van
Ter Doest', 'Zannekin',
'Zannekin', 'De
doos van
van
van Ter
'De doos
Pandora',
van Gent',
Gent',
Pandora', 'De
'De onvoltooide van
'Een
provo, genaamd
genaamd Francois
François Villon'...
Villon' ...
'Een Provo,
Wat
treft, in
in elke historische
historische
Wat steeds
steeds treft,
roman
Boni, is de
de waarachtigheid,
waarachtigheid,
roman van
van Boni,
nietverzoenen
verzoenen
én
van degenen,
degenen, die
die zich
zich niet
en van
met
bemet hun
hun lot,
lot, én
en van
van degenen, die berustend
aanvaarden —
- de
de
rustend het leven aanvaarden
beide soorten
soorten van
van personages, die
die aanaanwezig
zijn in
in elk boek van
van Boni
Boni en
en
wezig zijn
die dan
dan hun
hun rol
rol spelen
spelen met
met waarachtige
waarachtige
epische kracht.
kracht. Elk
Elk van
historische
van deze historische
werken
gooit
de
lezer
terug
in
eigen
werken
lezer terug in de eigen
devuurkroes
vuurkroes van
van
geschiedenis, in
in de
gebeurtenissen
feiten en levens,
levens,
gebeurtenissen en feiten
waaruit
Vlaanderen en WestWestwaaruit het
het huidige Vlaanderen
Europa
zijn gekomen.
gekomen.
Europa tevoorschijn
tevoorschijn zijn
dat
Maar
Maardeze
deze terugvoering
terugvoering is
is dan
dan zó, dat
ze haast
haast op
op elke
elkebladzijde
bladzijde herinnert
herinnert aan
aan
en
als het
het ware
ware evenwijdig
evenwijdig loopt
loopt met
met
en als
de eigen
eigen tijd.
tijd. De
De mens
mens en
en zijn
zijn streven
streven
zijn
weinig veranderd;
veranderd; wat nu
nu als
als
zijn zó weinig
nieuw
eens
nieuw beschouwd
beschouwd wordt,
wordt, is
is al
al eens
nieuw
gedachten en
en ideeen
ideeën
nieuw geweest;
geweest; gedachten
van
nu lagen al
al vervat
vervat in
in de
de grijze
grijze strostrovan nu
stijl dradraming
verleden. Taal
Taal en
en stip
ming van
van het verleden.
het verhaal
verhaal op
op perfekte
perfekte wijze
wijze en
en in
in
gen het
elk boek zijn
zijn er
er grandioze
grandioze bladzijden
bladzijden
aan
te wijzen.
wijzen.
aan te
Boni
een harde
harde tijd
tijd achter
achter de
de rug.
rug.
Boni heeft een
Jarenlang
hij pastoor
in een
een Duits
Duits
Jarenlang was
was hij
pastoor in

250 jaar
jaar Brugse
Brugse academie
academie
voor
kunsten
voor schone kunsten
Het
een verrassing
verrassing
Het zal
zal voor
voor velen
velen zeker een
dat de
de Brugse
Brugse Academie
Academie
zijn
zijn te
te lezen, dat
twee en een
een halve
halve eeuw
eeuwbestaat
bestaat:
165
: 165
jaar
als
vrije
inrichting
en
85
jaar
als
jaar
vrije inrichting
jaar als
stedelijke
inrichting.
Dit
heuglijk
feit
stedelijke inrichting. Dit heuglijk felt
werd
voorbije zomer
werd de voorbije
zomer gevierd
gevierd met
met een
met
academische
zitting te
Brugge én
academische zitting
te Brugge
en met
de uitgave
uitgave van
zeer mooi
mooi boek,
boek, dat
dat
van een zeer
twee grote delen
delen bevat
bevat:: een
eenmerkwaarmerkwaardig
historisch overzicht
overzicht van
van het ontstaan
ontstaan
dig historisch
en de groei
groei van
van de
de Brugse
Brugse Academie
Academie
(door
wd. stadsarchivaris)
stadsarchivaris)
(door A.
A. Schouteet, wd.
en een
een studie
studie over
over Jan
Jan Garemijn
Garemijn als
als
kunstschilder
Prest). De
De
kunstschilder (door
(door B.
B. de Prest).
studie over Jan
Jan Garemijn
Garemijn hebben wij
wij al
al
De historiek,
historiek,
voorgesteld in
in ons
ons nr.
nr. 114.
114. De
door A.
A. Schouteet,
Schouteet, is
is voorvooropgesteld door
Zij
werd
chronologisch
opgevat
treffelijk.
treffelijk. Zij werd chronologisch opgevat
en verdient een
een ruime
ruime verspreiding,
verspreiding, daar
daar
zij
dan
toch
een
behoorlijke
en
boeiende
zij dan toch
behoorlijke en
brok
opnieuw
brok kunstleven
kunstleven van
van Brugge opnieuw
tot
brengt. Vermelaen
Vermeioen wij
wij ook, dat
dat
tot leven brengt.
het boek
boek uitstekend
uitstekend gefflustreerd
geïllustreerd werd
werd
met
40 reprodukties
reprodukties op volvolmet meer dan 40
bladformaat.
In
Brugse
In de
de voorbije
voorbije 250
250 jaar
jaar heeft
heeft de Brugse
Academie
heelwat culturele
culturele stromingen
stromingen
Academie heelwat
en tegenstromingen
tegenstromingen moeten
moeten trotseren,
trotseren,
ook belangrijke
belangrijke artistieke
artistieke
maar
maar ze
ze kende ook
hoogtepunten. Als vrije
vrije instelling stond
stond
ze wel eens
eens op
op het
hetrandje
randje van
van de
de schipschipbreuk,
breuk, maar
maar dank
dank zij
zij de
de stadstussen437
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Het Ierarenkorps van de Stedelijke
Academie, Brugge. In het midden
Schepen Eneman en Directeur Luc de Jaegher.

komsten klaarde de hemel telkens op.
De duizenden jongeren, die er artistieke
vorming genoten hebben, kregen lets
mee voor het leven : de mogelijkheid
om echt creatief te zijn in dat leven en
dat is wel de beste van alle academische
tradities.
Dat het op die wijze kon, is in eerste
instantie te danken aan het leger directeurs en leraars die er, twee en een halve
eeuw elkaar opvolgend, hun beste krachten aan hebben gewijd. Momenteel is
de directie in handen van Luc de
Jaegher; in hem feliciteren wij heel het
Ierarencorps en het Brugse Stadsbestuur, dat zich steeds met enthousiasme
ingezet heeft voor de Academie. Wij
hopen dat de bloei van de instelling
verzekerd moge zijn voor alvast nogmaals 250 jaar, de jonge kunstenaars
ten bate.

Julien Van Remoortere

No Ceulemans
65
No Ceulemans beschouwt zichzelf als
een vrijzinnige, maar hij getuigt van
zulke breeddenkendheid en verdraagzaamheid, dat men zijn geestesgesteldheid evengoed kristelijk zou kunnen noemen. Als hij zegt dat men bij de kristenen moet zijn, in de katholieke kerken,
om met de muziek in kontakt te komen,
en dat de muziek als bindmiddel tussen
438

de vrijzinnigen niet bestaat, dan is dat
voor onze huidige pastoors zeker een
ernstig onderwerp om er in betrekking
met de liturgie over na te denken.
Overigens geraakte Ceulemans aan de
muziekbezetenheid door zijn eigen moeder, die een goede stem had en die zijn
jeugd als het ware vulde met het goede
lied. Later belandde hij in het stadsonderwijs, dat hem overigens niet veel
prangende herinneringen heeft nagelaten. Hij bekleedde er echter met ere zijn
post. Het liet hem trouwens toe zijn hart
aan zijn viool te verpanden en het Conservatorium te bezoeken, waar hij de
volledige cyclus doormaakte o.a. bij
Peter Saenen, D'Haeyer, Karel Candael :
harmonie, contrapunt, fuga, kompositie,
orkestratie, een muzikale volledigheid
en overvloed, waaruit hij later zou kunnen putten. De muzieklessen en zijn
muziekproduktie werden inderdaad weldra zijn hele leven. Zijn voornaamste
bestreving als leraar (en later direkteur)
van de Hobokense Muziekacademie is :
zijn leerlingen te doen aanvoelen wat
muziek is en dat in een atmosfeer van
gezelligheid en wederzijdse waardering.

Bij hem gaan helpen en vragen
boven kommanderen. Breeddenkend
mens als Ceulemans is, weet hij alle
muziek te waarderen die naam waardig.
Wat zijn eigen komposities betreft, vertoont hij een zekere schuchterheid en
terughouding. Hij moet iemand naast
zich hebben, en dat heeft hij helaas niet
meer, sedert zijn vrouw gestorven is. Hij
voelt eveneens de nood aan trouwe
vrienden en die bezit hij nog wel. Ze
hebben hem van een dreigende ineenstorting gered. lk heb de eer genoten
een fragment van zijn vioolconcerto te
mogen beluisteren : dodekafonische
muziek. Maar waar ik vaak naar experimenten van dit soort heb geluisterd,
beleefdheidshalve meestal, daar werd
ik ditmaal echt geboeid. Ja, dit was
ware muziek, grote muziek. En ik bleef
lange tijd in de ban van die basso
continuo. lk had geluisterd naar een
tovenaar met kianken, een waarachtig
kunstenaar.
Jos van Rooy

Dirk Christiaens
Prijs van de Vlaamse Podziedagen
Jaarlijks groeit de belangstelling bij
dichters en poezieminnenden voor de
podziedagen van Meise. Deze dagen
werden destijds gesticht door pastoor
Baziel de Craene en staan thans onder
voorzitterschap van Bert Decorte. Aanvankelijk werden de dagen te Merendree,
nadien te Wemmel gehouden; nu biedt
de nationale plantentuin te Meise het
passend rustieke decor. De inrichters
willen zich niet laten meeslepen in de
maalstroom van de contestatie- en de
revolte-poezie. Vrij van alle meedoenerij
en modebevlekking wordt de voorkeur
gegeven aan zijnsverdiepende verzen.
Het toekennen van de Prijs der 26e
Vlaamse Podziedagen (10.000 fr.) aan
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Dirk
daarvoor sprespreDirk Christiaens
Christiaens (28)
(28) is daarvoor
kend,
ietwat verrassend,
daar de gegekend, wel
wel ietwat
verrassend, daar
lauwerde
jaar geleden
delauwerde dichter
dichter twee jaar
geleden dezelfde prijs
prijs reeds deelde
deelde met
metEddy
Eddy
Van Vliet.
Drik
Drik Christiaens
Christiaens debuteerde
debuteerde met
Atolll,
geen dertig
dertig streng
streng gegeAto I 1 1, nog geen
selekteerde gedichten,
gedichten, waarin
waarin naar
naar het
het
wordt gezocht
gezocht in
in een
een uiterst
uiterst
essentiële
essentiele wordt
beperkt
woordvolume. De dichter
dichter ververbeperkt woordvolume.
werpt het retorische van
van de kiassiekers,
klassiekers,
werpt
de desacralisatie
desacralisatie van
van de
deexperimentelen
experimentelen
het expliciet
expliciet engagement
engagement in
in de
de heheen het
dendaagse
sociale en
en politieke
politieke probleprobledendaagse sociale
matiek.
vervallen in een
een
matiek. Zonder
Zonder te vervallen
belijdenispoëzie,
hij de zelfexzelfexbelijdenispodzie, zoekt
zoekt hij
ploratie
in het optiek
optiek van
van wijien
wijlen dichter
dichter
ploratie in
Walraevens die
essai-gedichtproproWalraevens
die het essai-gedicht
moveerde.
Het trefzekere,
trefzekere, gesloten,
gesloten, ababmoveerde. Het
solute
woord zou bijna
bijna als
als doel
doel kunnen
kunnen
solute woord
worden, ware
ware er
er niet
niet die
die
vooropgezet worden,
metafysische
spanning waardoor
waardoor de
metafysische spanning
glasheldere woorden
woorden en
entaalprikkels
taalprikkels
kinetische dimensie
dimensie krijgen
krijgen in
in een
eenuituitgesproken
sfeer. De
De dichter
dichter
gesproken esoterische sfeer.
voelt zich een
één met
metde
denatuur,
natuur, maar
maar in
in
hem
als mens
mens
hem hongert
hongert de
de behoefte zich als
te transcenderen.
transcenderen. Confessioneel niet
niet gegeoriënteerd, zoekt
hij toevlucht
toevlucht in
in een
een
orienteerd,
zoekt hij
aardse mystiek.
mystiek. De
filosofie is hem
hem te
te
De filosofie
contemplatief,
speculatief en
en te
teIngeingecontemplatief, te speculatief
geenwerkelijk,
werkelijk,
wikkeld.
wikkeld. Ze
Ze houdt er geen
levend
op na
na met
met de
depraktische
praktische
levend contact op

wereld
feitelijkheden. De
De filosofen
filosofen
wereld van feitelijkheden.
uit
tijden spreken elkander tegen.
tegen.
uit alle
alle tijden
Christiaens'
een Zen-keuze
Zen-keuze
Christiaens' keuze
keuze is een
omdat
uitgedrukt is
in poezie
poëzie
omdat Zen
Zen eerder uitgedrukt
is in
dan
omdat het meer
meer gedan in
in filosofie
filosofie en omdat
meen
heeft men
men gevoel
gevoel dan
dan met
met intelintelmeen heeft
lect.
Na
'Embryonaal' gepubliceerd
Na 'Embryonaal'
gepubliceerd te
hebben
in Werk
Werk van
2 verscheen
hebben in
van Nu
Nu'
verscheen de
bundel
'Tuinvan
vanHulk:1'
Huid' 3,
verzen om
om
3 , verzen
bundel 'Tuin
Jeroen
te eren.
eren. Hiermede
Hiermede heeft
heeft
Jeroen Bosch te
de dichter
dichter geen
geenillustratiepodzie
illustratiepoëzie willen
willen
schrijven
hij een vreemde
vreemde
schrijven maar
maar creëert
creeert hij
simultaanpoëzie
beklemsimultaanpodzie bij
bij een
een even bekiemmende schilderkunst.
schilderkunst.
In
bundels
In het
het vooruitzicht
vooruitzicht liggen
liggen de bundels
'Damascus',
ge'Damascus', waaruit
waaruit het
het bekroonde gedicht
Meise, en
en 'Niemandsiand',
'Niemandsland', gegedicht te Meise,
schreven
naar collages
collages van
van Charline
Charline
schreven naar
Mahy.
bedoeling van
van de
de
Mahy.Het
Hetligt
ligt in
in de
de bedoeling
dichter zijn
zijn poëtische
vertolking definitief
definitief
poetische vertolking
af
sluiten met
met de
de verzamelde
verzamelde uitgave
uitgave
of te sluiten
van
geciteerde bundels.
bundels.
van de geciteerde
Gilbert Willems
Willems
1 At
011,1967,
1967, A.
A.Manteau,
Manteau, 46
46blz.
blz.(uitverkocht).
(uitverkocht).
Atoll,

Embryonaal, in
in Werk
Werk van
van nu
nu Nr.
Nr. 2,
2,
A.
Manteau, 1967.
1967.
A. Manteau,
3 Tuin
van huld,
huid,1969,
1969,A.
A.Manteau,
Manteau, 36
36 blz.
blz.
Tuin van
(uitverkocht).
2

Abel
Abel Claerhout
70
Met
Claerhout
Met kunstfotograaf Abel Claerhout
het
huldigen
huldigen wij
wij iemand,
iemand, die
die zich
zich op het
gebied van
van deze
deze specialiteit
specialiteitwerkelijk
werkelijk
zeer verdienstelijk
verdienstelijk heeft
heeft gemaakt.
gemaakt.
Abel
Claerhout werd
Abel Claerhout
werd te
te Deinze geboren
juli 1900
aldaar nog
op 15 juli
1900 en
en is aldaar
nog steeds
steeds
woonachtig.
lesgever
woonachtig. Hij
Hijisis een
een gewezen lesgever
aan het Hoger
Hoger Technisch
Technisch Instituut
Instituut te
te
Deinze,
Deinze, vak:
yak : tekenen
tekenen voor
voor geweefsels.
geweefsels.
Hij
Roeselare aan
aan
Hijwas
was ook
ook lesgever
lesgever te Roeselare
het Vormingsinstituut,
Vormingsinstituut, waar
waar hij
hij doceerde
doceerde
in
afdeling :: de
de studie
studie
in de fotografische afdeling
van
licht bij
bij fotografische
fotografische opnamen
opnamen
van het licht
en retoucheertechniek.
retoucheertechniek.

Foto
Claerhout, Gent.
Gent.
Foto Claerhout,

Wij
daarenboven Abel
Abel Claerhout
Claerhout
Wij kennen
kennen daarenboven
als gepensioneerd
gepensioneerd Direkteur
Direkteur van
van de
Stedelijke
Deinze,
Stedelijke Tekenacademie te Deinze,
waar
jaar zijn
waar hij
hij gedurende
gedurende 36 jaar
zijn beste
beste
krachten
instelling.
krachten wijdde
wijdde aan
aan deze instelling.
Zoals
lezer zal
zal merken,
merken, een
een gevuld
gevuld
Zoals de lezer
programma.
Samen met
met zijn
zijn zoon
zoon Erik
Erik hield vader
Claerhout
tentoonstellingen
Claerhout meerdere
meerdere tentoonstellingen
met
fotografisch dekoratief
dekoratief paneel,
paneel,
met het fotografisch
o.m.
te
Gent
in
de
zaal
Van
Eyck,
te
o.m.
in
zaal Van Eyck, te
Deurle
te Wetteren
Wetteren
Deurle in
in het Schuttershof, te
in
in Galerij
Galerij Drieghe,
Drieghe,te
te Oostende
Oostende in
in de
Montrose-zaal
in de
de zaal
zaal
Montrose-zaal en
en te Brugge in
nog
Bruselle.
Bruselle. Vermelden
Vermelden we
we terloops
terloops ook nog
door zijn
zijn vader
vader
dat
Claerhout door
dat zoon Claerhout
degelijk
getuigezijn
zijn
degelijk werd
werd opgeleid, getuige
produkties
kineast, waaronder
waaronder in
in
produkties als kineast,
1960
naar de Toekomst'
Toekomst'
1960 'Hun
'Hun weg
weg naar
1961 'Beroepsorientering
'Beroepsoriëntering
(Univ.
(Univ. Gent);
Gent); in
in 1961
en Selektie', eveneens
eveneensvoor
voor de
deUniversiUniversiteit
Gent; in
in 1962
1962 'De
'De Heer
Heer woont
woont
teit te Gent;
boven',
een kinderspeelfilm
kinderspeelfilm(Kurzfilm(Kurzfilmboven', een
tage Oberhausen).
Oberhausen). Tenslotte
Tenslotte was zoon
zoon
Claerhout
het
Claerhout hoofdfotograaf voor het
Leieboek :: 'Jordane
'Jordane van
vanmijn
mijn Hert',
Hert',
439
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samenstelling B. Peleman.
Abel Claerhout is nu zeventig geworden
en mag terugblikken op een rijkgevuld
leven. Als opvoeder wist hij steeds zijn
leerlingen met gezag binnen te leiden
in de speciale wereld, die hem als kunstfotograaf vertrouwd was. Met artistieke
feeling bracht hij zijn leerlingen tevens
de schoonheid en het poetische element bij, van wat vaak wordt betwist
'een kunde, of een kunst' te zijn.
Vele van zijn oudleerlingen denken
dankbaar aan zijn ijver en genegenheid
terug. Zij wensen hem, samen met ons :
ad multos annos !

Etienne Le Compte

Albert Conincx
60
Hij is een eenvoudig man, een werkman,
iemand die men reklame- en letterschilder noemt. Men zou zeggen dat hij
als een nummer tussen de massa verdwijnt. Hij weet zelf dat de schijn zo is
en dat voelt hij zeer goed aan; dat doet
hem wel eens pijn, omdat hij beseft dat
hij heel wat meer is. Hij is om te beginnen een durver, een doordrijver. Weet
hier iemand in ons 'Vlaanderen' dat hij
een kampioen-fietser is ? Neen, denk
maar niet aan beroepssport; we zouden
het eerder bedevaartsport kunnen noemen. Rome, Lourdes, Obergammergau
zagen hem meer dan eenmaal per fiets
binnen hun muren komen aanrijden.
Het was telkens een prachtprestatie,
doch vooral een kristelijk testimonium.
Misschien heeft die diep kristelijke overtuiging er ook voor veel tussen gezeten,
toen hij reeds van in zijn jeugd in zich
de drang voelde naar schrijven en
dichten. Maar noem hem meteen niet zo
gauw een volkspodet. Hij is meer dan
dat. Ten bewijze daarvan zijn lidmaatschap bij de Vereniging van Kempische
440

Schrijvers en zelfs van de Scriptores
Catholici. Zijn eerste publicaties verschenen in de 'Toerist'. Het waren novellen, gedichten, reisbeschrijvingen.
'Op twee wielen' ('38) is het verhaal van
zijn tocht naar Rome en het Vatikaan.
In '39 kwam zijn reis naar Obergammergau aan de beurt. In '45 werd het een
kleine roman : het waren zijn belevenissen als soldaat in '40, toen hij tussen
de vluchtelingen was versukkeld geraakt.
In '51 werd het 'Onder drie vlaggen',
een historische romancering over een
deel van zijn leven, waarvan men de
kronologie licht raden kan. En toch is
het vooral zijn pc:Misch vermogen, dat
hem bij gelegenheden aan de schrijftafel kluistert. Neen, dichtbundels van
hem zijn niet in omloop. Doch 'Kerkelijk
Leven', 'De Toerist', 'Milac', namen en
nemen nog regelmatig verzen van hem
op. Het zijn wel eens gelegenheidsverzen of natuurpodzie, of meer nog
stemmingsgedichten, die ontstaan zijn
in een haastige opwelling en die daarbij
gewoonlijk nog een religieuze inslag
hebben. Het is lyriek, die deze gevoelsmens eerst en vooral voor zichzelf produceert, als een ontlasting van een
overvol gemoed. Het is een spontane en
direkte Lilting van een eerlijk hart. En
in die zin kwamen van hem ook nog

bijdragen in almanakken, het 'Pennoen',
de 'Gazet van Antwerpen', 'Zondagsvriend', 'Westland', 'De Bond' en...
'Vlaanderen'. Spijtig genoeg koestert
Albert een soort minderwaardigheidsgevoel, omdat hij zich te 'ongeschoold'
acht; en zo komt het dat hij enkele
handschriften veel te ver in de lade heefi
weggeborgen. Luister even hoe deze
eenvoudige en nederige mens schrijft,
als hij God bedankt omdat het leven,
ondanks alles, toch zo mooi was :
WC:or mijn levensloop voltooid zal zijn
volgens Uw inzichten, Lieve Heer,
zou ik U graag nog spreken.
Daar ik op 't Iaatste verstrooid zal zijn
van doodsangst of van pijn,
of misschien niet meer beschik
over al mijn geesteskrachten,
of gewoon het kan vergeten,
wacht ik niet op dit ultieme ogenblik...

Jos van Rooy

Bob de Cort
Juul Bernaertsprijs voor zelfportret
Bob de Cort behaalde in 1970 te
Mechelen de Juul Bernaertsprijs voor
het zelfportret. Vanaf zijn veertiende
jaar was hij leerling aan de zondagsakademie, onder leiding van Geert
Reussens en hij beeldhouwde zelfs een
jaar lang bij Lode Eyckermans. In elk
geval, het schilderen heeft het bij hem
gewonnen, en hij hield het vijf jaar vol
bij dezelfde leraar. Het werd een ernstig
instuderen van alles wat bij het kunstschilderen om de hoek komt kijken;
laten we zeggen, dat hij er zijn ambacht
leerde. Hij werd een der meest onderlegde schilders van de 'Pelicaen', een
Duffelse kunstenaarsvereniging die, na
een tijdje aarzeling, omzeggens brutaal
de enig aanvaardbare weg van de persoonlijke kreatie opging, met als doel
met origineel werk voor het publiek te
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goede
aarde gevallen
gevallen zijn.
zijn. Bob,
Bob, de
de keuze
keuze
goede aarde
jury was
wensen
van
van de jury
was gewettigd
gewettigd en
en we wensen
u proficiat.
proficiat. Het
Het leven
leven ligt voor u open
wij verwachten
verwachten nog veel
veel van
van uu !!
en wij
Jos
van Rooy
Rooy
Jos van

Jozef Deleu
Deleu
Tweemaal
Tweemaal onderscheiden

Bob
Cort :: Zelfportret,
Zelfportret, 1967.
1967.
Bob de Cort

verschijnen. Vanzelfsprekend
Vanzelfsprekend is
de
verschijnen.
is Bob de
Cort
zelfvertrouwen van
wal gegeCort met
met veel zelfvertrouwen
van wal
Zijn exposities volgden
volgden elkaar
elkaar
stoken. Zijn
snel op.
op. Ze
Ze vonden
vonden weerkiank
weerklank in
in het
het
Duffelse
het Mechelse.
Mechelse. Hij
Hij begon
begon met
met
Duffelse en het
het vastleggen
vastleggen van
van zijn
zijn 'vlakken'.
'vlakken'. Toch
Toch
werkte hij,
nog te
te
werkte
hij, volgens
volgens zijn
zijn zeggen,
zeggen, nog
met de
de 'matiere',
'matière', was
was hij
hij nog
nog te
te
veel met
akademisch en te
te overladen.
overladen. Zelfs
Zelfs in
in
soberheid,
1966
1966 kwam
kwam hij
hij nog
nog niet
niet tot de soberheid,
die hem
hem op
op het
hethuidig
huidig ogenblik
ogenblikkenmerkt.
kenmerkt.
Het
hem toen te doen
doen om
om de
degrafiek
grafiek
Het was
was hem
beklemtonen en
en heftige
heftigekontrasten
kontrasten
te beklemtonen
de kleuren
kleuren te
te leggen.
leggen.Vandaar
Vandaar
tussen de
zijn
op een
eenwit
witvlak.
vlak. VerVerzijn heftige roden op
geten we
we ook
ook niet
niet dat
dat Bob
Bob een
een denker
denker
is, dat hij
hij urenlang
urenlang voor
doek kan
kan
voor een doek
opkomt
zitten prakkezeren
iets opkomt
zitten
prakkezeren eer er iets
en dat
dat hij
hij daarenboven ook
ook tang
lang aan
aan
hetzelfde onderwerp
onderwerp kan
kan werken.
werken. Het
Het
resultaat
een
resultaat van
van al
al dat
dat gepeins
gepeins was een
grote ommekeer
ommekeer op het
het einde
einde van
van 1967.
1967.
grote
Het
nu tamelijk
tamelijk grote
grote vlakken,
vlakken,
Het werden nu
met
nog duidelijke
duidelijke grafische
grafische spospomet toch nog
grijs. Het
Het beberen,
bruinen op wit en grijs.
ren, en bruinen
kroonde
zelfportret, dat we
we hierbij
hierbij afafkroonde zelfportret,
drukken, moeten
ons voorstellen
voorstellen in
in
drukken,
moeten we ons
zwart en
en bruin.
bruin. Het
Het
het donkerblauw
donkerblauw op zwart
sober stuk,
stuk, en
en deze
deze laatste
laatste
is een heel
heel sober
kwaliteit
bij de juryleden
juryleden wel
wel in
in
kwaliteit moet
moet bij

februari 1970
Deleu
Op
Op 28 februari
1970 ontving
ontving Jozef Deleu
te Antwerpen
Antwerpen een
een Visser
VisserNeerlandiaprijs
Neerlandiaprijs
hij belangloos gedaan
gedaan
voor
wat hij
voor alles wat
heeft voor
voor de bevordering
bevordering van
van de
geestelijke volkskracht
volkskracht in
in de
de NederlanNederlanden en onlangs
onlangs werd
werd hij
hij ook
ook geprimeerd
geprimeerd
in
provinciale prijsvraag
prijsvraag voor
voor zijn
zijn
in de provinciale
nog onuitgegeven
onuitgegeven roman
roman 'Brieven
'Brieven naar
naar
de overkant'.
overkant'.
moeite een en
en
Het
Het loont
loont dus
dus wel
wel de
de moeite
het werk
werk van
van deze
deze
ander
ander uit
uit het
het leven en het
zeer verdienstelijke
verdienstelijke kultuuranimator
kultuuranimator en
en
letterkundige
memoreren.
letterkundige te memoreren.
Jozef Deleu
Deleu werd
werd geboren te
te Roeselare
Roeselare
op 20 april
april 1937
1937 en
en woont thans te
Rekkem,
Murissonstraat, 142. Van
Van 1956
1956
Rekkem, Murissonstraat,
tot
hij onderwijzer
onderwijzer te
te MoesMoestot 1960 was hij
tot voor
voor kort
kort (sep(sepkroen
1960 tot
kroen en van 1960
tember
Menen. Door
onlangs
tember 1970)
1970) te
te Menen.
Door de onlangs
opgerichte 'Stichting
'Stichting Ons
Ons Erfdeel'
Erfdeel' werd
werd
hij
het werk
werk dat
dat
hij thans
thans vrijgesteld voor het
hij
is:: de
de hoofdredachoofdredachij in
in 1957
1957 begonnen is
tie van het
het tijdschrift
tijdschrift 'Ons
'Ons Erfdeel',
Erfdeel', dat
dat
in
bescheiden
in dertien
dertien jaar
jaar tijd
tijd van
van een
een bescheiden
blaadje,
voor Frans-Vlaamse
Frans-Vlaamse
blaadje, bestemd voor
jongeren,
kon uitgroeien
uitgroeien tot het
het grootste
grootste
jongeren, kon
kultureel
Nederlanden.
kultureel tijdschrift
tijdschrift van
van de Nederlanden.
hij nu
nu ook
ook zijn
zijn activiactiviIn
zal hij
In de
de Stichting zal
teiten
uitbreiden op andere
andere terreinen
terreinen
teiten uitbreiden
o.m.
andere vreemdvreemdo.m. door in Franse en andere
talige
de rijkdom
rijkdom en de
de probleprobletalige edities de
men
van onze
onze Nederlandse
Nederlandsekultuurgekultuurgemen van
wij hem
hem
meenschap te
te belichten.
belichten. Toen
Toen wij
op 29 december
december 1956
1956 ten
ten huize
huize van
van
hij
André
kennen, was
was hij
Andre Demedts
Demedts leerden kennen,
pas onderwijzer
onderwijzer geworden te
te Moeskroen
Moeskroen
en hij
hij moest nog
nog zijn
zijn legerdienst
legerdienst verver-

richten.
richten. Hij
Hijscheen
scheen zich
zich vooral
vooral toe te
op het
het schrijven
schrijven en
en het
het
zullen
zullen leggen op
declameren
van podzie.
poëzie. Andre
André Demedts,
Demedts,
declameren van
die
begaafde jongere
jongere had
had opgemerkt
opgemerkt
die de begaafde
naar
zending
naar aanleiding
aanleiding van
van een zending
pennevruchten,
pennevruchten, leidde
leidde hem
hem echter nog
in
een
ander
spoor.
Wellicht
in
ander spoor. Wellicht kon de
onstuimige idealist
idealist bruikbaar
bruikbaar zijn
zijn in de
de
streek
van Moeskroen
Moeskroen en
enRijsels-VlaanRijsels-Vlaanstreek van
voor Frans-Vlaanderen
Frans-Vlaanderen te
deren
iets voor
deren om iets
van
realiseren,
realiseren, vooral
vooral dan
dan op
op het gebied van
weerskontakten
kontakten onder
onder jongeren
jongeren aan weersOp de
de bijeenkomst
bijeenkomst
zijden
zijden van
van de grens. Op
van
Komitee voor
voorFrans-Vlaanderen
Frans-Vlaanderen
van het Komitee
(29
1956) aanvaardde
aanvaardde Jozef
(29 december 1956)
Deleu
de opdracht
opdracht om
om in
in
Deleu zonder aarzelen de
de streek
streek Moeskroen-Torkwijn-Rijsel
Moeskroen-Torkwijn-Rijsel een
een
vriendenkring
en daarvoor
daarvoor
vriendenkring te
te stichten en
uit te geven,
geven,
een klein
klein jeugdtijdschrift
jeugdtijdschrift uit
dat aanvankelijk
aanvankelijk een
tweetalige titel
titel
een tweetalige
kreeg
'Notre
Patrimoine-Ons
Erfdeel'
en
kreeg 'Notre Patrimoine-Ons Erfdeel' en
zo goed
goed alaluitsluitend
uitsluitend op
opFrans-VlaanFrans-Vlaanderen
afgestemd. Aan
Aan het
het tweede
tweede
deren scheen
scheen afgestemd.
nummer
een paar
paar
nummer werkten
werkten echter
echter reeds
reeds een
Noordnederlandse
met wie
wie
Noordnederlandse jongeren
jongeren mee met
kontakten
de ZuidZuidkontakten waren
waren gelegd
gelegd op de
vlaamse Kultuurdag
Kultuurdag te Hulst.
Hulst. Later
Later
kwamen
medewerkers bij
bij uit
uit
kwamen er
er ook medewerkers
Zuid-Afrika.
aliengerZuid-Afrika.Zo
Zogroeide
groeide het
het blad allengereen
hand
hand uit
uit tot
tot wat
wat het
het nu
nu geworden
geworden is :: een
algemeen Nederlands
Nederlands kultureel
kultureel tijdtijdschrift
ruimste zin van
van het
het woord,
woord,
schrift in
in de ruimste
open
voor alien
allen en
en met
met duizenden
duizenden abonabonopen voor
nees in
in de
de hele
hele Nederlanden
Nederlanden en
en ver
ver
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daarbuiten.Dat
Datsucces
succes is
daarbuiten.
Is grotendeels
grotendeels
te danken
danken aan
aan de
de persoonlijkheid
persoonlijkheid van
van
Jozef Deleu
Jozef
Deleu:: een man
man met
metbijzonder
bijzonder
veel initiatief,
Initiatief, doordrijvend
doordrijvend en energiek,
energiek,
iemand met
met veel plannen en ideedn,
iemand
ideeën,
maar
te realiseren
realiseren dank
dank
maar die
die ze
ze ook weet te
zij eigen werkkracht
zij
werkkracht en voiharding
volharding en
en
een bijzondere
bijzondere tactiek
tactiek die erin
erin bestaat
bestaat
zijn medewerkers hun
zijn
hun verantwoordeverantwoordelijkheid te
te laten opnemen.
lijkheid
opnemen.
Jozef Deleu bleef
bleef ook
ook op
op literair
literair gebied
gebied
zeer bedrijvig.
bedrijvig. Hij
Hij is de
de auteur
auteur van
van
waardevolle novellen,
novellen, gedichten, studies
waardevolle
studies
en essays en
en
en voltooide
voltooide ook
ook al
al een
een
roman.
Wij vermelden
vermelden chronologisch :: De
Wij
De OntOntmoeting (novellen,
(novellen, 1962),
1962), Schaduwlopen
Schaduwlopen
(Gedichten,
hedendaagse
(Gedichten, 1963),
1963), De
De hedendaagse
Afrikaanse Letterkunde
Letterkunde (studie, 1963),
1963),
Afrikaanse
Ludo
Fliepo (kinderverhaal,
(kinderverhaal, 1965),
1965),
Ludo en Fliepo
De purperen
purperen Jasmijn
Jasmijn (novelle,
(novelle, 1966),
1966),
Nederlander en Europeeer
Europeeër (journaal,
(journaal,
1966), Frans-Vlaanderen
1966),
Frans-Vlaanderen (essay, 1968),
1968),
Nachtwerk (Gedichten, 1970).
1970). Veel
Veel van
van
Nachtwerk
wat hij
hij schreef is
is ook
ook 'nachtwerk'
'nachtwerk' gegewat
De titel
titel van
van zijn
zijn jongste
jongste uitgeuitgeweest. De
geven werk
werk reikt
reikt echter verder
verder dan deze
deze
hand liggende
liggendeverkiaring.
verklaring. De
De
voor de hand
woorden
woorden 'nacht',
'nacht', 'dood', 'vrees'
'vrees' tegentegen'vuur', 'vlees',
'vlees',
'zon', 'dag',
'dag', 'leven', 'vuur',
over 'zon',
zijn kernwoorden
gedichten,
zijn
kernwoorden van
van deze gedichten,
wij van
van hem
hem
beste trouwens
trouwens die
diewij
de beste
gelezen. Wij
Wij denken
denken aan
aan de
de
hebben gelezen.
mooie korte
korte gedichten,
gedichten, gewijd
gewijd aan
aan
vele, mooie
vrouwen
kinderen of aan
aan de
deinhoudrijke
inhoudrijke
vrouw
en kinderen
de dood'
dood'ofof'Keizer'Keizer'Ergens de
verzen als 'Ergens
lijk'. Poëzie
getuigt van
vanzijn
zijnmarkanmarkanIijk'.
Podzie die getuigt
te persoonlijkheid.
persoonlijkheid.
Mocht Jozef Deleu,
Deleu, aangemoedigd
aangemoedigd o.m.
o.m.
Mocht
bekroningen, die het
het loon
loon zijn
zijn
door bekroningen,
ontelbare uren
uren onbaatzuchtig
onbaatzuchtig
voor ontelbare
nog lange
langejaren
jarenzijn
zijnproduktiviteit
produktiviteit
werk, nog
zovele terreinen
terreinen blijven
blijven ontplooien,
ontplooien,
op zovele
bate van
van onze
onze Nederlandse
Nederlandse yolksvolksten bate
kultuurgemeenschap.
en kultuurgemeenschap.
Verbeke
Luc Verbeke
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Armand
Armand Demeulemeesler
Demeulemeester
Prijs
1969
Prijs van
van de
de stad Ronse 1969
Kunstschilder
Armand Demeulemeester
Kunstschilder Armand
werd
te Ronse
Ronse op
op 11
11 oktober
oktober
werd geboren te
1926.
kunstenaar Is
hij wat
wat men
men
1926. Als
Als kunstenaar
is hij
noemt een selfmade
selfmade man.
man. Verleden
Verleden
jaar in
werd hij
hij echter tot
tot laureaat
laureaat
jaar
in 1969 werd
uitgeroepen van
van de Prijs
Prijs van de
de stad
stad
Ronse voor
voor schilderkunst.
schilderkunst. Hieraan
Hieraan nanadeelnemers
men niet minder
minder dan
dan 58 deelnemers
men
deel.
Armand Demeulemeester
reeds
Armand
Demeulemeester stelde
stelde reeds
tentoon te Roeselare,
Roeselare, te
te Avelgem,
Avelgem,
tentoon
Ronse en
en Brussel
Brussel (1967).
(1967). In
In 1969
1969 expoexpohij te
te Parijs,
Parijs, in
in de
de gekende
gekende
seerde hij
Katia Granoff.
Granoff.
Galerie Katia
Hij
Kunstsalons
Hij nam
nam verder
verder deel
deel aan de Kunstsalons
Museum voor Schone
Schone Kunsten
Kunsten
van het Museum
Gent in
in 1954
1954 en
en 1960.
1960. GroepstenGroepstente Gent
waaraan hij
hij meewerkte,
meewerkte,
toonstellingen, waaraan
gehouden te
teOudenaarde,
Oudenaarde,
werden gehouden
Nieuwpoort, De
en
Nieuwpoort,
De Panne,
Panne, Oostende en
Aalst. Aanmoedigingen
Aanmoedigingen en
steun mocht
mocht
Aalst.
en steun
hij steeds
ontvangen van
van de
de heer
heer
hij
steeds ontvangen
Chabot, Voorzitter
Voorzitter van de
de MuseumMuseumG. Chabot,
het Museum
Museum voor
voor Schone
Schone
van het
commissie van
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Kunsten
Kunsten te
te Gent.
Onder
Vlaams ExpresExpresOnder Invloed
invloed van
van het Vlaams
sionisme gaat
gaat zijn
zijn kunst
kunst geleidelijk
geleidelijk over
over
van
donker palet naar
naar een
een Iichtere
lichtere
van een donker
kleurenwereld.
Hij schildert instinktief.
instinktief.
kleurenwereld. Hij
Dit
beDit wil
wil zeggen
zeggen : Demeulemeester bezondigt
niet aan
aan intellektualistische
intellektualistische
zondigt zich
zich niet
gezochtheden. Hij
Hij is voornamelijk
voornamelijk geboeid
oneindigheid van
van de
boeid door
door de oneindigheid
kosmos, waar
waar hij
en wijdswIjdshij de grootsheid en
held
held wil
wil van
van omvatten.
omvatten. Als
Als mens
mens is
is ons
dit
mogelijk. Demeulemeester
dit echter niet mogelijk.
is omwille
omwille van
van het bebevan het
het besef van
staan
angstig en
staan van
van de
de kosmos
kosmos soms angstig
sterk
Zijn gesterk benauwend
benauwend aangegrepen. Zijn
moedstoestand dikteert
dikteert hem
hem de ogenblikken,
meteen
blikken, waarin
waarin diezelfde
diezelfde angst meteen
wegvlIedt
maken voor een
een
wegvliedt om
om plaats te maken
vreugde
van het
het bestaan
bestaan
vreugde om
om het
het besef van
van
kosmos.Hij
Hij verklaart
verklaart trouwens
van de kosmos.
zelf:
wereld en
en ik
ik droom,
droom, en
en
zelf : ik
ik zie
zie de wereld
Ik
wereld van
van mijn
mijn 'dromen'.
'dromen'.
ik 'schilder'
'schilder' de wereld
Armand
in
Armand Demeulemeester
Demeulemeester schakelt in
zijn
uit om
om het
het
zijn werk
werk de bijkomstigheden uit
essentiële
over te
te houden.
houden. Dat
Dat essenessentiele over
tiële
wordt dan aangevuld door
door zijn
zijn visie
visie
tiele wordt
van
grandioosheid
over
onze
wereld.
van grandioosheid
onze wereld.
Aarde
en
Aarde en
en water
water worden
worden land
land en
en zee
zee en
de planeten
planeten volgen
hun eigen opgegeven
volgen hun
taak.
kunstenaar toont
de al-heid
al-heid
taak. De kunstenaar
toont ons de
van
van het heelal.
De Franse criticus
criticus P.
P. De
De La
La Mer
Mer noemt
het werk van Demeulemeester
Demeulemeester daarendaarenboven
eenvoudig en
enaantrekkelijk
aantrekkelijk terterboven eenvoudig
zelfder tijd,
hunker om
lied te
te
zelfder
tijd, één
een hunker
om een lied
koor dat ons een
een boodboodzingen, een koor
zingen,
wil brengen
brengen van
van vrede
vrede en
én Iiefde.
liefde.
schap wil
de
Deze
deze offergave,
offergave, van
van de
Deze stem, deze
kunstenaar is
niet begrepen
begrepen
kunstenaar
is te mooi om niet
aangemoedigd te
te worden.
worden.
en aangemoedigd
Etienne Le
Le Compte
Compte

Lucien
Lucien Dendooven
Prijs Vereniging voor
voor Volkskunde
Volkskunde
Prijs
maar onverdroten
onverdroten werker
werker op
op
De stille maar
literair en
gebied, Lucien
Lucien
literair
en volkskundig gebied,
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Dendooven,
voort met of
af en toe
toe zijn
zijn
Dendooven, gaat voort
palmarès
verrijken met
en
palmares te verrijken
met premies en
prijzen.
zijn handschrift
handschrift
prijzen. Wanneer zijn
'Boerenvolk
Vlaamse kustgebied'
kustgebied'
'Boerenvolk in
in het Vlaamse
door
de
Provincie
West-VlaanIn
1967
In 1967 door de Provincie West-Vlaanderen bekroond
bekroond werd,
werd, verklaarde
verklaarde de
de
jury dat
onderwerp een
een belangrijke
belangrijke
jury
dat het onderwerp
de kennis
kennis van
van
bijdrage
bijdrage leverde voor de
de bewoners
bewoners van
van de
de Hazegraspolders,
Hazegraspolders,
nieuwe elementen
elementen aanaan'te meer daar het nieuwe
toe weinig
weinig bebebrengt
brengt op
op een tot nog toe
treden terrein,
terrein, nl.
jongere
treden
nl. van
van een jongere
polderontginning
agrarische en
en
polderontginning en
en haar agrarische
netop
optijd
tijd komt
komt
menselijke evolutie, en
en net
en
daar het eigen
eigen karakter
karakter van
van streek en
daar
door de
de doorgedreven
doorgedrevenurbaniurbanibewoners, door
dreigt te
te verdwijnen.'
verdwijnen.' De
De auteur
auteur
satie, dreigt
besloot, gelet
gelet op
op enkele
enkelevingerwijvingerwijzingen van
van de
de jury,
jury, het
het handschrift
handschrift
uit
te
bouwen.
Eindresultaat
dieper
dieper uit te bouwen. Eindresultaat
bleek
dan een schitterende
schitterende studie,
studie, die
die
bleek dan
bij
Lannoo
verscheen
onder
de
titel
'De
bij Lannoo verscheen
de titel 'De
nieuwe Hazegraspolder'.
Hazegraspolder'.
Dit
verhaal gegeDit werk
werk is
is een
een boeiend verhaal
worden
van
markante
historische
en
worden van markante
en
sociaal-economische
bronnen en geeft
geeft
sociaal-economische bronnen
duidelijk beeld
beeld van
van het
het landlandeen duidelijk
tevens een
bouwersvolk
zijn levensomstandigbouwersvolk en zijn
heden in de 19e
1ge en
en 20e
20e eeuw.
eeuw.Men
Men volgt
volgt
ontwikkelingsgang van
van het
het traditiotraditiode ontwikkelingsgang

ne
Ie boerenleven
boerenleven naar
naar de
de huidige
huidige landlandnele
bouwtechniek,
deze scherpe
scherpemilieumilieubouwtechniek, en
en deze
dank zij
zij een
een
studie
werd samengesteld
samengesteld dank
studie werd
nooit gepubligepubligeduldig napluizen
napluizen van nooit
uit de
de vorige
vorige
ceerde bijzonderheden
bijzonderheden uit
terwijl particuliere
particuliere dagboeken
dagboeken van
van
eeuw, terwijl
rijke en niet
niet aangeaange1787
1787 tot
tot 1790
1790 een rijke
boorde bron
bron vormden.
vormden. Een doorgevoerd
doorgevoerd
enkele bedrijven
bedrijven liet
liet
onderzoek op enkele
Lucien
de ommezwaai
ommezwaai
Lucien Dendooven
Dendooven toe de
landbouwmentaliteit te belichten.
belichten.
in
in de landbouwmentaliteit
Het
de
Het kon
kon niet
niet anders
anders of dit boek zou de
aandacht trekken
trekken van
van volkskundige
volkskundige
bemiddens.
In 1970
middens. In
1970 werd
werd het
het dan ook bekroond
schoot van
van de
de Vereniging
Vereniging
kroond in
in de schoot
voor
Volkskunde, die
gezag wordt
wordt
voor Volkskunde,
die met gezag
geleid door
door Prof.
Prof. Dr.
Dr. K.
K. C.
C. Peeters.
Deze bekroning
bekroning is een
een luister
luister meer
méér aan
aan
de kulturele
kulturele bedrijvigheid van een
een auteur,
auteur,
die in stille
stille afzondering
afzondering een
een veelzijdig
veelzijdig
de aandacht
aandacht
muvre
schept
en
regelmatig
oeuvre schept
regelmatig de
op zich vestigt
vestigt zowel
zowel van
van literaire
literaire als
als van
van
wetenschappelijke middens.
middens.
Jack Verstappen
Verstappen

Frans Depeuter
Arthur
proza
Arthur Mergelynckprijs
Mergelynckprijs voor
voor het proza
Zoals
met de schoonheidsZoals zovelen
zovelen die met
behoefte
deze wereld
wereld komen,
komen, begon
begon
behoefte op deze
ook
deze talentvolle
talentvolle auteur
auteur met
met de
de
ook deze
poëzie.
Hij vond
prettig verzen
verzen te
te
podzie. Hij
vond het prettig
weldra hangt
hangt hij
hij er met
met
schrijven,
schrijven, doch weldra
alle vezels
vezels van
van ziel
ziel en
en Iichaam
lichaam aan
aan vast.
vast.
Hij
ondervindt
dat
hij
iets
te
zeggen
heeft
Hij ondervindt dat hij iets te zeggen heeft
en dat er een
een uitweg
uitweg moet
moet gezocht
gezocht naar
naar
het publiek.
publiek. Toen
Toen door
door het
hettijdschrift
tijdschrift
'Mars'
op
zeker
ogenblik
een
poëzie'Mars' op zeker ogenblik een podzieprijs
werd
uitgeschreven,
kaapte
prijs werd
kaapte
Depeuter
losse gedichgedichDepeuter deze
deze met
met enkele
enkele losse
hij de
de weg
wegvrijvrijten
Daarmee had
had hij
ten weg. Daarmee
gemaakt
voor
zijn
eerste
dichtbundel
gemaakt
zijn eerste dichtbundel
gat in
in de
de wand',
wand', die
die onmiddelonmiddel'Als
'Als een gat
lijk
bijval
genoot
in
de
literaire
wereld.
lijk bijval genoot
de literaire wereld.
Bij
'Bladen voor
Poëzie' verscheverscheBij de
de 'Bladen
voor de Podzie'
nen
'Opium schuimen'
'Tussen HelioHelionen 'Opium
schuimen' en 'Tussen
polis en Knossos'.
Knossos' .Als
AlsIeraar
leraar middelmiddel-

komt Frans
Frans in contact
contact
baar
onderwijs komt
baar onderwijs
met
andere Ieraar,
leraar, talenttalent- en tempe.
tempe.
met die andere
ramentvolle
auteur Robin
Robin
ramentvolle Kempense auteur
Hannelore.
richtten zij
zij het bebeHannelore. Samen
Samen richtten
tijdschrift 'Heibel'
'Heibel'
kende literair-kritisch
literair-kritisch tijdschrift
op en het
het werd
werd een
een boeiende
boeiendestrijd
strijd om
om
vernieuwing
eerlijkheid, toen rorovernieuwing en meer eerlijkheid,
bij
mancier
mancier Walter
Walter van
van den
den Broeck zich bij
hen
Dat wij
eenhen aansloot. Dat
wij niet
niet met
met een eenwordt bewezen
dagsvlieg te doen
doen hadden
hadden wordt
door
zesdoor het feit
felt dat
dat 'Heibel'
'Heibel' reeds
reeds een zestal
jaren aan
aan het
het lopen
lopen is.
is.VanzelfspreVanzelfspretal jaren
kend
het niet
niet allemaal
allemaal heibel;
heibel; er
er
kend was het
werd
wat positief
positief werk
werk geleverd
werd ook heel wat
ogenblik is de
de !outer
louter comcomen voor het ogenblik
battieve
instelling van
van het
het tijdschrift
tijdschrift al
al
battieve instelling
ver
Er kwamen
kwamen by.
bv.
ver voorbijgestreefd. Er
pers:: louter
louter
al
'Heibeluitgaven' van
al 'Heibeluitgaven'
van de pers
poëtisch
werk, zoals
zoals'Rakelings
'RakelingsininPamir'
Pamir'
poetisch werk,
Kempense voorvoorvan
Depeuter. De drie Kempense
van Depeuter.
vechters,
die tegelijkertijd
tegelijkertijd strijders
strijders en
en
vechters, die
vaandeldragers
bevaandeldragers waren,
waren, werden
werden vlug
vlug bekend
literaire wereld.
wereld. De medemedekend in
in onze literaire
werking
werking van
van Frans,
Frans, zowel
zowel met
met poëzie
poezie als
met
proza,
was
algauw
voor
wat
de bebemet proza,
langrijkste
literaire
tijdschriften
betreft
langrijkste literaire tijdschriften betreft
verzekerd.
te verwachten
verwachten
verzekerd. En,
En, wat
wat ook te
het
groeide
ten
slotte
uit tot
tot een
een
was,
was, het groeide ten slotte uit
eerste roman
roman :: 'Om
'Om niet te
te verstenen'.
verstenen'.
Het
was opvallend
opvallend groot.
groot. En
En toch
toch
Het succes
succes was
zag onze
onze auteur
auteur er vooraisnog
vooralsnog maar
maar een
een
proefschrift
werk, dat nog
nog
proefschrift in
in voor
voor al
al het werk,
volgen moet.
moet. Zijn
Zijn scheppende
scheppendeaandrift
aandrift
blijft
Er kwam
kwam nanablijft hem
hem immers
immers opjagen. Er
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dien nog een 'dichtboek' uit (in de ware
zin van het woord); alle thema's komen
er aan bod, sluiten als een geheel bij
mekaar aan. Doch de grote explosie volgt
dan met 'De hand aan jezelf', een roman
die in Vlaanderen opzien heeft gebaard.
Als men nu weet dat de twee romans
van Frans Depeuter, volgens de jury die
de A. Mergelynckprijs toekende, tot de
beste twee in het Nederlands gestelde
letterkundige werken behoren, verschenen in de periode 67-69, dan ligt het voor
de hand, dat men de auteur ook naar zijn
toekomstplannen polst. Ja, er ligt nog
heel wat te wachten : novellen, romans,
en... kinderboeken. En dit laatste verwondert ons niet, als men Frans hoort
verkiaren dat zijn mooiste produkten...
zijn kinderen zijn, en dat hij voor hen
desnoods alle literatuur wil verloochenen.
Jos van Rooy

Antoon De Vaere
70
Kunstschilder Antoon De Vaere werd
geboren op 18 augustus 1900 te Kortrijk
waar zijn vader, Octaaf De Vaere,
orgelist was van de St.-Maartenskerk.
Zijn broer, Andre De Vaere, werd een
bekend klaviervirtuoos. Antoon zou zich
toeleggen op de plastische kunsten. Na
de akademie te Kortrijk studeerde hij
enkele tijd aan de Kon. Akademie te
Antwerpen (3e prijs), ten slotte aan de
Kon. Akademie te Gent (1e prijs). Hij
vestigde zich te Oostrozebeke waar hij
vooral naam verwierf als landschaps- en
dierenschilder. Zijn atelier werd geregeld bezocht door Cyriel Verschaeve,
overigens een vriend van de familie die
bij vader Octaaf urenlang een vertolking
van Bach kon beluisteren.
Antoon De Vaere verwierf reeds vroeg
een eigen stijl, ook als tekenaar en illustrator; hij was een bekend iemand toen
hij zich in 1945 ging vestigen te Damme
444

Antoon De Vaere : Zelfportret, 1968.

'omdat hij de streek zo schoon vond, zo
parallel met zijn eigen gemoedsrust en
karakter, zo helemaal anders dan zijn
geboortestad waar alles gebaseerd was
op de zich steeds verder uitbreidende
industrialisatie' (Karel De Decker).
Hij werd briefwisselend lid van de Kon.
Commissie voor Monumenten en Landschappen. In deze vermaarde Zwinstreek
kon hij rustig in ietwat symbolischromantische stijl zijn onderwerpen uitbeelden. Wij herinneren ons een
poetische wintervisie van Damme, maar
ook een krachtig zomerlandschap :
zwart-bonte herkauwende koeien tegenover de sobere gestyleerde toren. Deze
kunst bleef De Vaere steeds trouw, hoezeer de kunst om hem heen ook ging
evolueren. Aan te stippen is ook dat hij
een man bleef met historische en yolkskundige belangstelling. Daarvan getuigt
o.m. een merkwaardige documentatiereeks over Vlaamse windmolens : krijten kooltekeningen. In dezelfde geest
bouwde hij in zijn woning te Damme een
zeevaartmuseum op, vervaardigde daarvoor scheepsmodellen (van de 14e eeuw
af), schikte daarbij tal van documenten
en herinneringen, werd de vriendelijke
conservator-gastheer, ontving er Stijn
Streuvels en Ernest Claes. Voor wie het
historische Damme bezoekt, zal een
kennismaking met de kunstenaar en zijn
museum een rijke toemaat zijn.
Lucien Dendooven

41111:60A,
Aimee Diez-Thonon ontvangt de ereschaal
van de Provincie West-Vlaanderen uit de handen van
de Heer Gouverneur Ridder van Outryve d'Ydewalle.
Foto Roger Devry, Oostende.

Aimee Diez-Thonon
Driemaal koorprijs
In de loop van de jaren is de B.R.T.-Prijs
voor Schoolkoren uitgegroeid tot een
felbegeerde onderscheiding. Zoals bekend is de moeder van de porseleinwinkel nog steeds de voorzichtigheid en
daarom werd deze B.R.T.-Prijs van bij
de aanvang gesplitst in twee evenwaardige prijzen : een voor het officieel
onderwijs — een andere voor het vrij
onderwijs. De belangstelling is verheugend groot : voor 1970 dienden zich een
70-tal schoolkoren aan (45 vrij, 25 officleel onderwijs). Als men nu vaststelt,
dat het koor van het Koninklijk Lyceum
van Oostende voor de derde naeenvolgende maal met de hoogste onderscheiding bekroond werd, dan blijkt duidelijk
dat dit koor beslist 'outstanding' is. Dat
kan geen toeval geheten worden, vermits
een koor waard is wat zijn !eider — of
leidster — waard is. En dan heeft het
voornoemde Lyceumkoor het wel bijzonder goed getroffen. Aimee Thonon,
de echtgenote van de bekende kunstschilder Anto Diez uit Bredene, paart niet
alleen een uitzonderlijke werkkracht aan
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een evengrote
evengrotebezieling,
bezieling,maar
maar zij
zij heeft
heeft
een
tevens genoten
genoten van
van een
een zo
zovolledig
volledig
tevens
Zij stustumogelijke muzikale
muzikale opleiding.
opleiding. Zij
mogelijke
deerde aan
aanhet
hetKoninklijk
KoninklijkMuziekconMuziekcondeerde
Gent:: contrapunt
contrapunt en
en fuga
fuga
servatorium te
servatorium
te Gent
o.l.v. Prof.
Prof. Van
Van Eeckhoutte,
Eeckhoutte, eerste
eerste
o.l.v.
prijzen piano,
piano, notenleer,
notenleer, harmonie
harmonie en
en
prijzen
Zodra ze
het OostOostmuziekgeschiedenis. Zodra
muziekgeschiedenis.
ze het
endse Koninklijke
Koninklijke Lyceum
Lyceum binnenstapte,
binnenstapte,
endse
op een
eenheel
heelbijzondere
bijzondere
heeft ze
ze zich
zich op
heeft
met
de
leerlingenwijze
beziggehouden
wijze beziggehouden met de leerlingener
een
voor
leerlingen
van 88
koren
(er
is
koren (er is er een voor leerlingen van
tot
12
en
een
ander
voor
studentinnen
tot 12 en een ander voor studentinnen
tot 18;
18; 50
60 meisjes
meisjes per
per koor)
koor)
van 12
van
12 tot
50 àa 60
bij
de
eerste
mededinging
aan
de
en
al
en al bij de eerste mededinging aan de
kwamen ze
ze
B.R.T.-Prijs voor
B.R.T.-Prijs
voor Schoolkoren
Schoolkoren kwamen
als derde
derde uit
uit de
de bus.
bus. Het
Het bleef
bleef daar
daar niet
niet
als
bij
de jongste
jongste drie
drie jaar
jaar werd
werd het
het teltelbij en
en de
de hoogste
hoogstetriomf
triomf:: in
in 1968
1968 en
en 1970
1970
kens
kens de
met
het kinderkoor,
kinderkoor, in
in 1969
1969 met
met het
het
met het
jeugdkoor.
Ook het
het provinciebestuur
provinciebestuur van
van
jeugdkoor. Ook
West-Vlaanderen
aanWest-Vlaanderenlaat
laat zich
zich in
in deze
deze aangelegenheid
niet onbetuigd
onbetuigd en
en schenkt
schenkt
gelegenheid niet
telkenjare
aan het
het eerste
eerste
telkenjare een
een ereschaal
ereschaal aan
koor
Noordzeegouw en
en zo
zo kaapte
kaapte
koor van
van de
de Noordzeegouw
het
koor
van
Aimée
Diez-Thonon
tevens
het koor van Aimee Diez-Thonon tevens
prijs
al
zevenmaal deze
deze provinciale
provinciale prijs
al zevenmaal
weg!
Wat
dus
uiteindelijk
een
tienweg ! Wat dus uiteindelijk een tiendubbele
gelukwens
waard
is.
dubbele gelukwens waard is.
dit koor
ver over
over
De
De roem
roem van
van dit
koor draagt
draagt tot
tot ver
de
grenzen:: de
de B.R.T.-opnamen
B.R.T.-opnamen werden
werden
de grenzen
door radio
radio Oslo
Oslo en
en
o.m.
uitgezonden door
o.m. al
al uitgezonden
Tel
staat ook
ook HilverHilverTel Aviv
Aviv en
en telkenjare
telkenjare staat
sum
het programma.
programma. In
land
sum op
op het
In eigen
eigen land
te Oostende,
Oostende,
waren
waren er
er al
al concerten
concerten te
Brugge,
Torhout -— om
om dan
dan
Brugge, Brussel
Brussel en
en Torhout
niet te
te vergeten
vergeten het
hetKerstprogramKerstprogramvast
vast niet
ma,
1968 gebracht
gebracht werd
werd
ma, dat
dat in
in december
december 1968
uitnodiging
in
in het
het koninklijk
koninklijk paleis,
paleis, op
op uitnodiging
van
gebeurtenis,
van ons
ons vorstenpaar,
vorstenpaar, een
een gebeurtenis,
waaraan
heerwaaraan Aimée
Aimee Diez-Thonon
Diez-Thonon de
de heerlijkste
bewaart.
lijkste herinneringen
herinneringen bewaart.
In
traden haar
haar koren
koren
In mei
mei en
en december
december traden
ook
voor de
de Vlaamse
Vlaamse televisie.
televisie.
ook nog
nog op
op voor
Wij
Wijhebben
hebben haar
haar gevraagd
gevraagd naar
naar het
het
geheim
het klinkt
klinkt als
geheim van
van haar
haar succes;
succes; het
als
recept:: heel
veel
een
eenvoudig recept
een zeer
zeer eenvoudig
heel veel
geduld,
ernstig werk
werk en
geduld, heel
heel veel
veel en
en ernstig
en
een
bepaalde
tucht.
Wij
voegen
een bepaalde tucht. Wij voegen er
er op
op

eigen houtje
houtje nog
nogbij
bij:
dewonderbare,
wonderbare,
eigen
: de
niet te
te beschrijven
beschrijven gave
gave om
om het
het eigen
eigen
niet
op de
de
muzikale aanvoelen over te dragen
dragen op
muzikale
uitvoerders - een
eenveelstemmig,
veelstemmig,
jeugdige uitvoerders
instrument bespelen dus,
dus, maar
maar
levend instrument
een wijze
wijze zoals
zoalsweinigen
weinigenhet
hetkunnen.
kunnen.
op een
Aimée Diez-Thonon
Diez-Thonon dankdankWij zijn
Wij
zijn er Aimee
baar
om
en
wensen
haar
en
haar
koren
baar om
wensen haar en haar koren
alvast het
toe voor
voor de
de
alvast
het beste toe
1971 !!
B.R.T.-Prijs 1971
B.R.T.-Prijs
Julien Van
Van Remoortere
Remoortere
Julien

Jozef Droogmans
75
Mijn
Droogmans
Mijnvriendschap
vriendschap met
met Jef Droogmans
1917:: Jef ter
ter Eyck)
Eyck) dagdag(schuilnaam
(schuilnaam in
in 1917
tekent
tekent van
van vóór
voor de
de grootscheepse
grootscheepse
Veldeke-feesten te
te Hasselt
Hasseltinin1928.
1928.Wij
Wij
en
hadden
hadden ons
ons beiden
beiden tot
tot doel
doel gesteld, en
wel
onafhankelijk van
elkaar, de
de
wel onafhankelijk
van elkaar,
Mosaanse
Dichter Henric
Henric van
Mosaanse Dichter
van Veldeke
Veldeke te
huldigen
analyseren.
huldigen en
en te analyseren.
Het
en
Het uitvoerig
uitvoerig gedocumenteerde
gedocumenteerde -— en
werk van
van Jozef
later
later bekroonde
bekroonde -— werk
Droogmans
niet
Droogmans over
over van
van Veldeke
Veldeke telt niet
minder
auteur had
minder dan
dan 239
239 blz.
blz. De
De auteur
had ook
een
in de plechtige
plechtige ontonteen groot aandeel in
hulling
hullingvan
van het
het gedenkteken
gedenkteken van
van de
zanger-poëet
1928
zanger-podet op
op 30 september 1928
te
te Hasselt.
Wie
overzicht wil
wil krijgen
krijgen van
Wie een
een overzicht
Droogmans'
bij de
Droogmans' werk,
werk, kan
kan terecht
terecht bij
biograaf
bibliograaf dr.
biograaf en
en bibliograaf
dr. Rob.
Rob. Roemans.
'Verzamelde Opstellen',
Opstellen', in
in
mans. De
De 'Verzamelde
1955
1955verschenen
verschenen ter
ter gelegenheid
gelegenheid van
van de
60e
60e verjaardag
verjaardag van
van Droogmans,
Droogmans, telden
resp.
385 blz.
blz. Deze
Deze bijna
bijna zevenzevenresp. 309
309 en
en 385
honderd
honderdpagina's
pagina'stekenen
tekenen in
in feite
feite een
een
hoogst
verdienstelijk levenspad.
hoogst verdienstelijk
levenspad. De
rusteloze
bijna alomalomrusteloze aktiviteit
aktiviteiten
en de
de bijna
tegenwoordigheid
Droogmans
tegenwoordigheid van
van Droogmans
stempelen
honderd procent
stempelen hem
hem tot
tot een honderd
gemeenschapsmens,
gemeenschapsmens, staande
staande naast
naast en
en
temidden
volk.
temidden van
van zijn
zijn Vlaamse
Vlaamse yolk.
Hij
dynamisch werker
werker
Hijisistevens
tevens ook
ook een dynamisch

in het
het bestuurlijk
bestuurlijk vlak. Velen weten
weten niet,
niet,
dat we Jozef
Jozef Droogmans
Droogmans mogen
mogen bebegroeten als
dat
als oud-kollega,
oud-kollega, in
in die
die zin,
zin, dat
hij
van 1913
hij van
1913 tot
tot 1919
1919 leraar
leraar is geweest
geweest
aan het
hetKlein-Seminarie
Klein-Seminarievan
vanSint-Truiden.
Sint-Truiden.
In
1919
trad
hij
dan
in
dienst
van
In 1919 trad hij dan in
van het
het
Provinciaal
Bestuur,
in
de
hoofdstad
Provinciaal Bestuur, in
hoofdstad van
van
Limburg.
Reeds in
in 1928
1928 was hij
hij opgeLimburg. Reeds
klommen
tot kabinetschef
klommen tot
kabinetschef van de
de
gouverneur, Hubert
Hubert Verwilghen, een
een
prachtfiguur.
Hetzelfde kan
kan ik
ik zeggen
zeggen
prachtfiguur. Hetzelfde
van de huidige
van
huidige bewindsman
bewindsman dr.
dr. Louis
Louis
Roppe.
Deze beide
tijDeze
beide regenten
regenten hebben
hebben voor,
vóór, tijdens en
en na
na de
detweede
tweedewereldoorlog
wereldoorlog in
in
Droogmans een ware
Droogmans
ware steunpilaar
steunpilaar gevonden. Aan
schrijf ik
ik niet
niet enkel
enkel
vonden.
Aan hem schrijf
de 'Neuschopfung'
'Neuschöpfung' Benelim
Benelim toe,
toe, maar
maar ininzonderheid de versteviging van de banbanzonderheid
niet
den tussen
tussen 'West'West- en
en Oost-Limburg,
Oost-Limburg, niet
alleen op letterkundig,
maar ook
ook op analleen
letterkundig, maar
ander terrein.
o.m. zijn
terrein. Daarvandaan
Daarvandaan o.m.
zijn laulaureaatschap van
reaatschap
van de
deJuliana-BoudewijnJuliana-Boudewijnprijs.
Qua opvolger
opvolger en voorzitter
heeft hij
hij de
Qua
voorzitter heeft
doelstelling
van
dr.
Constant
Godelaine
doelstelling
dr.
voortreffelijkdoorgezet
doorgezet en tal
voortreffelijk
tal van
van iniinitiatieven gerealiseerd.
gerealiseerd. Zowel
tijdtiatieven
Zowel het
het tijdschrift Oostland
Oostland als de
schrift
de twee
tweeLimburgLimburgvaarten moeten
moeten wij
wij speciaal
speciaal aan hem
vaarten
hem
toeschrijven.
toeschrijven.
Jozef Droogmans
Droogmans is
is niet
niet alleen
alleen een
Jozef
eminent pater
pater familias,
familias, wij
wij noemen hem
hem
eminent
'quite aa gentleman',
gentleman', het model
'quite
model van
van
Vlaamse hoofsheid en
Vlaamse
en hartelijkheid.
hartelijkheid. lk
Ik
blijfme
me dankbaar
dankbaar herinneren
herinneren zijn
zijn gastgastblijf
vrijheidin
inde
de voormalige
voormalige villa
villa te
te St.vrijheid
Lambrechts-Herk,met
metals
als hoogtepunt
Lambrechts-Herk,
een feestmaal aldaar,
een
aldaar, dat
dat met
met'luisterrijk'
'luisterrijk'
nog te
te zwak
nog
zwak is aangeduid.
aangeduid.
Erkentelijkmoet
moetik
ikzijn
zijnvoor
voor de
de steun,
Erkentelijk
die hij
hij me
me nu
nu al
al jaren
die
jaren verleent qua
ondervoorzittervan
van de
de Stichting Mathiasondervoorzitter
KempPrijs.
Prijs. Met
Metzijn
zijnonafscheidelijke
onafscheidelijke
Kemp
TrudoHoewaer
Hoewaer vormt
vormthij
hijeen
een duo,
duo, waar
Trudo
Vlaanderen
en
Nederland
fier
op mogen
mogen
Vlaanderen en Nederland fier op
gaan.
gaan.

Drs. Jet
Jef Notermans
Notermans
Drs.
445
445
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bouw in het algemeen — enorm veel te
danken hebben.
Zijn eretitels en onderscheidingen
vormen een grote lijst, waaruit wij de
voornaamste aanstippen : Doctor honoris
causa aan de Landbouwhogeschool
van Wageningen (1958); Nationaal gecoopteerd lid van de Kultuurraad voor
Vlaanderen (1959); Kommandeur in de
Orde van Sint-Sylvester (1956); Grootofficier in de Leopoldsorde (1963)
(zonder te spreken van de eretekens van
lagere rang die voorafgingen) en
Burgerlijk Kruis le Klasse (1964).
Wij wensen deze eminente Vlaamse
vorser van harte nog heel veel jaren van
vreugde en welverdiende rust toe en
hopen dat zijn levenswerk door zijn
opvolgers zou mogen voortgezet
worden, zoals hij het steeds heeft
gedroomd
Portret door kunstschilder J. Creytens.

Prof. Dr. Ir. Amaat G. Dumon
75

Fernand Etienne
Vijfentwintig jaar creativiteit

De naam van Prof. Dr. Ir. Amaat G.
Dumon is vooral bekend in wetenschappelijke middens. Zijn hele leven
besteedde hij aan wetenschappelijke en
toegepast wetenschappelijke arbeid, hij
bezat het vermogen om de geestdrift,
die hem daarbij bezielde, over te dragen
op zijn omgeving, en kon bogen op
de niet zo vaak voorkomende eigenschap
om zijn kennis op een schitterende
wijze te vulgariseren. Zijn publicaties
over verbetering van graan- en andere
landbouwgewassen en over zijn selektiewerk bij kippen wierpen prachtige resultaten of en verwierven ruime bekendheld, ook in het buitenland, o.m. in
Nederland en de Verenigde Staten van
Amerika. In de 'kleine' faculteit van de
Landbouwwetenschappen van onze
Leuvense universiteit was hij een groot
en virtuoos geneticus, aan wie zoveel
Iandbouwingenieurs — en onze land446

Fernand Etienne is een geboren en
getogen Bruggeling (°1921). Reeds vroeg
kreeg hij van zijn moeder, die voor
enkele weken is overleden, het verlangen
mede om al het goede en het schone
door te geven, een verlangen dat
centraal gebleven is in zijn leven en
zowel zijn beroepsbeoefening als zijn
artistieke arbeid blijft tekenen.
Zoals bij vele jonge auteurs waren zijn
vroegste letterkundige produkten gedichten, echter niet alleen in het
Nederlands maar ook rechtstreeks in
het Engels (Noord-lerland) en in het
Duits (Westfalen).
Zijn eerste toneelstukken waren 'Hei,
't was in de Mei', een Vlaamse sotternij
(1944) en 'De rijke jongeling' (1942),
die niet uitgegeven werden. Volgden
'Paulus', herhaaldelijk opgevoerd in de
Brugse stedelijke schouwburg (1946), en

het kinderkerstspel 'Nu syt willecome'
(1947), uitgegeven door Ons Lekenspel
te Bussum. Een ander werk, 'Het
Hemelhofken' (1947), een kindersprookje
in drie bedrijven, werd door hem als
zijn eerste echt geslaagd toneelwerk
beschouwd en is na suksesvolle uitvoeringen in 1958 uitgegeven geworden,
samen overigens met een ander
sprookjesspel 'Suikergoed'. Aansluitend
bij deze letterkundige toneelproduktie,
moet gewezen worden op de rol, die
Fernand Etienne speelde in toneelverenigingen en ook in het AVT en
NVKT, waar hij door lessenreeksen en
artikels een belangrijke en leidinggevende functie vervulde. Laatst nog
verscheen in 'Haec olim' een merkwaardige studie van hem over Konstantin
Stanislawsky.
Als dichter schreef Fernand Etienne
nog o.m. een dodenherdenking 'Oblatio'
(1951) en 'Godelieve' (1952), een
oratorium; beide werden getoonzet door
de huidige directeur van de Brugse
muziekacademie, de componist Jules
Bouquet, die voor het laatste door het
provinciaal bestuur werd geprimeerd.
De muzikale wereld is Fernand Etienne
helemaal niet vreemd. Getuige zijn
jarenlange medewerking met Paul
Hanoulle voor het wereldbekende 'Ons
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Dorado', waaruit
waaruit de
uitgave ontstond
ontstond:
Dorado',
de uitgave
:
'Carl Orff.
Orft. Beknopte
van de
de
'Carl
Beknopte schets
schets van
kunstenaar en
en zijn
zijn werk'
werk' (samen
(samen met
met
kunstenaar
Paul Vanderschaeghe;
Vanderschaeghe; 1959).
1959).Verder
Verder
Paul
schreef hij
hij ook
ook nog
nog twee
twee schetsjes
schetsjesvoor
voor
schreef
Orft-instrumentarium,
nl.
'Sabientje'
en
Orff-instrumentarium, nl. 'Sabientje' en
'De student'.
student'.
'De
Zo
zijn
aan de
de essayistische
essayistischearbeid
arbeid
Zo zijn we
we aan
toe.
Biezonder
verdienstelijk
is
de
toe. Biezonder verdienstelijk is de
de reeks
reeks'Ontmoetingen'
'Ontmoetingen'
oprichting van
van de
oprichting
(Desclée De
DeBrouwer),
Brouwer), die
die aan
aanzijn
zijn
(Desclee
initiatief is
te danken
danken en
enwaarvoor
waarvoorhij
hij
initiatief
is te
de bundels
bundels schreef
schreef over
over G.B.
G.B. Shaw
Shaw
de
(1958), Rabindranath
Rablndranath Tagore
(1960) en
en
(1958),
Tagore (1960)
Thomas Stearns
Stearns Eliot
Eliot (1961).
(1961).
Thomas
deoorlogsjaren
oorlogsjarenonderwijst
onderwijst
Reeds
sedert de
Reeds sedert
Fernand
Etienne Germaanse
Germaanse talen,
talen,
Fernand Etienne
eerst in
In het
het St.-Leocollege
St.-Leocollege en
en nadien
nadien
eerst
in
het St.-Jozefsinstituut
St.-Jozefslnstituut te
te Brugge.
Brugge.
in het
meer gaan
gaan
Daardoor
DaardoorIs
is hij
hij zich
zich meer
meer en
en meer
interesseren
aan het
hetgebruik
gebruik van
van
interesseren aan
hettaalonderwijs;
taalonderwijs;
moderne
methodes in
in het
moderne methodes
daartussen
neemt
het
Taalpracticum
daartussen neemt het Taalpracticum
waarvan
der initiators
initiators is
geweest
waarvan hij
hij een
een der
is geweest
in
België
een
voorname
rol
In.
Zijn
in Belgie een voorname rol in. Zijn
dit gebied
gebied deed
deed hem
hem dit
dit
competentie
op dit
competentie op
jaar
aanstellen
tot
gastmedewerker
in
jaar aanstellen tot gastmedewerker in
het
instituut voor
linguistiek
het instituut
voor toegepaste
toegepaste linguistiek
van
Kath. Univ.
Univ. Leuven
gastvan de
de Kath.
Leuven en
en tot
tot gastdocent
aan het
het Nijmeegse
Nijmeegse Centrum
Centrum voor
voor
docent aan
Dramatische
Dramatische Kunst.
Kunst. In
In opdracht
opdracht van
van de
de
K.U.L.
K.U.L.zal
zalhij
hijnu
nueen
een bibliografie
bibliografie en
en een
een
vergelijkende
de
vergelijkende studie
studie schrijven
schrijven over
over de
talenpractica.
talenpractica. Hij
Hijwerd
werd tevens
tevens medemedewerker
Research
werker van
van de
de conferentie
conferentie voor
voor Research
in
Applied
LinguistIcs
(Hasselt,
In
in Applied Linguistics (Hasselt, in
samenwerking
met
de
Universiteiten
samenwerking met de Universiteiten
van
Utrecht en
weldra ook
van Nancy
Nancy en
en Utrecht
en weldra
ook
Hannover).
In
hetzelfde
verband
trad
Hannover). In hetzelfde verband trad
hij
op
als
coördinator
van
de
Talenhij op als coordinator van de Talenhet Centrum
Centrum voor
voor Opleiding
Opleiding
practica
practica van
van het
der
Kredietbank
en
als
redactieder Kredietbank en als redactieadviseur
de Werkmappen-taallabo
Werkmappen-taallabo
adviseur van
van de
der
Fa.
Vano.
Parallel
fungeert
der Fa. Vano. Parallel hiermede
hiermede fungeert
hij
nog
als
redactie
leider
van
de
hij nog als redactieleider van de
NeonSchoolpocketreeks der
der
Neon- en
en de
de Schoolpocketreeks
Uitg.
Verbeke-Loys
en
als
lid
van
Uitg. Verbeke-Loys en als lid van de
de
subcommissie
het
subcommissie Eng.-Duits
Eng.-Duits van
van het
NVKMO.
NVKMO.De
Depraktische
praktische lingulstiek
linguistiek Is
is

met de
de jaren
jaren belangrijker
belangrijker geworden
geworden
met
voor Fernand
Fernand Etienne,
Etienne, die echter
echter
voor
toneel niet
nietverlaat
verlaatmaar
maar
daarom het toneel
zelfs integendeel
integendeel zoekt
zoekt in
in te
te lassen
lassen
het zelfs
in de
de taalstudie.
taalstudie. Vernoemen
Vernoemen we
we maar
maar dat
dat
hij ook nog
nog artistiek
artistiek directeur
directeur is
is van
van
hij
Centrum voor
voorVrijetijdsbesteding
Vrijetijdsbesteding
het Centrum
'Uilenspiegel' (Brugge),
(Brugge), waar
waar men
men een
een
'Uilenspiegel'
bloeiende afdeling
afdeling Poppentheater
Poppentheater
bloeiende
(o.l.v. Piet Hendrickx)
Hendrickx) heeft
men zich
zich
(o.l.v.
heeft en men
o.m. tot doel
doel stelt
steltonderwijsmensen
onderwijsmensen
o.m.
soepeler en
encreatiever
creatieveronderwijsonderwijstot soepeler
door rollenrollente brengen,
brengen, o.m.
o.m. door
methodes te
improvisatie, debatstechniek
debatstechniek
spelen, improvisatie,
e.a.
De
erkenning van
van overheidswege
overheidswege is
is niet
niet
De erkenning
uitgebleven.
Fernand Etienne
Etienne werd
werd niet
niet
uitgebleven. Fernand
alleen lid
lid van de
de Provinciale
Provinciale ToneelToneelcommissie West-Vlaanderen
West-Vlaanderen en adviadviseur van
van het
het Interfederaal
Interfederaal toneel
toneel
Brussel,
lid van
Hoge
Brussel, maar
maar ook
ook lid
van de Hoge
Raad
van het
het Ministerie
Ministerie
Raad Volksopleiding
Volksopleiding van
van
Cultuur, waar
waar hij
hij zich
van Nederlandse Cultuur,
inspant
dienen van
van
inspant om
om de
de belangen te dienen
ons
amateurstoneel in
eerste plaats.
plaats.
ons amateurstoneel
in de eerste
WIJ
Wijkunnen
kunnenniet
niet anders
anders dan
dan ook
ook onze
erkentelijkheid
het
erkentelijkheidte
te uiten
uiten vanwege het
Kunstenaarsverbond
het tijdschrift
tijdschrift
Kunstenaarsverbond en
en het
'Vlaanderen',
Fernand Etienne
Etienne
'Vlaanderen', waaraan
waaraan Fernand
als
redactielid reeds
reeds herhaaldelijk
herhaaldelijk zijn
zijn
als redactielid
gewaardeerde
medewerking verleende.
verleende.
gewaardeerde medewerking
Dr.
Smeets
Dr. Albert
Albert Smeets

Drs.
Drs. Hilaire
Hilaire Gellynck
65
65
Op
11. is Drs.
Drs. Hilaire
Hilaire
Op elf
elf september II.
Gellynck
Gellynck 65
65 jaar
jaar geworden.
Hij
Hijisisin
in het
het kunstleven
kunstleven geen
geen onbekende.
De
bestuursleden
en
leden
van het
De bestuursleden en leden van
Christelijk
Vlaams
Kunstenaarsverbond
Christelijk Vlaams Kunstenaarsverbond
kennen
rustige, evenwichtige,
kennen hem
hem als
als de rustige,
fijnzinnige
man,
wiens
aanfijnzinnige man, wiens woord
woord met
met aandacht
dacht wordt
wordt beluisterd
beluisterd en
en wiens
raadgevingen
wijsheid en
raadgevingensteeds
steeds vol
vol wijsheid
en

tevens menselijke
tevens
menselijke goedheid
goedheid steken.
steken.
In zijn
zijn geboortestad
geboortestad Wervik,
In
Wervik, in Menen,
Menen,
in Kortrijk
Kortrijk(waar
(waarhij
hijthans
thans nog
nog directeur
in
is van
van de stedelijke tekenacademie)
is
bij leraars
leraars en
en inspecteurs
inspecteurs van
van het
bij
kunstonderwijs,isis hij
hij evenmin
evenmin een
kunstonderwijs,
onbekende. Ook
Ook daar
daar wordt
hij bewordt hij
onbekende.
luisterd en
en geapprecieerd om
luisterd
om zijn
zijn
evenwichtig en
en fijnzinnig
evenwichtig
fijnzinnig oordeel, zijn
zijn
helder inzicht
inzicht in
in aangelegenheden
aangelegenheden van
helder
van
kunst-en
en geestesleven.
geestesleven.
kunstHilaireGellynck
Gellynckisisde
de zoon
zoon van
Hilaire
van kunstkunstschilder wijlen
wijlen Emiel
Emiel Gellynck,
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religieuze motieven behandelde.
De aanleg en de belangstelling voor
de kunst heeft Hilaire Gellynck dus van
huis uit meegekregen. Hij had ook nog
een broer die de weg van de schilderkunst zou opgaan, doch die, helaas,
te vroeg gestorven is, gesneuveld
tijdens de eerste wereldoorlog.
Tijdens die oorlog was de familie
Gellynck, samen met een groot
gedeelte van de Wervikse bevolking,
geevacueerd naar Limburg, vermits
Wervik in de frontzone gelegen was.
Zo komt het dat Hilaire zijn middelbaar
onderwijs begon aan het Klein Seminarie
te St.-Truiden. Zijn Latijnse Humaniora
zou hij verder doormaken en beeindigen
in het Klein Seminarie te Roeselare,
waar hij o.a. Pol Sobry als leraar had.
Na zijn humaniora trok de jonge
Gellynck, die blijkbaar meer interesse
koesterde voor de kunst dan voor
andere academische studien, naar de
universiteit van Gent in de nog jonge
faculteit van de kunstgeschiedenis,
waar hij in 1927 het diploma behaalde
van licentiaat. In Gent mocht hij kennis
maken met beroemde professoren :
August Vermeylen, Henri Vandevelde,
Flor. Vandermueren, Dekeyser, Stan
Leurs, namen met klank. Onder zijn
medestudenten kunnen we vermelden :
Prof. Duverger, Emile Langui, Walter
Vanbeselaere, Frans Regoudt, Broeder
Frans, Adriaan Vandewalle, Irene
Hamerlinck.
Tijdens zijn studies aan de universiteit
volgde hij, als vrije leerling, lessen in
schilderen en boetseren aan de vrije
St.-Lucasschool en aan de stedelijke
academie.
Veel heeft Hilaire Gellynck niet geexposeerd. De strijd om den brode had
hem, naast de kunst en de kunsthistorie,
andere bezigheden opgelegd, derwijze
dat geleidelijk het schilderen op de
achtergrond gedrongen werd. Toch
liet hij het schilderen niet los en menig
kunstminnaar mag zich gelukkig achten
448

een werk van hem te bezitten.
Gevoelige — niet sentimentele — kloeke
landschappen, goedgebouwde stillevens,
intieme bloemenstukken, waarin de verf
meer 'gelegd' dan 'gestreken' is en
daardoor een grotere intensiteit geeft
aan het gebroken en getemperd koloriet;
of en toe een familieportret; in de
jongste tijd !outer informele kleurscheppingen, die andermaal getuigen van zijn
verfijnde smaak; en vooral veel aquarellen, los en virtuoos gepenseeld, hier
en daar geaccentueerd door nerveuze
trekjes van de tekenstift, vormen het
eenvoudige, sobere maar uiterst verfijnde
oeuvre van Hilaire Gellynck.
In 1928 hield hij een eerste tentoonstelling te Roeselare. Naar zijn eigen
getuigenis was zijn plezierigste expositie
een paar jaar later, in 1930, in de zaal
Memlinc te Brugge, samen met Walter
Van Beselaere en Adriaan Vandewalle,
de drie doctorandi in de kunstgeschiedenis, die ook schilderdsn. In die
tijd was er nog niet zoveel belangstelling
voor de kunst als thans wel het geval
is en zo heeft vriend Hilaire mij meerdere
malen verteld hoe de drie jonge exposanten in hun expositiezaal een krijtlijn getrokken hadden om met kwartfrankstukjes lijntje te smijten, tijdens de
perioden dat er toch geen bezoekers
waren. In 1933 nam Hilaire Gellynck,
hij was toen 28 jaar, deel aan de Gentse
Triennale. Verder hield hij nog enkele
jaren later een goed geslaagde tentoonstelling te leper. Zijn laatste expositie had plaats te Kortrijk in 1959.
Een doctorandus kunstgeschiedenis, met
een zo brede intellectuele back-ground
als Hilaire Gellynck, moest normaal in
het onderwijs terecht komen of ergens
een benoeming krijgen in de officiele
kunstwereld.
Waren politieke omstandigheden —
uitgesproken katholieke kandidaten
bekwamen in die tijd, toen het Ministerie
van onderwijs, waarbij kunst en cultuur
ook thuishoorden, steeds in linkse

handen was, moeilijk een officiele
benoeming — er oorzaak van dat hij
geen full-time job in het onderwijs kon
bemachtigen, niettemin werd hij leraar
kunstgeschiedenis in het vrij onderwijs,
zij het dan zeer part-time. Op aanbeveling van Professor Pol Sobry werd hij
aangesteld tot leraar in de kunstgeschiedenis voor de leerlingen van poesis
en retorika in het klein seminarie te
Roeselare, waar hij kunstgeschiedenis
zal doceren van 1930 tot 1940.
In zijn eigen siad Wervik werd hij op
15-10-1927 benoemd tot leraar aan de
stedelijke academie, waar hij in 1929
directeur zou worden in opvolging van
kunstschilder Fred 'Wallecan uit
Menen.
Tot voor enkele jaren was hij ook leraar
kunstgeschiedenis aan de academie te
Menen en vanaf 15-10-1931 leraar
kunstgeschiedenis aan de academie van
Kortrijk, tot hij op 1 januari 1955 er
benoemd werd tot directeur, in opvolging van de heer Pauwels. In 1950
was hij medestichter van het Christelijk
Vlaams Kunstenaarsverbond, waarvan
hij tot op heden bestuurslid gebleven is.
Tevens is hij lid van de provinciale
commissie voor schone kunsten en
van de provinciale museumcommissie.
Hij is nu 65 geworden. Wat zijn officiele
betrekkingen betreft, moet hij op rust.
Die officiele rust zal welgekomen zijn,
daar hij nu over de tijd zal beschikken
om ijverig te werken aan zoveel schoons,
dat evenwel niet financieel rendeert.
Primum vivere, deinde filosofare ! Het
eerste is nu verzekerd, moge hij thans
gedurende nog vele jaren het tweede
met hart en ziel beoefenen.

Jozef Storme
Voorzitter C.V.K.V.
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Rose Gronon en Herman Vos
Laureaten Clauwaert-referendum
Marginalia bij een referendum
Ik heb het er niet op nagekeken, maar het
zal toch wel ruim twintig jaar geleden
zijn dat het Boekengilde De Clauwaert
van wal stak. De oorspronkelijke initiatiefnemers stelden zich tot doel uitsluitend verhalen van Vlaamse auteurs op de
markt te brengen en daarbij kwaliteitseisen te stellen. Ik behoor tot diegenen
die zich destijds hebben afgevraagd
hoe lang een dergelijk gedurfd programma wel zou meelopen : uitsluitend
Vlaamse romans ( 5 per jaar) van een op
z'n minst verdedigbare hoedanigheid.
Mijn twijfel is overbodig gebleken. Voor
de duur van al die jaren liggen de vergissingen aan de zeer lage kant en ze
worden dan nog gecompenseerd door
enkele titels die tot het allerbeste mogen
worden gerekend van wat de Vlaamse
romanliteratuur na de tweede wereldoorlog heeft voortgebracht. Bovendien werd
door De Clauwaert een 'novellenbibliotheek' in het leven geroepen, waarin
eveneens enkele voortreffelijke werkjes
kunnen worden aangestipt en 'last but
not least' huldigde De Clauwaert in haar

keuze van handschriften een — daarom
geenszins bekrompen — ethisch beginsel, wat uiteraard wel tot het afwijzen
van bepaalde, literair verdienstelijke,
manuscripten aanleiding zal hebben gegeven. Ik wens geen grote woorden te
gebruiken, maar de culturele aanbreng
van 'De Clauwaert' kan bezwaarlijk worden overschat.
Het Boekengilde kan rekenen op een
mij onbekend aantal trouwe abonnees,
van wie logischerwijze mag worden ondersteld dat zij minstens vijf boeken per
jaar lezen. Die Clauwaertlezers werden
enkele maanden geleden uitgenodigd
deel te nemen aan een referendum dat
betrekking had op de zes jongste romans
en de drie jongste novellen welke toen
in de beide reeksen waren verschenen.
Even een woordje over dat referendum
dat aanleiding gaf tot deze korte notities.
Het werd uitgeschreven ingevolge
enkele aanmerkingen welke bij 'De
Clauwaert' binnenliepen wegens het feit
dat de uitgeverij zich te zeer zou bepalen
tot de z.g. traditionele roman. Circa
duizend lezers van de Clauwaertboeken
gaven gevolg aan het referendumverzoek, waarbij gevraagd werd, zonder
verdere nuancering, de beste roman en
de beste novelle aan te duiden. Op het
lijstje kwamen voor : 'Het huis boven
de melkweg' (Jan van den Weghe),
'Het raderwerk' (Bert Brouwers), 'Ik ben
de maraboe' (Herman Vos), 'De ring'
(Gust van Brussel), 'De straat waarin
je leeft' (Paul Vanderschaeghe) en
'Het verlies' (Frans Sierens). Voor de
novellen diende de keuze te geschieden
onder 'Lachen tot je zwart ziet' (Herman
de Coninck), 'Harry' (Georges Leroy)
en 'Pentheus' (Rose Gronon). Als ik
hierboven van enkele 'vergissingen' heb
gesproken, dan stet ik er prijs op te
verklaren dat, naar mijn inzicht, geen
enkele dezer titels tot die vergissingen
mag worden gerekend.
'Ik ben de maraboe' van Herman Vos
bekwam 51,75 °/0 van de stemmen voor

de beste roman en 'Pentheus' van Rose
Gronon 46,77 °/0 voor de beste novelle. Het percentage van de anderen
werd niet bekend gemaakt. Wel vernam
ik uit 'inside information' dat het
kleinste percentage ten deel viel aan
het overigens zeer waardeerbare verhaal
'Het raderwerk' van Bert Brouwers.
Van de zes betrokken romans was die
van Brouwers wel de meest afwijkende
van de traditionele romanvorm. Brouwers
zoekt naar vernieuwing, zonder tot dusver in het buitenissige te vervallen.
Ik acht 'Het raderwerk' bepaald geslaagd
en origineel bovendien. Doch desondanks stemt de uitslag van dit referendum ons tot nadenken. De trouwe lezers
van De Clauwaert zijn geen lezers van
kioskboekjes. Hun waardering voor
'Pentheus' van Rose Gronon wijst er
trouwens op dat ze eisen stellen aan
hun lectuur. Ten einde 'Pentheus' te
genieten wordt een op z'n minst oppervlakkige vertrouwdheid met de klassieke
Griekse sagenwereld ondersteld. Maar
het verhaal is geschreven in een
verteltrant met geprononceerd lyrische
inslag die tevens de epische breedheid
van de oude verhaalkunst in herinnering
roept. 'Het raderwerk' van Bert Brouwers
— hoe knap ook — is daarentegen
structureel 'gemaakt'. Er wordt in gewoekerd met verspringingen van het
'gezichtspunt', welke de lectuur ervan
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weeft Hinderyckx zijn subtiele poezie.
Wanneer straks aan de Vlaamse kust
alle duinen zullen verknoeid zijn, zullen
we dankbaar naar het reservaat van
Benoni Hinderyckx gaan, die voor ons
het duinenlandschap heeft bewaard.
Dan zullen we meer nog dit dokument
naar waarde schatten, waarin een begunstigde ziel de mooiste gedichten
over de duinen heeft 'geschilderd'.
Benoni Hinderyckx is thans voorzitter
van de kunstkring 'Het Palet'. Hij organiseerde tal van tentoonstellingen,
o.a. een zeer verdienstelijke te Hondschote, in samenwerking met Fransvlaamse kunstenaars.
Aan Benoni Hinderyckx, meester in de
pastel, eenvoudig en volwaardig kunstenaar uit de Westhoek, onze oprechte
hulde bij zijn zestigste verjaardag.
Fernand Florizoone

Literatuur
Fische im Netz (J. Nowe); Geoffroy
ou le malheur de vivre (Angelet).
College
De 'monumentale bronnen' van het
Sint-Lodewijkcollege (J. Ballegeer);
Eugeen Grosse (J.L. Van Hecken); In
memoriam E.H. Joseph De Wolf / Bij het
afscheid van G. Van Parijs (J. Geldhof);
Bio-bibliografie (A. Dewitte).
Kroniek
Filmforum (P. Eisen); Collegesport (R.
Aerts); Jaaroverzicht (F. Decoster);
A. Depoortere (J. Ballegeer); Familiekroniek en examenuitslagen (G. Van
Parijs).

Benoni Hinderyckx
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Kunstschilder Benoni Hinderyckx werd
op 15 juni 1910 te Brugge geboren als
zoon van een kunstmeubelmaker. Hij
volgde de normaalschool te Zwijnaarde,
waar hij het onderwijzersdiploma behaalde. Als student had hij het voorrecht
de kunstenaar Broeder Max als leraar te
hebben, onder wiens leiding hij het
schilderen aanvatte.
Benoni Hinderyckx kwam in 1936 naar
het toen nog rustig Koksijde wonen.
Werd hij overweldigd door de charme
en de uitstraling van het duin ? Heeft het
duin hem danig bekoord met de golvingen van eeuwen zand en zachte
omfloerste einders, met vlieren, duindoornbessen en kruipwilg ? Dadelijk
ging hij, als door een koorts bezeten,
duinen tekenen in pastel, altijd opnieuw,
al de jaren door ! Dadelijk had hij een
volmaaktheid in de pasteltechniek
gevonden, zodat bij hem geen evolutie
te bespeuren valt. Zijn duinen leven.
Zij nodigen ons uit om in het avondrood

ergens op een duinkop te verwijlen, om
er het licht te zien talmen als wierook,
om dit licht dan in ons te laten binnenvaren. Zijn zand is zon, zijn toets is
zuiverheid. Elk schilderij is een lokkende
roep om verder te gaan door de betovering. We zien de wisselende seizoenen
telkens met het tedere waas, dat de
nabijheid van de zee doet vermoeden.
Nu eens staan we op een duinenrij als
voor de poort van het beloofde land,
dan weer bevinden we ons in de ongerepte morgen waar we onze hand
willen steken in het rulle zand om er het
fijne korrelige goud door onze vingers
te laten stromen. We zien de duinen
zeegras wuiven naar de zee, we horen
de populieren over de Westhoek ruisen.
We voelen vooral die liefde ontspringen
uit de vertederde ziel van de Kunstenaar.
Alles getuigt van verfijning tot in het
detail. Het geheim van Hinderyckx is
eenvoud. In die eenvoud ontluikt
schoonheid. Het is de voeling tussen
het duinlandschap en de schilder, die
nimmer verbroken wordt. Uit dit kontakt

Jan Hoogsteyns
Prijs van de stad Ronse
Alles schijnt op Hoogsteyns een diepe
indruk na te laten. Wat hem typeert en
waarvan we de neersiag dan ook vinden
in zijn werk, is een eenvoudige verrukking, een verwondering, die heilzaam
werkt aangezien ook de kijker diezelfde
indruk ondergaat. Nochtans gebruikt
Hoogsteyns geen exuberante kleuren
om ons te overbluffen of omdat men zou
zeggen : die dint wat met de verf !
Hij heeft een periode gehad waarin de
kleur een grotere rol toebedeeld kreeg
dan nu, of althans de uitgesproken kleur,
want nu ook noemt hij de kleur het
hoofdbestanddeel van zijn schilderijen.
Na een donkere aanvangsperiode, had
deze Limburgse kunstenaar het licht
ontdekt tijdens een reis door Italie.
Het werk werd kleurrijker, en evolueerde
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Zo
is het
hetuiteindelijk
uiteindelijk toch
toch niet,
niet,
Zo alledaags is
want
kan meer
meer charmes
charmes
want het
het gedempte kan
in
verborgen houden
in zich
zich verborgen
houden dan
dan het
eclatante
of spectaculaire.
spectaculaire.
eclatante of
Zijn
ingehouden enenZijn oeuvre
oeuvre toont
toont een ingehouden
toesiasme.
Hij houdt
gedempte
toesiasme. Hij
houdt van
van die gedempte
doch
rijke tonen waarmee
waarmee hij
hij peilt
peilt naar
naar
doch rijke
een diepere
diepere inhoud,
inhoud, een
eeninnerlijke
innerlijke wereld
wereld
die
belangrijker is
dan de
de uitwendige
uitwendige
die belangrijker
is dan
verschijningsvorm.
Elk
Elk van
van zijn
zijn werken
werken is
is zeer
zeer sensibel,
trilt
tot uiting
uiting
trilt van
van gevoeligheid,
gevoeligheid, reeds tot
gebracht
zijn belangstelling
belangstelling voor
voor
gebracht door zijn
het diepe
diepe en
enverinnerlijkte.
verinnerlijkte. Door
Door zijn
zijn
persoonlijkheid
persoonlijkheid is
is Jan
Jan Hoogsteyns
Hoogsteyns een
vaste waarde
waarde in
in onze
onzeschilderkunst.
schilderkunst.
Guy
Hoof
Guy van
van Hoof

daarna,
daarna, onder invloed van Gauguin
Gauguin en
Van
Van Gogh,
Gogh, nog verder
verder in
in die
dierichting.
richting.
Na
Na het wegwerken
wegwerken van
van invloeden
invloeden volgde
volgde
in
in '62
'62 een
een periode,
periode, waarin
waarin het
het blauw
blauw
ging overwegen.
overwegen. Vanaf
Vanaf '65
'65 begon
begon
Hoogsteyns
Hoogsteyns opnieuw
opnieuw donkerder
donkerder te
te
schilderen
schilderen om sinds
sinds '68
'68 te
te evolueren
evolueren
naar
naar een tonalistisch
tonalistisch palet
paletwaardoor
waardoor
hij
grijze, lichtblauwe
lichtblauwe en
en beige
hij met grijze,
beige tonen
tonen
een sfeer
sfeer oproept
oproept die
die spreekt
spreekt van
van
intimiteit,
geborgenheid of het
intimiteit, geborgenheid
het verlangen
verlangen
ernaar.
Indien
we
ons
niet
ernaar. Indien we
niet vergissen
vergissen
schuilt in
in dit
dit werk
werk ook
ook een
eenhunkering,
hunkering,
een
zekere
nood
die
niet
een zekere nood die nietbeantwoord
beantwoord
werd
of wordt.
wordt. Heel
Heel wat
wat mensen
mensen zullen
zullen
werd of
hierdoor
afgeschrikt
worden,
hierdoor
worden, omwille
omwille nanamelijk
van de melancholisch-sombere
melijk van
melancholisch-sombere
indruk
indruk die zijn
zijn schilderijen
schilderijen opwekken.
opwekken.
Waar
velen slechts
het monotone
monotonevan
van
Waar velen
slechts het
grijs,
en bruine
grijs, blauw
blauwen
bruine tonen
tonen zien
zien(maar
(maar
wie
wie 'ziet'
'ziet' in
in werkelijkheid,
werkelijkheid, wie
wie staat
staat
open
voor
een
kunstwerk,
wie
open voor een kunstwerk, wie gaat
gaat er
er
niet
?) isis
voorbij?)
niet oppervlakkig
oppervlakkig aan
aan voorbij
het
het voor
voor de
de kunstenaar
kunstenaar zelf
zelf —
- en
enterecht
terecht
- een
een verwerken
verwerken van
van subtiele
subtiele
schakeringen.
schakeringen.
Hoogsteyns
Hoogsteyns toont
toont zich
zichverwonderd
verwonderd over
over
het
het mooie,
mooie, het
het kleine
kleine en
en alledaagse.
alledaagse.
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Daan Inghelram
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Omwille van
is het
het
Omwille
van de
de bescheidenen is
nodig dat er
er verjaardagen
verjaardagen komen,
komen, zoals
zoals
nodig
voor Daan
Daan Inghelram,
Inghelram, te
wijs om
om zich
zich
voor
te wijs
te dringen
dringen en
en te
te edelmoedig
edelmoedig om
om
op te
bitter te
worden als de
de strevers
st revers in
inzijn
zijn
bitter
te worden
staan. Hij
Hij is
is op
op23
23juli
juli j.l.
j.l.
licht gaan staan.
vijfenzestig jaar
jaar oud
oud geworden,
geworden, want
want
vijfenzestig
hij werd
werd in 1905
1905 te
te Middelkerke
Middelkerke geboren.
geboren.
hij
Na zijn
zijn middelbare
middelbare studies
aan het
het
Na
studies aan
Oostende,
Onze-Lieve-Vrouwecollege te Oostende,
Gaston Duribreux
Duribreux zijn
zijn medeleerling
medeleerling
waar Gaston
hij te
teGent
Gentzijn
zijn diploma
diploma
was, behaalde
behaalde hij
was,
de
van geaggregeerd
geaggregeerd leraar
leraar M.O.
M.O. in
in de
van
Germaanse talen.
talen. Achtereenvolgens
Achtereenvolgens gaf
gaf
Germaanse
hij les aan
aan de
deR.M.S.
R.M.S. te
te Poperinge,
Poperinge, het
het
hij
atheneum te Zottegem
Zottegem en
en de
deRijksRijksatheneum
normaalschool te
te Blankenberge.
Blankenberge.
normaalschool
Inghelram ging naar
naar de
de veertig,
veertig, toen
toenhij
hij
Inghelram
tijdens de
de tweede
tweedewereldoorlog
wereldoorlog zijn
zijn
tijdens
eerste boeken
boekenuitgaf
uitgaf:
'Lotsverbondenen'
eerste
: 'Lotsverbondenen'
onder de
deschuilnaam
schuilnaamJan
JanVan
VanMarlinMarlinonder
IJ
de'
onder
zijn
ghen
en
'Walrave's
ghen en 'Walrave's IJde' onder zijn
eigen
naam,
belde
in
1943.
In
laatsteigen naam, beide in 1943. In laatsthij over
over
genoemderoman
roman verhaalt
verhaalt hij
genoemde
Walrave, die ervan
ervan droomt
droomt een
een vervallen
vervallen
Walrave,

vissersgehucht
zijn vroeger aanzien
aanzien
vissersgehucht zijn
terug
schenken. Maar
Maar de
de omstandigomstandigterug te
te schenken.
heden
zijn hem
ongustig :: de
de rijken
rijken en
en
heden zijn
hem ongustig
machtigen
tegen, zijn
zijn kinderen
kinderen
machtigen werken
werken tegen,
verlaten
zijn liefste
zoon, de
de
verlaten hem
hem en
en zijn
liefste zoon,
enige
waarop
hij
zijn
hoop
gesteld
had,
enige waarop hij zijn hoop gesteld had,
komt
golven om.
om. Ook
Ook Walrave
Walrave sterft
sterft
komt in
in de
de golven
op
zee
en
met
hem
verzinkt
wat
hij
had
op zee en met hem verzinkt wat hij had
willen
willen redden.
Na
'Walrave's IJde'
IJde' schijnt
schijnt Inghelram
Inghelram
Na 'Walrave's
geaarzeld
te hebben
hebben in
in welke
welkerichting
richting hij
hij
geaarzeld te
verder
schrijven. De
De Boskanter
Boskanter uit
uit
verder zou schrijven.
1947
een heimatverhaal,
heimatverhaal, verwant
verwant
1947 is
is een
met
het werk
werk van
van Boschvogel
Boschvogel en
en
met het
Van
Hemeldonck, 'Angelique'
'Angélique' uit
uit 1948
1948
Van Hemeldonck,
daarentegen
een romantische,
romantische, bijna
bijna
daarentegen een
psycho-analytische stemmingsroman,
stemmingsroman,
waarin
raadselachtigheid van
een
waarin de
de raadselachtigheid
van een
occulte
aanwezigheid als
als achtergrond
achtergrond
occulte aanwezigheid
van
alledaagsewerkelijkheid
werkelijkheid een
een
van onze
onze alledaagse
belangrijke
rol
toebedeeld
krijgt.
belangrijke rol toebedeeld krijgt.
De
beslissing viel
viel inin1950
1950met
met'De
'DeGraaf',
Graaf',
De beslissing
een
historische
verbeelding.
Voortaan
een historische verbeelding. Voortaan
zal
hij zijn
geschiezal hij
zijn onderwerpen
onderwerpen aan
aan de
de geschieof aan
aan de
de bijbel.
bijbel. Zo
Zo
denis ontlenen
ontlenen of
denis
handelde
hij over
over de
de Germaanse
Germaanse
handelde hij
oudheid, maakte
maakte een
een bewerking
bewerking van
van het
het
oudheid,
verhaalde hoe
het
Nibelugenlied of
Nibelugenlied
of verhaalde
hoe het
graafschap Vlaanderen
Vlaanderen was
was ontstaan.
ontstaan.
graafschap
Gegevens uit
uit de
de bijbel
bijbel liggen
liggen ten
tengrondgrondGegevens
slag aan
aan 'Om
'Om uutreur
treur ik,
ik, Jonathan'
Jonathan' (1953),
(1953),
slag
dat met
met de
de prijs
prijs van
van de
de Vlaamse
Vlaamse
dat
provinciën bekroond
bekroond werd,
werd, en
en aan
aan
provincien
'De Zwerver'
Zwerver' (1955),
(1955), een
geromanceerde
'De
een geromanceerde
biografie van
zoon die
die
biografie
van Ismaël,
Ismael, de
de zoon
dienstmaagd gewon'.
gewon'.
Abraham bij
Abraham
bij 'de dienstmaagd
In de
de jongste
jongste tijd
tijd heeft
heeftInghelram
Inghelram meer
meer
In
de jeugd
jeugd geschreven
geschrevenen
eninindat
datwerk,
werk,
voor de
voor
hijuitgaf,
uitgaf, gaat
gaathij
hij
zoals in
in alles
alleswat
wathij
zoals
meer naar
naar de
de diepte
diepte dan
dan hij
hij meevoert
meevoert
meer
in de
de verbeelding,
verbeelding, naar
naar de
de verte
verte en
en het
het
in
avontuur. Hem
betekent kennis
kennis
avontuur.
Hem lezen
lezen betekent
de
maken met
met een
een kunstenaar
kunstenaar die
die in
in de
maken
eerste
plaats,
zonder
dat
bewust
te
eerste plaats, zonder dat bewust te
beogen, over
over zichzelf
zichzelf heeft
heeftgetuigd.
getuigd.Die
Die
beogen,
eigenschap
van
zijn
boeken
verklaart
eigenschap van zijn boeken verklaart
hun authenticiteit
authenticiteit en
de genegenheid
genegenheid
hun
en de
de
aandachtige
lezer
waartoe
zij
waartoe zij de aandachtige lezer
verplichten.
André Demedts
Demedts
verplichten.
Andre
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Madeleine Jacobs en haar Angelakoor.

Madeleine Jacobs
driemaal Laureate met haar Angelakoor
Ze woont te O.-L.-V.-Waver nabij de
kerk en is laureate van het Lemmensinstituut, de hogere muziek- en orgelschool te Mechelen. Ze kende daar de
Monseigneurs Van Nuffel en Vyverman,
evenals een mooi gezelschap vooraanstaande musici, w.o. Gaston Feremans,
Marinus De Jong, Staf Nees e.a., alien
haar vrienden of muzikale opvoeders.
De Lemmensschool bracht haar o.a. de
Iiefde bij tot het Gregoriaans. Haar
opvoeding was zowel thuis als in de
school gebaseerd op een uitgesproken
godsdienstige inhoud. En dat alles,
samen met haar ingeboren Iiefde voor
het Vlaamse yolk, riep in haar een
wonder apostolaat wakker voor alles wat
muziek, kristelijk en Vlaams is. Die drie
woorden omschrijven duidelijk haar
ideaal. Daarvoor en daarvan leeft ze.
Het werktuig dat God haar verleende
om haar ideaal te verwezenlijken is nu,
wonder genoeg, niet zozeer het orgel
of de piano. Het werd haar geliefd
Angelakoor, door haar zelf gesticht in
'56 en bestaande uit een elite van 60-70
meisjes uit het Instituut der Ursulinen te
Mechelen. Deze eenvoudige en nederige
en vriendelijke juffrouw bezit in haar
leven nog slechts een doel, en daar
stevent ze dan ook met alle hardnekkigheid op af. Dat doel werd, met uitsluiting

van alles wat een vrouw redelijkerwijze
op deze wereld verlangen mag, de
muziek, de verspreiding van deze
heerlijke gave Gods onder de mensen.
En ze zegt het zelf zo treffend : Wanneer
ik ooit aan de deur van de hemel kom,
en ze vragen naar mijn verdiensten,
dan kan ik alleen muziek aanbieden.
Of nog eenvoudiger maar des te
prangender : In deze tijd van import en
schlagers is het hoognodig dat er lets
voor de Vlaamse muziek gedaan wordt.
En zij gaat voorop : met haar Angelakoor
concerteert zij in Vlaamse dorpen en
steden, draagt zij ook de Vlaamse
overtuiging en muziek uit naar den
vreemde. De door haar gevormde
kinderstemmen galmden niet alleen
menigmaal in het Paleis voor Schone
Kunsten te Brussel, of in de Koningin
Elisabethzaal te Antwerpen, of voor de
koning en de koningin in het Paleis te
Laken, doch ook Radio Hilversum en
Salzburg en O.R.T.F. te Parijs hoorden
het Angelakoor, onder leiding van
Madeleine Jacobs. En begin november,
concerteerde dit reeds overbekend
meisjeskoor viermaal te Stockholm,
driemaal met religieuze muziek nog wel
(Gregoriaans, motetten, Oud-Vlaamse
liederen en liederen van eigen Vlaamse
toondichters) en dat in grote kerken of
katedralen van de hoofdstad of in
Upsala. Een dag werd voorbehouden aan
de profane muziek, met een internationaal repertorium, waarbij het Vlaamse
lied dan toch weer het Ieeuwenaandeel
voor zich opeiste, doch waarbij eveneens
Engelse, Franse, Zuid-Afrikaanse,
Hongaarse en Nederlandse liederen in
de oorspronkelijke taal werden ten
gehore gebracht. En als we zo'n
programma doorkijken en als we vernemen dat Madeleine ook nog een
kinderkoor, de 'Meiklokjes', dirigeert,
evenals een oud-ledenkoor, dan begrijpt
men dat zij geen tijd heeft om haar lesen repetitie-uren te tellen, geen tijd
heeft om pretentie te krijgen, geen tijd

om aan zichzelf te denken. Dan staan
we in bewondering stil voor dit meisje,
dat weinig zegt, doch zoveel te meer
doet voor Vlaanderen.

Jos van Rooy

Piet Janssens
Onderscheiding in de 4e Biennale
van de Kleingrafiek Malborg (Polen)
Piet Sterckx schreef eens dat er bij de
gekende grote vier te Lier gerust een
vijfde naam kan worden gevoegd :
deze van J. Piet, alias de talentvolle
grafieker Piet Janssens. Na succesvolle
studies aan de Akademie te Lier en
te Antwerpen en aan het Hoger Instituut
aldaar, bracht hij het, langs de omweg
van een Ieraarschap te Herentals, tot
leraar grafiek en publiciteit aan de
Akademie te Lier. Voor het ogenblik
heeft hij zijn verblijf te Kessel. Men kan
er zich over verwonderen, doch zijn
eerste Iiefde ging naar de schilderkunst.
Maar de grote kosten voor het materiaal
dat men nodig had voor een opleiding
in die richting, dreven hem omzeggens
in de armen van de grafiek. Later heeft
hij sommige van zijn opinies moeten
herzien voor wat zijn gebeurlijke uitgaven betrof, toen bleek dat een blok
palmhout ook stukken van mensen kost.
Maar inmiddels werkte hij, artistiek
gemodelleerd door mannen als Marc
Severin, R. De Coninck en G. Gaudaen,
en dat wil wat zeggen. Van toen hij als
zelfstandig kunstenaar zijn eigen vlerken
kon uitslaan, vloog hij met wilskrachtige
slagen, en wetend wat hij deed, de weg
van de houtgravure in. Wat hij nu met
vakkennis en geduld uit het harde blok
weet te toveren, is meer dan indrukwekkend. Hij streeft echter nooit naar
het fotografisch weergeven van de
dingen, zoals in vroegere tijden de
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teit,
geenbraaf
braaf'plaatje',
'plaatje', maar
maar
teit, toch geen
eerder
'zinnebeeld', evengoed
evengoed als
als
eerder een 'zinnebeeld',
de zon
zon die
die er
er als
alseen
eenhandtekening
handtekening
boven
Piet Janssens
kan ook
ook
boven staat.
staat. Piet
Janssens kan
bogen op
op een
eenindrukwekkende
indrukwekkende reeks
reeks
prijzen.
Ik vermeld o.m.
o.m. :: Prijs
Prijs Baron
Baron
prijzen. lk
de Brouwer
Brouwer '59;
'59; Onderscheiding van het
het
Internationaal
Parijs
Internationaal Ex-libriskongres
Ex-libriskongres te Parijs
'62;
4e
'62; Onderscheiding
Onderscheidingin
inde
de 3e
3e en
en de 4e
Biënnale
Malborg, Polen.
Polen. We
We wensen
wensen
Biennale te Malborg,
deze kunstenaar,
kunstenaar, met zijn
zijn liefde
liefde voor
voor
de zuivere
zuivere Iijn
lijn en het
het zuivere
zuivere vlak,
vlak,
'waarmee
kan', nog een
een
'waarmee men
men niet
niet liegen kan',
heerlijke
artistieke toekomst
toekomst!
heerlijke artistieke
!
Jos
van Rooy
Rooy
Jos van
Piet
Janssens :: Narrenwereld,
Narrenwereld, detail.
detail.
Pet Janssens

grafici
wilden, toen
toen de
defotografie
fotografie
grafici wel
wel wilden,
nog
niet bestond.
bestond. Meer
Meer en
en meer
meer zoekt
zoekt
nog niet
Janssens naar
naar de
de eenvoudigste
eenvoudigste vorm
vorm in
in
zijn meestal symbolisch
symbolisch getinte
getinteprodukprodukzijn
ten. Al
AI meer
meer en meer
meer ook
ook wendt
wendt hij
hij
ten.
zich tot
tot de kleinklein- en
tot de
de gegezich
en zelfs tot
legenheidsgrafiek
in zijn
zijn kalenders,
kalenders,
Iegenheidsgrafiek b.v. in
nieuwjaarswensen
ex-librissen,
nieuwjaarswensen en ex-librissen,
waarmee hij
hij los staat
staat van
van de
detraditie,
traditie,
waarmee
door een
gans persoonlijke
persoonlijke en sobere
sobere
door
een gans
uitdrukking.
op
uitdrukking.Een
Een van
van zijn
zijn kalenders op
het thema
thema van
Don Quichote
Quichote is een
een
van Don
treffende illustratie
illustratie van
zijn grote
grote
treffende
van zijn
mogelijkheden
van zijn
zijn sterke
sterke perpermogelijkheden en
en van
soonlijkheid.
een uiting
uiting van
van wat
wat
soonlijkheid. Het
Het is een
wil en
en vermag.
vermag.
onze moderne
moderne grafieker
grafieker wil
Bij
kunst, die
geBij deze
deze gave
gave kunst,
die steeds gedoor de
desymboliek,
symboliek,krijgen
krijgen
schraagd is door
schraagd
we dan
dan op
koop toe nog een
een geut
geut
we
op de koop
milde
toemaat. Janssens
milde humor
humor als
als toemaat.
vindt overal
overal zijn
zijn onderwerpen,
onderwerpen, doch
doch
vindt
hij
voorliefde te
te hebben
hebben
hij schijnt
schijnt wel
wel een voorliefde
En in
in dit
dit verband
verband vermelden
vermelden
voor dieren. En
o.a. zijn
zijn talrijke
talrijke variaties
variaties op de
de
we o.a.
driehoekige
uileflguur die,
zoveel
driehoekige uilefiguur
die, zoals zoveel
andere dierfiguren,
dierfiguren, uitgroeit
uitgroeit tot een
een
symbool
van vrede
vrede of
ofvrijheid.
vrijheid. Lijntjes,
Lijntjes,
symbool van
lange lijnen,
lijnen, stippeltechnieken,
stippeltechnieken, verlenen
verlenen
werk de brede
brede
hem
voor zijn
zijn grafisch
grafisch werk
hem voor
hij van
van de
denatuur
natuur
vleugelslag. En,
En, als
als hij
vleugelslag.
wordt het, met
met zijn
zijn mentalimentalihoudt,
houdt, dan
dan wordt
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Juul
Juul Keppens
60
leven van
van onze
onze
Voor
Voor wie
wie enigszins
enigszins het leven
Vlaamse
de naam
naam
Vlaamse galerijen
galerijen volgt,
volgt, heeft
heeft de
Juul
een vertrouwde
vertrouwde klank.
klank.
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Juul Keppens mag terugblikken op een
rijkgevuld leven. Als onderwijzer gaf
hij zijn beste krachten aan zijn leerlingen; nu als schilder is zijn ware
voortbestemming in vervulling gegaan.
Hij werd dit jaar reeds verschillende
malen gehuldigd, ondermeer werd hij
'eredeken' van de Kultuurkring Het Landhuis te Bornem. Ook in het Kultureel
Centrum te Affligem was hij als gevierde
te gast. Werk van hem bevindt zich in
Staatsbezit en in belangrijke verzamelingen in het binnenland, maar ook buiten
onze grenzen.

ganda. Via zijn programma wil hij
kritische informatie verstrekken, met de
bedoeling dat u een fijne vakantie hebt,
dat uw tocht of uitstapje of reis of
buitenlands verblijf, in elk opzicht voor
u een verrijking is. En vooral geen letterlijke, noch figuurlijke verarming. Want
propaganda voor onwaarschijnlijk dure
vakantie-oorden zal u bij hem niet vinden. Hij meet zijn voorlichting naar normale, financiele mogelijkheden, naar
toeristische bedrijvigheid in familiaal
verband. Hij is onze veilige reisgids, elke
dag, het hele jaar door.

Etienne Le Compte

Huib Dejonghe

Jan Lambin
Prijs voor De Postiljon
Sedert 1948 strooit Jan Lambin via de
kanalen van de BRT-radio toeristische
informatie uit. Jaren lang waren het
alleen maar kleine, bescheiden berichtjes, korte kroniekjes, nederige rubriekjes
tussen het vele 'grote' nieuws. Tot in
september 1964 op een zekere ochtend,
'De Postiljon' kwam voorrijden. Het had
vijftien jaar geduurd, maar binnen en
buiten de BRT was men langzamerhand
het inzicht gaan delen van de man die
zoveel jaren lang toeristische informatie
had gespuid : dat het toerisme een van
de belangrijkste industrieen is geworden
en dat honderdduizenden er zich dagelijks voor interesseren. 'De Postiljon'
werd dan ook een gespecializeerde
radiorubriek, die vijfmaal per week
wordt uitgezonden. Een half uur toeristisch nieuws, reportages, interviews en
prettige muziekjes. We gaan nu zo langzamerhand naar de tweedulzendste aflevering toe. Het bleef niet onopgemerkt :
Jan Lambin kreeg voor 'zijn' Postiljon de
Radio-Oscar 1969.

Met Jan Lambin uw voeten onder tafel
steken, is een genot. Niet alleen weet hij
zijn gerechten te kiezen, maar — zonder
overigens uw aandacht van de gastronomische weelde of te leiden — bovendien kan hij ieder gerecht met speelse
toelichtingen kruiden. Niet dat toerisme
voor iemand als Jan Lambin er hoofdzakelijk in bestaat, de genodigde te zijn
aan rijke tafelen. Maar hij acht het wel
een belangrijke faktor : aan tafel kan je
een yolk ontdekken, het leren waarderen
en begrijpen, inzicht krijgen in de mogelijkheden van zijn maatschappij.
Het klinkt op het eerste gezicht niet erg
wetenschappelijk. In toeristische folders
of zelfs in wetenschappelijke werken
wordt zelden melding gemaakt van gastronomische geneugten en van het
eventuele gesprek wat ermee gepaard
gaat (of er liefst op volgt). Toch is het
voor iemand als Jan Lambin een gouden
stelregel dat elk aspekt van het toerisme,
de toerist uiteindelijk tot de mens moet
leiden. Hij acht het belangrijker dan uitgebreide beschouwingen over musea.
Toerisme heeft volgens hem blies met
het mens-zijn te maken.
In dat licht moeten zijn programma's
ook worden beluisterd. Hij zal voor zijn
mikrofoon geen folders gaan aflezen of
u laten luisteren naar de verblindende
klankkleur van de toeristische propa-

Amedee J. Laroy
70
Kunstschilder Amedee J. Laroy is dit
jaar zeventig geworden. Hij werd geboren te Aalter op 24 juli 1900 en was
aldaar werkzaam als onderwijzer. Hij
werd ook aangesteld tot direkteur van
een technische tekenschool met beperkt
leerplan. Dat Amedee J. Laroy zijn ambt
met nauwgezetheid en plichtsbesef vervulde, blijkt uit een paar publikaties —
samen met zijn broer — met betrekking
tot het lager onderwijs. 'Tekenen als middel voor meester en Welling' en 'Werkboekjes in betrekking met de studie
van het milieu'.
Hij volgde gedurende enkele jaren de
lessen natuurschetsen aan het SintLukasinstituut te Gent. Pas sinds 1957
kon hij zich volledig aan de schilderkunst
wijden. Sindsdien hield hij een vrij grote
reeks tentoonstellingen, waaronder we
graag vermelden : Zaal Capitole te
Aalter, Galerij Zwalmlandia te SintMaria-Latem, Galerij J. Van Eyck te
Gent, Galerij Altra te Aalter, Hoger Op
te Lotenhulle, de Wielewaal in het
kasteel te Poeke, te Eke, Hillemeersch te
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Paul Lebeau had zich nu voor goed opgeworpen tot een romancier van uitzonderlijk gehalte, wiens ceuvre, onmiskenbaar intellectualistisch van inslag, een
nieuw licht wierp op een aantal eigentijdse problemen. Ook in 'Het Siegfriedmotief' (1954) trekt de auteur resoluut
die lijn door. Met verbetenheid tracht
hij het dilemma tussen kritische nuchterheid en romantisch gevoel, dat hij in zich
aanwezig weet, op te lossen.
'Xantippe', dat in 1959 verscheen, werd
een artistiek hoogtepunt in Vlaanderen.
Niet enkel werd Paul Lebeau voor dit
werk bedacht met de romanprijs van de
provincie Antwerpen, maar bovendien
kreeg hij voor dit werk de prijs van de
Scriptores Catholici en de literatuurprijs
van de Kultuurdagen in Hilvarenbeek.
Zonder dat het door de auteur undrukkelijk zo gesteld werd, groeide dit werk,
waarin de problematiek van de verhouding tussen man en vrouw met een verschillende waardeschaal aan bod komt,
toch uit tot ontroerend pleidooi voor de
vrouw.
Paul Lebeaus gave scheppingen zijn
kiare blijken van de eerlijke uitdaging
die hij, zoals ieder echt kunstenaar, met
zichzelf wil uitvechten.
'Je kan immers niet straffeloos de gebaren van een gevoel maken, zonder door
dat gevoel aangegrepen te worden',
nietwaar Paul Lebeau ?
(Paul Lebeau over zijn hoofdpersonage
uit 'Het experiment'.)

Luc Daems

Pol le Roy
65
De dichter is een mythe. Hij bestaat niet.
Maar het woord is heilig en de dichter
is een priester, die de cultus van het
woord voortzet in het tijdperk van het
beeld. In een tijd waarin het realisme

hoogtij viert, waarin de dagelijkse gebeurtenissen, voorvallen en kleine ervaringen om ons heen als poezie worden
voorgesteld, is een dichter als Pol
Le Roy een wonder, een meer dan zeldzame verschijning. Voor Pol Le Roy is
een gedicht schrijven een sacrale gebeurtenis.
De dichter is weerloos, overgeleverd
aan de geheime krachten van het woord.
Hij is een danker, die denkt met het hart.
Hij is een dromer, die ontroerd wordt
door de rede.
Hij is een ziener, die met het oog op
zijn verbeelding, peilt tot in de verste
verten van de eindeloze ruimte. De
podzie van Pol Le Roy is inderdaad sterk
visionair, maar deze dichter is geen
extatisch visionair, hij blijft steeds een
actief schouwer.
Wanneer men de structuur van de poezie
van Pol Le Roy van naderbij bekijkt,
dan valt de fragmentaire samenstelling
van zijn gedichten op, waarbij verschillende situaties worden opgeroepen als
nevensituaties van een hoofdgegeven.
Deze fragmentarische compositie bekiemtoont hoofdmomenten, in korte gebalde beelden, die op elkaar reflecteren
en aldus een kleine wereld, een klein
universum afzonderen binnen het gedicht. Maar tegelijkertijd is er in elk ge-

dicht een sterke onderstroom voelbaar,
vaak van metafysische aard.
Heel het ceuvre van Pol Le Roy is een
getuigenis van zijn geloof in een psychisch en materieel monisme, het gelool
dat al I es met a I I es verbonden is. Alles
hangt aan mekaar, alles vormt in dit
universum 66n gesloten geheel.
In Pol Le Roy, zoals bij elke waarachtige
kunstenaar trouwens, ontmoeten de
Homo Faber en de Homo Ludens elkaar.
De werkende, scheppende mens en de
spelende mens vormen 66n geheel. Deze
overtuiging kwam reeds tot uiting in de
keuze van de titel voor de lijvige verzamelbundel 'Spel & Spiegel'.
De spiegel brengen van het maatschappelijk leven, zoals dit beoefend wordt
door de neo-realisten, is voor Pol Le Roy
veel te beperkt. Podzie heeft voor hem
niet alleen een sacraal, maar ook een
aristocratisch karakter en hier staat hij
dan naast een andere unieke figuur in
onze podzie, nl. Maurice Gilliams.
Voor Pol Le Roy heeft de podzie een
sociale taak, nI. de mens beter te maken,
hem te tonen waar hij moet naar streven.
Achter deze podzie zit een hele levensvisle, een morele overtuiging en de
zekerheid dat podzie de mens heipt
het hoogste te bereiken.
Het is duidelijk : Pol Le Roy staat volledig buiten de heersende stromingen,
buiten de literaire mode. In onze tijd en
in onze consumptie-maatschappij, betekent dit zo veel als een 'poete maudit'.

Willem M. Roggeman

Leon Lommaert
65
We treffen hem aan in zijn imposante
'Ponthoeve', te midden van een mooi
stuk natuurschoon te Schilde. Daar werkt
hij, daar geniet hij, daar strijdt hij.
Hoewel hij een zachtmoedig man is, toch
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In memoriam

Professor Dr. Piet Nuten
Veel te vroeg ontviel hij ons, deze mens
met al zijn buitengewone gaven van
hart en verstand; hij had misschien maar
een gebrek : hij werkte boven zijn
menselijke krachten. Reeds vroeg had
hij zijn leven en zijn hart aan de muziek
verpand. Op zeer jeugdige leeftijd beeindigde hij schitterend de cyclus, die
op muzikaal gebied aan het Antwerps
Conservatorium kan doorgemaakt worden. Daar drukten L. Mortelmans en
Marinus de Jong hun stempel op zijn
muzikale vorming. Wetenschappelijk ging
die vorming verder door aan de Universiteit; zij resulteerde in de kandidatuur
en het doctoraat in de Kunstgeschiedenis en de Oudheidkunde. Hij werd laureaat van de Koninklijke Akademie voor
Wetenschappen, Letteren en Schone
Kunsten. In het dagelijks leven was hij
o.a. muziekleraar aan het Atheneum te
Gent, doceerde hij Muziekgeschiedenis
aan het Conservatorium te Antwerpen,
werd hij wetenschappelijk Bibliothecaris
aan datzelfde Conservatorium. Sedert
1962 was hij docent aan de Rijksuniversiteit te Gent. Als componist laat hij niet
alleen liederen en cantates na, doch

ook toneelmuziek, stukken voor allerhande instrumenten, koor- en orkestwerken en orgelcomposities, die alle zijn
geweldige muzikale onderlegdheid belichten. Als wetenschapsmens richtte hij
de Bibliotheek van het Antwerps Conservatorium z6 degelijk en pedagogisch
in, dat ze thans de best georganiseerde
en meest bezochte is door practici en
hogeschoolstudenten van ons land. Als
musicoloog doorsnuffelde hij archieven
in half Europa, op zoek naar Nederlandse
composities uit de 15e en 16e eeuw. De
schatten, die hij hierbij vergaarde en in
partituur bracht, belopen meer dan 5000
pagina's. Een onmiddellijk resultaat
daarvan zijn de 'Opera omnia' van F. de
Monte, die door de Koninklijke Vlaamse
Academie van Belgie worden uitgegeven.
Vergeten we ook niet zijn vele voordrachten in binnen- en buitenland, noch
zijn medewerking aan tientallen bladen,
tijdschriften en encyclopedieen. Een
keuze doen uit zijn publicaties is onbegonnen werk, maar we kunnen wel zeggen dat Filippo de Monte hierin het
leeuwenaandeel voor zich opeist.
lk meen dat deze greep uit zijn curriculum vitae een voldoende testimonium is
voor dit enorm gevuld en vruchtbaar
leven. Goddank werden de verdiensten
van deze supermens reeds tijdens zijn
leven in binnen- en buitenland door
officiele instanties erkend. Aan deze
man, in 1913 te Temse geboren, werden
op musicologisch gebied voorname opdrachten toevertrouwd, niet alleen door
Belgische, doch ook door Zwitserse,
Nederlandse en vooral Duitse genootschappen. Wij hopen dat hij de rust, die
hij hier op aarde in zulke geringe mate
kende, in het hiernamaals ten voile mag
genieten. Aan zijn dierbare nabestaanden betuigen wij onze kristelijke deelname in hun rouw.

Jos van Rooy

Andre Penninck
Prijs voor Schilderkunst 1969
van De Panne
Voor Andre Penninck is de natuur
een onuitputtelijke bron. De schilder
wordt ontroerd door het landschap met
zijn oneindige afwisseling van vormen
en kleuren, door de bloemen met haar
frisheid, kleurenschakeringen en toonaarden, door de zee die variatie en beweging is. 'Omdat de natuur mij ontroert,
oneindige bron is van inspiratie en
vreugde, ben ik figuratief kunstenaar gebleven'. Andre Penninck, geboren in 1924
te Brugge, volgde kunststudies te
Brugge, Rotterdam en Parijs. Voor hij in
1969 de eerste prijs voor schilderkunst
kreeg te De Panne, was hij in 1968
reeds bekroond te Villers-la-Ville met
een bronzes en een zilveren ereteken.
Om kunst te scheppen, zegt Penninck,
moet je lets te zeggen hebben of je het
nu concreet of abstract doet, en dat
onderwerp moet je tot uitdrukking
brengen op een manier die opwekt tot
schoonheidsontroering. Die uiting moet
de kunstenaar eigen zijn, hij mag geen
modeverschijnsels nabootsen, zijn
schepping moet aan een innerlijke drang
beantwoorden.
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In de optiek van de schilder wordt de
schoonheidsgraad bepaald door 'de verhevenheid (waarde) van het onderwerp,
het vermogen tot ontroeren, de eerlijkheid van de kunstenaar en vanzelfsprekend zijn technische vaardigheid, zijn
greep op de materie.' Ten slotte geeft
Andre Penninck de kunst ook een
sociaal en educatief doel mede : het
mededelen van een stukje schoonheid
en geluk.
Op zijn terrein en binnen de strenge
regels, die hij zichzelf oplegt, is deze
kunstschilder ongetwijfeld een meester.
Landschap, bloemen, zee, vissersboten,
stillevens worden met zekere hand tot
leven geroepen. Een criticus schreef dat
het wonderlijk is dat een kunstenaar
steeds zichzelf blijvend tot een zo grote
verscheidenheid kon komen en op elk
terrein waardevol werk leveren.
Atelier : Diksmuideheirweg 100,
St.-Andries-Brugge.

Lucien Dendooven

Walter Roland
Prijs filmscenario V.T.B.
Een vijftal jaar terug is Walter Roland
in de literaire belangstelling getreden en
dat op een leeftijd, waarop sommige
van onze auteurs al over hun hoogtepunt heen zijn. Toch heeft hij volgens
zijn zeggen, al zijn vorige levensjaren
naar een artistieke expressie gezocht.
Nooit heeft hij overigens gedacht dat hij
in de literatuur die expressie zou
vinden. Plastiek en muziek trokken hem
heel wat meer aan, al beweert hij dat hij
door de hemel slechts met een rot
gehoor beschoren werd en dat hij zelfs
geen tekenstift kan vasthouden. Vroeger
ontstonden er wel eens liefdegedichten
maar, eens gehuwd, is hij literair
'stilgevallen'. Een tiental jaren na zijn
huwelijk voelde hij dan plots de behoefte
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Opname Anton Hardy, foto AMVC.

om een autobiografie te schrijven.
Aanmoediging vanwege vrienden maakte
dan dat hij 'opnieuw' begon. Zes maanden later wist hij dat hij het kon.
Het resultaat was zijn boek 'De onbekende soldaat', dat in 1966 bij
Heideland verscheen. Een tweede roman
kwam reeds kort nadien bij De Standaard van de pers : 'Een beetje natte
verf'. Walter had inderdaad zijn 'expressie' gevonden. Nu begon hij, met de
gewetensvolle zelfbeheersing die hem
eigen is, zijn literair bedrijf au serieux
te nemen, juist zoals hij zijn dagelijks
bedrijf van opticien uitvoert. Het liep vlot
en het was of hij talrijke jaren verloren
tijd moest inlopen. Hij werd daarbij
steeds moeilijker voor zichzelf, begon
zijn literair werk almaar kritischer onder
handen te nemen en het resulteerde in
'De late bruidsnacht', dat enkel verscheen in bibliofiele uitgave. Een weerspiegeling van onze tijd obsedeerde
hem; een werkelijkheid, die men volgens
hem niet doodverven mag, inspireerde
hem tot zijn 'Ferre Grignard'. Deze man,
met een te grote bewogenheid om zich
aan het leven aan te passen, is
overigens een mens uit het milieu van
zijn volgend werk : 'De knik in de kern',
een boek dat ook in 'Vlaanderen' besproken werd en dat, evenals 'Het Kijkgat',
een zeer goede kritiek genoot. Terwijl
'De knik in de kern' als literair ver
doorgedreven mag beschouwd worden,
zal nog dit jaar 'Het nekschot' van
Walter Roland het licht zien. Het is de

vrucht van zijn literaire zoeken en waarin
hijzelf volledig geengageerd schijnt te
zijn. Het moet een verwerping worden
van al wat in de westerse wereld geweld
en seks is. In een volgend boek,
'Artikel 113', zal Walter Roland ten
strijde trekken tegen de grote boeman,
de oorlog. Hierin is hij, meer dan ooit,
op menselijk vlak ten voile geengageerd.
Deze man, die demokraat is in de kunst
en denker in eenvoudige bewoordingen,
wordt in zijn leven en in zijn werk nog
het best getypeerd door een zin die hij
op anderen toepaste : 'Qui saurait tout
comprendre, saurait tout pardonner'.

Jos van Rooy

Maria Rosseels
Prijs Scriptores Catholic!
De toekenning van de Prijs Scriptores
Catholici aan Maria Rosseels voor haar
jongste roman 'Wacht niet op de morgen'
kan allerminst een verrassing genoemd worden. Toch moet deze nieuwe
erkenning van een briljante begaafdheid
ons intens verheugen. Zelden immers
ging in de Nederlandse literatuur een zo
diepgaande filosofische behandeling
gepaard met een dermate voldragen
vormgeving als juist in haar oeuvre.
Maria Rosseels werd geboren te Borgerhout op 23 oktober 1916, doch sedert
vele jaren verdedigt zij in haar Kalmthoutse 'Marolleken', geslingerd tussen
het rusteloze bestaan van gevierde
schrijfster en gewaardeerde journaliste,
verbeten de enkele vrije uurtjes, die
haar nog overblijven.
Onder de schuilnaam Emma Vervliet
debuteerde Maria Rosseels in een
jeugdreeks van het Davidsfonds met
'Sterren in de poolnacht' (1947).
Haar eerste omvangrijke roman, de in
1954 verschenen landelijke trilogie 'Eli-
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pas ga
ga je
je ererzeggen. Je
dit je
je bijzonder
bijzonder
over nadenken
nadenken waarom
waaróm dit
over
aanspreekt. Wellicht
Wellicht vanwege
vanwege het
hetbizarre
bizarre
aanspreekt.
leefklimaat waarin
waarin die man
man zijn
zijn persopersoleefklimaat
nages Iaat
laat evolueren.
evolueren. De
De zelfkant
zelfkant van
van de
de
nages
Monoloog-dialogen naast
naast
maatschappij. Monoloog-dialogen
elkaar heen. Nu
Nu en
en dan
dan een
eenkeiharde
keiharde
elkaar
botsing van
van mensen
mensen die
die in
in hun
hun eeneenbotsing
zaamheid verzuipen.
verzuipen. Daar
Daar zit
zit een
een gefungefunzaamheid
deerd goede
goedesmaak
smaakaan,
aan,qua
quadramaturdramaturdeerd
gie, bedoel
bedoelik.'
ik.' —
- 'Nog
'Nogander
anderwerk
werk van
van
gie,
Pinter gespeeld
gespeeld ?'
7' Zonder
Zonder zweem
zweem van
van
Pinter

Julien
in de
de rol
rol van
van
Julien Schoenaerts
Schoenaerts in
Huisbewaarder' (H.
(H. Pinter).
Pinter).
'De
'De Huisbewaarder'

aarzeling:
"Natuurlijk!! 'Het VerjaardagsVerjaardagsaarzeling : „Natuurlijk
feest' en..."
en"." Lange
Lange aarzeling
aarzeling alsof
alsof hij,
hij,
niet
om
het
aantal
maar
om
de
precieze
niet om
aantal maar om
volgorde
We kennen
kennen het
het
volgorde verlegen
verlegen zit. We
Schoenaertse
black-out in
in de
de konverkonverSchoenaertse black-out
satie;
je wacht,
wacht, geduldig,
geduldig, omdat
omdat je
je weet
weet
satie; je
dat
bij iemand
een zo
zoruime
ruime kulturele
kulturele
dat bij
iemand met
met een
en
artistieke bagage,
maar die
die soms
soms
en artistieke
bagage, maar
lang
naar een
een juiste
juiste formulering
formulering moet
moet
lang naar
zoeken, na
na een
een gesprekspauze
gesprekspauzealtijd
altijd
zoeken,
zinnige dingen
dingen volgen.
volgen. Nadat
Nadat het
het gegezinnige
heugen blijkbaar
blijkbaar vruchteloos
werd afgeafgeheugen
vruchteloos werd
tast, volgt
volgt met
met plotse
plotseverwondering
verwondering ::
tast,
"Tiens, behoudens
behoudens 'De
'DeHuisbewaarder'
Huisbewaarder'
„Tiens,
heb ik
ik dus
dus maar
maar een
één stuk
stuk van
van Pinter
Pinter gegeheb
speeld."
Die
verwondering
komt
blijkspeeld." Die verwondering komt blijkbaar voort
voort uit
uit de
de vaststelling
vaststelling dat
dat hij,
hij,
baar
huisbewaarder geworden,
met de
de
huisbewaarder
geworden, zich
zich met
hele Pinter
Pinter gedentificeerd
geïdentificeerdwaande.
waande.Wat
Wat
hele
dan weer
weer niemand
niemand verbazen
verbazen kan
kan die
die bebedan
denkt dat
dat Schoenaerts
Schoenaertsbinnen
binnenkort
kort voor
voor
denkt
de honderdste
honderdste keer
keer het
het huis
huis zal
zal bewaren.
bewaren.
de
Een voor
voor Vlaanderen
Vlaanderen respektabel
respektabel getal
getal
Een
en een
een jubileum
jubileum dat
dat niet
niet ieder
ieder jaar
jaar gegeen
vierd kan
kan worden.
worden. 'Tien
'Tien jaar
jaar geleden,
geleden,
vierd
in 1960,
1960, hebben
hebben we
een eerste
eerste kleine
kleine
in
we een
serie gebracht.
gebracht. Tweemaal
Tweemaal inInK.V.S.K.V.S.serie
een paar
paar maal
maal te
te
Antwerpen en
Antwerpen
en ook
ook een
Gent. Er
Er was toen
toen nog
nog maar
maar weinig
weinig bebeGent.
langstelling voor
voor Pinter."
Pinter." ('The
('The CareCarelangstelling
taker' werd
werd in
in datzelfde
datzelfde jaar
jaar geschreven.)
geschreven.)
taker'
Daarna volgt
soort ouderwetse
ouderwetse
Daarna
volgt een
een soort
"Later hebben
we het
hetherherbiechtlijst :: „Later
biechtlijst
hebben we
Brugge:
dertig
nomen; Korrekelder
Korrekelder te
te Brugge
nomen;
: dertig
Oostende:
viermaal;
maal;E.W.T.E.W.T.maal; Oostende
maal;
: vier
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Deurne : vijfendertig maal; Ringteater,
seizoen '68-'69, toen nog gehuisvest te
pchoten : zes maal; Brussel, Beursschouwburg : een reeks van zestien..."
En men zag dat het goed was. Daarom
kreeg hij in '70 de Dr. Oscar De Gruyterprijs. Of hij veel waarde hecht aan die
prijs ? 'Zonder een prijs noch naar buiten noch naar binnen te willen negeren,
hecht ik niet zo veel belang aan een
prijs. Je bent erdoor gecharmeerd. Je
bent er gewoon blij mee. Meer niet."
Geheel Vlaanderen en alle lezers van
'Vlaanderen' zijn er blij mee en een
beetje trots en gelukkig. Daarom dit
krabbeltje, deze foto, deze attentie, deze
heildronk bij oester en kreeft.
Bart Mesotten

Maria Segers
Prijs voor de Grafiek, Kortenberg
Rond de jaarwisseling ontving Maria
Segers de Prijs voor Grafiek te Kortenberg, met een tekening, die tussen 150
andere als eerste uit de bus kwam. 'Uit
de bus' is zeker niet de juiste uitdrukking, doch wanneer juryleden voor zulk
een stapel te delibereren zitten, heeft het
er wel lets van weg. En toch was het in
dit geval geen toeval dat een groep
mensen, bestaande uit inspekteur Van
Looy, Humblet, Duchateau en anderen,
Maria Segers tot laureaat uitriep van
een wedstrijd, waaraan praktisch heel
etsend en tekenend Vlaanderen deelnam.
Een van de juryleden bekende me dat
haar werk waarlijk hoog boven de andere inzendingen uitstak en dat de keuze
niet moeilijk was. lk ontmoette haar te
Antwerpen, op haar ruim en licht atelier
nabij de Mechelse Steenweg, met een
heerlijk uitzicht op de ruime hovingen
aan de Belgielei en op het verder gelegen Harmoniepark. Daar moet het wel
462
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Maria Segers : Deense kust, 1965.

aangenaam zijn mooie dingen te maken.
Langs onze beider liefde voor Noorwegen, zijn literatuur en zijn yolk en vooral
zijn landschappen, kwamen we mekaar
naderbij. En ze wachtte er ook niet mee
haar grote voorliefde voor het tekenen
kenbaar te maken, zonder daarbij het
schilderen te minachten. Hoewel, volgens haar zeggen, het tekenen niet
meer 'in' is. Men grijpt meer naar schilderijen, omdat die gekleurde dingen
direkter tot de verbeelding spreken en
van de kijker haast geen inspanning
vragen. Een tekening is intiemer, moet
van dichterbij en !anger bekeken worden
en vraagt dus meer moeite om genoten
te worden. Maria Segers tekende reeds
enorm veel. Dit aspekt van haar kunst
kwam haar reeds dikwips te pas bij IIlustraties van romans en bij het produceren van kerst- en nieuwjaarskaarten;
ook toen ze met het 'Reizend Danstoneel' heel Vlaanderen afliep met ontwerpen voor kostumes en decors. En
toch is ze ook kunstschilder en met de
kleuren wordt ze heel wat vrouwelijker
dan met de stift. Vooral haar akwarellen
met hun suggestieve tonaliteiten maken
een verfijnde indruk. Met de olieverf
schijnen de kleuren scherper en combattiever te worden, of toch sterker en
dapperder, zoals ze tegenover mekaar
worden gezet met grote, soms onderbroken vlakken van heirood, geel en het
haar zeer geliefd schijnende blauw.
Maria Segers is verstandig en ze weet

dus dat ze talent heeft. En alzo lijdt ze
wel onder een zekere miskenning en
nog meer onder de blinde naijver van
collega's, die haar tot bitterheid zou
willen drijven. Daarenboven heeft ze een
volstrekte minachting voor amateurs
die grote woorden spreken en het hebben over zo lets als 'ruimtelijk bewustzijn', die bollen en planeten schilderen,
en die de goegemeente overdonderen
met goedkope propaganda. lk mag niet
vergeten dat ik van haar hand ook merkwaardige portretten zag. Een zeer mooi
exemplaar hiervan hangt bij onze
voorname romanschrijfster Rose Gronon,
die Maria Segers als vriendin en als artieste diep waardeert. Zoiets doet haar
goed en in dezelfde mate moet dat met
haar erkenning te Kortenberg ook het
geval geweest zijn. Want voor de rest
verzorgt ze haar eigen publiciteit niet;
ze vindt er geen tijd voor. Die verzorging
moet eerst en vooral naar haar eigen
huishouding gaan, om daarna nog
zoveel mogelijk tijd uit te sparen voor
haar atelier. En, vermits ze een mens
en geen machine is, moet er ook op tijd
gerust worden. Haar !even is dus op gezonde basis ingericht en ook hiervoor
verdient ze onze gelukwensen.
Jos van Rooy

Gustaaf Sorel
65
In de oude stadskern van Oostende
woont en werkt de thans vijfenzestigjarige kunstschilder Gustaaf Sorel. Al
meer dan veertig jaar schildert hij zijn
droom uit in gouache en olieverf en hij
denkt er lang nog niet aan het palet weg
te bergen. Aanvankelijk maakte hij
zwartwitschilderijen — en dat deed in
de twintigerjaren enorm modern aan.
Het waren landschappen van behoorlijke
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Gustaaf
Het witte
witte huis,
huis,1962.
1962.
Gustaaf Sorel :: Het
Museum
Kunsten, Oostende.
Oostende.
Museum voor
voor Schone Kunsten,

afmetingen en
en ook
ooktalrijke
talrijke marines,
marines,
afmetingen
waarin
golfbreker en wering
wering vaak
vaak terugterugwaarin golfbreker
kerende elementen
elementen waren.
waren. Tot
Tot Gustaaf
Gustaaf
de gouache
gouache ontdekte,
ontdekte, waarin
waarin hij
hij dan
dan
merkwaardige
personen
merkwaardige groepen
groepen van personen
schilderde; wij
wij denken
denken hier
hier bij
bij voorvoorbij de
de openbare
openbare
beeld aan
aan zijn
zijn 'Mensen
'Mensen bij
onderstand'.
teonderstand'. Zijn
Zijn grote
grote liefde
liefde -— en tevens
zijn grootste
grootste kracht
kracht —
- zijn
zijn de gegeyens zijn
AI van
van kleinsaf
kleinsaf woont
woont
vel composities. Al
velcomposities.
Gustaaf
stad, wordt
wordt hij
hij omgeven
omgeven
Gustaaf in
in een stad,
door steeds
steeds groter
groter wordende
wordende huizenhuizencomplexen (in
(in de
de eerste
eerstewereldoorlog
wereldoorlog
complexen
leefde
hij in
in Londen)
Londen) en
en dat
datraakt
raakt hij
hij
Ieefde hij
nooit meer kwijt.
kwijt. De
vullen lientienDe gevels vullen
tallen
van zijn
zijn doeken
doeken :: strenge
strenge rechtrechttallen van
hoeken, nauwelijks
nauwelijks ruimte
ruimte latend aan
aan
een
stukje hemel,
hemel, een
eennauw
nauwstraatje
straatje
een stukje
wringt
steenkolossen door,
door,
wringt zich
zich tussen
tussen de steenkolossen
vensters staren je als ogen
ogen aan
aan en
enververtellen je de
de geheimen,
geheimen, die
die zich
zich binnensbinnenskamers
een
kamers afspelen,
afspelen, soms
soms ergens een
mens, maar
maar dan veelal helemaal
helemaal onderonderaan in
in het
het schilderij,
schilderij, gedomineerd
gedomineerd door
door
aan

de gevels, soms
soms ook
ook ergens
ergens een
een sursurrealistische en
en abstraherene
abstraherene inslag.
inslag.Wij
Wij
kennen
tweede schilder,
schilder, die zó
zó
kennen geen
geen tweede
intens de stadsatmosfeer
stadsatmosfeer kan
kan oproepen
oproepen
en weergeven.
weergeven. Merkwaardig
Merkwaardig is dat
dat Sorel
Sorel
niet schildert vanuit
vanuit een
een verstikkingsverstikkingsgevoel : de stad
stad en
ende
dehuizenblokken
huizenblokken
benauwen
in de
de
benauwen hem
hem niet
niet en
en zelfs in
grauwste
die hij
hij op
op doek
doekbracht,
bracht,
grauwste gevel, die
straalt
venster of een poort
poort zacht
zacht
straalt een
een venster
en warm
warm licht uit,
uit, wat
wat vaak
vaak aanleiding
aanleiding
tot geslaagde
geslaagdecontrasten.
contrasten.Hij
Hij heeft
heeft
geeft tot
de huizenblokken
huizenblokken lief
mens,
lief -— en
en ook de mens,
die
bewoont.
die ze bewoont.
Tijdens
naar het zuiden leeft
leeft
Tijdens zijn
zijn reizen
reizen naar
hij
zich
uit
in
het
landschap
dat
hij
behij zich uit in
dat hij betreedt:
rake schetsen
schetsen
treedt : pakken
pakken snelle,
snelle, rake
bracht
hij mee
mee uit
uit Spanje
Spanjeen
enFrankrijk;
Frankrijk;
bracht hij
zij
ware een
een uitgebreide
uitgebreide
zij vormen
vormen als
als het ware
reisreportage,
hoogstaande vorm
vorm
reisreportage, in
in een hoogstaande
dan.
Gustaaf
ook zeer
zeer actief
actief
Gustaaf Sorel
Sorel was
was en is ook
op kunstpedagogisch
kunstpedagogisch plan.
plan. In
In 1934
1934 was
was
hij
o.m. met
met Alfons
Alfons BlomBlomhij medestichter, o.m.
me, van
Kunstacademie van Oostende
Oostende
van de Kunstacademie
en is
is er
er nu
nu nog
nog altijd
altijd de
de bedrijvige
bedrijvige
directeur
Hij werd
directeur van.
van. Hij
werd trouwens
trouwens wegens
wegens
zijn
gebied vererevererezijn verdiensten
verdiensten op dat gebied
merkt.
Wat
betreft vermelden
vermelden
Wat zijn
zijn exposities
exposities betreft
wij
zijn individuele
individuele tentoonsteltentoonstelwij speciaal zijn
lingen
New York
Vork en Philadelphia
Philadelphia
lingen in New
(1962)
zijn bekroningen
bekroningen aangaat,
aangaat,
(1962) en wat zijn
wij aan dat
dat hij
hij lauweren
lauweren ging
ging
stippen wij
oogsten in
in Parijs
Parijs en dan,
dan, voor
vóór de oorlog,
oorlog,
ook in het
het Casino-Kursaal
Casino-Kursaal van Oostende.
Oostende.
Het
Kunsten van
van
Het Museum
Museum voor
voor Schone Kunsten
Oostende bezit
bezit verscheidene
verscheidene van
van zijn
zijn
kocht er aan
aan en
en
werken;
werken; ook
ook de
de staat kocht
bewonderen
verder
kunt u
verder kunt
u werk
werk van
van hem bewonderen
in
stadhuizen van
van Blankenberge,
Blankenberge,
in de stadhuizen
leper
Brussel.
leper en Brussel.
Wij
onvermoeibare en zeer
zeer
Wij wensen
wensen deze onvermoeibare
er nog heel
heel
verdienstelijke
verdienstelijke vijfenzestig
vijfenzestiger
veel vruchtbare
vruchtbare jaren
alsmede de
de
jaren toe,
toe, aismede
artistieke waardering,
waardering, die hij
hij beslist
beslist ververdient.
Julien
Julien van
van Remoortere

Etienne
Moeder met
met kind.
kind.
Etienne Steel:
Steel : Moeder

Etienne Steel
60
Hij
Antwerpen, doch werd
werd in
in
Hij woont
woont te Antwerpen,
1910
Sleidinge geboren.
geboren. Niet
Niet bepaald
bepaald
1910 te
te Sleidinge
aangemoedigd
door zijn
zijn eigen vader,
vader,
aangemoedigd door
portretschilder
Etienne zich
zich
portretschilderSteel,
Steel, moest Etienne
aanvankelijk
het
aanvankelijktevreden
tevreden stellen
stellen met het
diploma
de funktie
funktie van
van onderwijzer.
onderwijzer.
diploma en de
krans:
Doch
goede wijn
wijn behoeft
behoeft geen
geenkrans
Doch goede
:
het
tekentalent kwam
kwam boven,
boven, en
en Etienne
Etienne
het tekentalent
kwam
waar hij
hij wezen
wezen
kwam toch
toch terecht waar
moest,
n.l. in
in het
hetSt.-Lukasinstituut
St.-Lukasinstituut te
moest, n.l.
Gent.
open naar
naar het
het
Gent. Hierna
Hiernalag
lag de
de weg open
Hoger
Instituut te Antwerpen.
Antwerpen. Alles
Alles
Hoger Instituut
ging nu als
als vanzelf
vanzelf verder.
verder. Van
Van onderonderwijzer
wijzer naar
naar het
het leraarschap
leraarschap In
in de tekenkunst
maar een stap.
stap. En
En hij
hij werd
werd
kunst was
was maar
uit zijn
zijn
een goed
goed Ieraar.
leraar. Hij
Hij onderwees
onderwees uit
overvloed
een tekenmethode
tekenmethode
overvloed en
en stelde een
samen.
kunstschilder —
- want
want die
die
samen. Als kunstschilder

463

47

weg sloeg hij
weg
hij intussen
intussen ook
ook kordaat
kordaat in
in —
zwoer
hij,
ook
mede
door
het
voorbeeld
zwoer hij, ook mede door
van zijn
zijn vader,
vader, op
op de waarden,
waarden, die sinds
sinds
van
eeuwen opgeld
gemaakt:: de
eeuwen
opgeld hadden
hadden gemaakt
gedegen, klassieke
gedegen,
klassieke vormen.
vormen. En
En daarin
daarin
bereikte hij
hij een vergedreven
bereikte
vergedreven perfektie.
perfektie.
Zekere dag
dag echter begon
Zekere
begon hij
hij zijn
zijn cursus
cursus
kunstgeschiedenis achteraan,
kunstgeschiedenis
achteraan, misschien
misschien
wel op aandringen
wel
aandringen van
van zijn
zijn leerlingen,
leerlingen,
maar zo
zo leerde hij
hij zelf de
de modernen
modernen
maar
kennen en
en waarderen,
al had hij
hij ze
kennen
waarderen, al
zolang als
als verwerpelijk
verwerpelijk beschouwd.
beschouwd.Hij
Hij
vond er
er toch lets
iets in,
In, in
in al
al die
die ismen
ismen ::
vond
impressionisme, expressionisme, en
impressionisme,
en
noem maar
hij zich
zich dan ten slotte
slotte
maar op. Tot
Tot hij
overwonnen wist en
en hij
hij kordaat
kordaat met
met
overwonnen
een nieuwe
nieuwe visie
visietevoorschijn
tevoorschijnkwam.
kwam.Zijn
Zijn
kunstenaarsloopbaan nam
nam een nieuwe
kunstenaarsloopbaan
nieuwe
start.
schilderen werd
werd een
een perperstart. Het
Het schilderen
soonlijke uitdrukking
van zijn
uitdrukking van
zijn eigen
eigen ik,
ik,
maar
methet
hetbrio
briovan
van voorvoormaar nog steeds
steedsmet
heen. De
De vormen
vormen echter
echter zijn
zijn diepgaand
diepgaand
gewijzigd.
gewijzigd. Geometrische
Geometrische indeling
indeling van
van
het doek
doek in
in vlakken,
vlakken, waaruit
waaruit de
defiguren
figuren
en heel
heel het
het opzet
opzet zelf
zelf opdoemen.
opdoemen. Het
Het
geheel wordt
wordt een
een prisma,
prisma, waardoor
waardoor de
de
schilder en
en de
dekijker
kijkerde
dewerkelijkheid
werkelijkheid
anders zien
zien in
in wat
wat wij
wij de
de realiteit
realiteit noenoemen. En
En dit
dit gebeurt dan zowel
zowel in
in het
het
stilleven
stilleven als in
in het
het Iandschap
landschap als
als in
in de
de
iiguur.
In alles
alles zoekt Steel een
figuur. In
eenververzameling
zameling van
van krachtlijnen,
krachtlijnen, van
van zwaartezwaarteIijnen,
lijnen, van kleurvlakken,
kleurvlakken, van
van meetmeetkundige
kundige voorstellingen.
voorstellingen. Zo
Zowil
wil hij
hij naar
naar de
de
essentie
essentie der
der dingen
dingen peilen.
peilen. Deze
Deze weg
weg
gaat
gaat hij
hij nu overigens resoluut
resoluut en
en logisch.
logisch.
Ook
Ook deze nieuwe
nieuwe weg
weg werd
werd hem
hem weer
weer
gedikteerd
gedikteerd door
door zijn
zijn helder
helderintellekt.
Intellekt.
Cerebraliteit,
zou men
Cerebrallteit, zou
men denken.
denken. Zeker
Zeker
wel,
wel, doch
doch geen
geenonbezonnen,
onbezonnen,voorbijvoorbijgaande
gaande gril,
gril, maar
maar wel
wel Iogische
logischekonkonstruktie
struktie uit
uit innerlijke
innerlijke logica
logica geboren,
geboren,
geanimeerd
geanimeerd door
door diep
diep en
enzuiver
zuiver sentisentiment,
door waarachtige
waarachtige bezieling.
bezieling.
ment, door
Jos
Jos van
van Rooy
Rooy
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Maurice Sterck
Sterck
Maurice
60
60

Kunstschilder
Kunstschilder Maurice
Maurice Sterck
Sterck werd
werd geboren
boren te
te Moerbeke-Waas
Moerbeke-Waas op
op 22 september
1910.
1910. Hij
Hijvolgde
volgde tekenen,
tekenen, schilderen
schilderen en
deKoninklijke
Koninklijke Academie
Academie voor
voor
etsen
aan de
etsen aan
Schone Kunsten
Kunsten te Gent.
Gent.
Reeds
kwam de jonge
jonge Sterck
Sterck
Reeds zeer vroeg kwam
onder
van
onder invloed
invloed van
van de
de schoonheid van
het
Waasland. Zijn
Zijn eerste schilderijen
schilderijen
het Waasland.
waren
weergave van
van de
waren dan
dan ook
ook de weergave
sparrenbossen
typische
boerderijen, de sparrenbossen
typische boerderijen,
enorme wolkenhemels
wolken hemels
en vooral
vooral de enorme
boven
zijn geboortestreek.
geboortestreek.
boven zijn
hij in de
de Kempen
Kempen en
en
Als
verbleef hij
Als soldaat verbleef
kan het
het anders
anders voor
voor
kwam
kwam er
er -— hoe kan
een kunstschilder
kunstschilder —
- onder
onder de
de bekoring
bekoring
de onovertroffen
onovertroffen schoonheid
schoonheid van
van
van
van de
die
streek. Vooral
Vooral de
de eenzaamheid
eenzaamheid had
had
die streek.
er hem
hem te
te pakken.
pakken. Deze
Deze Kempen
Kempen met
met
de typische
typische hoevetjes
hoevetjes en ook
ook de
de sparsparvoor
renbossen en
en het
het heidekruid
heidekruid was
was voor
hem het
het ideaal
ideaalaanknopingspunt
aanknopingspunt
hem
zijn geboortestreek. Hij
Hij begon het
het
met zijn
Kempens Iandschap
landschap te schilderen.
schilderen. En
En nu
nu
Kempens
hij regelmatig
regelmatig terug
terug naar
naar die
die
gaat hij
nog gaat
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Sterck :: Kempens
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Van hieruit
nog regelregelVan
hieruit gaat
gaat hij
hij echter
echter nog
op zwerftocht.
zwerftocht. Vooral
Vooral de
de Kempen
Kempen
matig op
matig
en de
de Vlaamse
Vlaamse Ardennen,
Ardennen, doch
nog het
het
en
doch nog
hetdomein
domeinBokrijk
Bokrijk inspiinspimeest van
van al
al het
meest
schildert te
te Bokrijk
Bokrijk de
de
reren hem.
hem. Hij
Hij schildert
reren
interieurs
van
de
typische
hoevetjes.
interieurs van de typische hoevetjes.
Zijn ze
voor hem
hem een
een herinnering
herinnering aan
aan
Zijn
ze voor
zijn
jeugd
als
soldaat?
Zijn
schilderijen
zijn jeugd als soldaat ? Zijn schilderijen
zijn het
het produkt
produkt van
zeer gevoelig
gevoelig
zijn
van een
een zeer
die
zich
weet
uit
te
drukken
met
man,
man, die zich weet uit te drukken met
werk
is
tegelijk
kleur
en
penseel.
Zijn
kleur en penseel. Zijn werk is tegelijk
echt en
én impressionistisch.
impressionistisch. Zoals
Zoals hoger
hoger
echt
vermeld
boeien
hem
ook
nu
nog
altijd
vermeld boeien hem ook nu nog altijd
de
enorme
hemels,
die
steeds
het
de enorme hemels, die steeds het
grootste gedeelte
gedeeltevan
vanzijn
zijnlandschappen
landschappen
grootste
opeisen.
opeisen.
Wie in
in eenzaamheid
eenzaamheid weet
weet door
door te
tewerwerWie
ken, toont
toont de
de haastige
haastigemoderne
moderne mens
mens
ken,
het oorspronkelijke
oorspronkelijke en
en het
hetonveronvernog het
nog
gankelijke van
van de
de ons
onsomringende
omringende
gankelijke
natuur. Dit
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Pater Desiderius Stracke
Op 18 februari overleed te Borgerhout
in het Xaveriuscollege waar hij Ieefde en
werkte, Pater Desiderius Stracke, grijze
eminentie der Vlaamse beweging en
kenner der middeleeuwse mystiek bij
uitstek.
Geboren te Antwerpen op 12 december
1879, trad Pater Stracke in 1892 te
Drongen in de orde der JezuTeten. Hij
promoveerde tot doctor in de Germaanse filologie te Leuven in 1904.
Nadat hij zich reeds als retoricaleraar
aan het Sint-Jozefscollege te Aalst deed
opmerken met Vondelopvoeringen, zette
Stracke zich vanaf 1912 met al zijn
krachten in voor de Vlaamse ontvoogdingsstrijd. Zijn onvergetelijke redevoering 'Arm Vlaanderen', gehouden te
Borgerhout op het einde van 1913, was
een striemende aanklacht tegen de
morele, materiele en culturele nood van
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het Vlaamse yolk. Ze was de vonk, die
in Pater Desiderius Stracke een jarenlange, onbiusbare ijver deed ontbranden.
Alhoewel hij zich te alien tijde onvoorwaardelijk voor de Vlaamse zaak heeft
ingezet, is Pater Stracke toch zijn ganse
leven 'de ware pessimist van de Vlaamse
beweging' gebleven. Steeds weer moest
hij immers ervaren, dat zijn yolk, ondanks alles, niet kreeg waarop het recht
had.
is
Mysticus van nature uit, heeft de schromelijk verwaarloosde rijkdom van onze
vroege vrorne letteren Pater Stracke
altijd in hoge mate geIntrigeerd. Al
spoedig verzamelde hij een aantal
vooraanstaande ordegenoten, zoals
Pater Van Mierlo, Pater Reypens en
anderen, rondom zich en stichtte in 1925
het Ruusbroecgenootschap, dat zich
vooral met de wetenschappelijke exploratie van onze middeleeuwen zou
bezighouden.
Beter dan wie ook besefte Stracke
echter dat hier een uitgebreide werkbibliotheek onontbeerlijk was, en die
kwam er. Hijzelf bracht 40.000 van de
60.000 boeken bij elkaar, waarover het
genootschap thans beschikt.
Onvermijdelijk verscheen in hetzelfde
perspectief 'Ons geestelijk erf', het
wetenschappelijk tijdschrift waarin
Pater Stracke niet enkel onze cultuuren literatuurgeschiedenis met zijn scherp
inzicht en zijn waardevolle vondsten
heeft verrijkt, maar dat bovendien getuigt van Strackes buitengewone taalvaardigheid.
Bijzonder actief Vlaming en toegewijd
vorser, was Pater Desiderius Odor alles
een groot mens, die een fabelachtige
werkkracht wist te paren aan hartelijke
minzaamheid; een man met een gouden
hart.
Het veertiende eeuwse wachtwoord, dat
Pater Stracke zo vaak aanhaalde, vindt
in hemzelf zijn briljantste incarnatie :
„Elc worde een man
die striden kan,

waar des is nood.
Hi sla zynen arm
breed uut, ende warm,
in fellen wederstoot."
Luc Daems

Suzanne Thienpont
65
Kunstschilder Suzanne Thienpont werd
geboren te Sint-Maria-Horebeke in de
lente 1905. Zij deed haar studies aan de
Koninklijke Academie te Brussel en
aan het Nationaal Hoger Instituut voor
Architektuur en Toegepaste Kunsten van
Ter Kameren.
Van 1934 tot en met 1970 hield zij een
aantal belangrijke tentoonstellingen,
ondermeer te Brussel in de Galerie
Apollo; te Gent in Galerie Vyncke Van
Eyck; te Brussel in het Paleis voor
Schone Kunsten (1963); te Kortrijk in
Galerie Verannenian; te Mechelen in de
Galerij Nova (1967) en dit jaar te Tielt,
in Galerij Imago. Zij nam verscheidene
malen deel aan groepstentoonstellingen
in de gekende Galerie Giroux te
Brussel en te Parijs in de Galerie de
Paris (1930).
Werken van haar zijn in het bezit van
de Belgische Staat en van diverse
verzamelaars in Belgie, Zwitserland en
Frankrijk.
De kunst van Suzanne Thienpont is wel
van een heel apart genre. Zij wendt,
naast de kleur, namelijk ook 'het zand'
aan om haar composities vorm en
gestalte te geven. Haar werk moet dan
ook bekeken worden vanuit een zeer
speciale gezichtshoek.
Met het zand als voornaam element
heeft zij ook de gehele wereld van zee
en duinen in haar werk meegenomen.
De figuren, die de kunstenares uitbeeldt, zijn in zand gebouwd, maar het
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zijn
juist dergelijke
dergelijke verschijninverschijninzijn wellicht
wellicht juist
gen
en gedaanten,
gedaanten, die
die onze
onze verbeelding
verbeelding
gen en
wij denken
denken aan
aan het
het
voeden,
wanneer wij
voeden, wanneer
leven
bodem van
van de
de zee.
zee. Het
Het
leven op
op de bodem
kunnen
zijn, als
als
kunnen evengoed
evengoed skeletten
skeletten zijn,
door
aangevreten planten.
planten. De
De
door erosie
erosie aangevreten
rijk
en
variërend
en
steeds
thematiek
is
thematiek is rijk en varierend en steeds
op
grens tussen
tussen figuratie
figuratie en
en defigudefiguop de
de grens
ratle.
ratie.
De
figuren zijn
zijn uitdagend,
uitdagend, visionair,
visionair,
De figuren
vaak
zelfs
prehistorisch.
En
bij dat alles
vaak zelfs prehistorisch. En bij
er
in
haar
werk
een
duidelijke
vooris
is er in haar werk een duldelijke voor)liefde
voor
poëtische
sfeerschepping.
liefde voor poetische sfeerschepping.
zacht
De
De kleuren
kleuren worden
worden door
door het
het zand
zand zacht
in
toom
gehouden.
Met
schelpen
en
in toom gehouden. Met schelpen en
steentjes
worden meer
meer vooruitspringenvooruitspringensteentjes worden
de
vlakken
aangebracht.
de vlakken aangebracht.
R.D.K.
R.D.K.schreef
schreef naar
naar aanleiding
aanleiding van
van een
tentoonstelling
te
Gent:
"Thienpont
die
tentoonstelling te Gent : „Thienpont die
haar
persoonlijk naar
naar
haar vertrekpunt
vertrekpuntzeer
zeer persoonlijk
een
ver geabstraheerde
geabstraheerde uiting
uiting voert,
voert,
een ver
kan
zuiver gevoel
voor
kan rekenen
rekenen op
op een
een zuiver
gevoel voor
teer
boeiend koloriet.
koloriet. Niets
Niets stoort.
stoort.
teer en
en boeiend
Haar
Haartechniek
techniekisis gesteund
gesteund op
op de
de
466
466

Op
maart 1970
te Veurne
Veurne
Op 12 maart
1970 overleed te
kunstschilder
Van Belleghem,
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Victor Van Beylen
Wie hem kende, werd zijn vriend,
want eenvoud en hartelijkheid kenmerkten hem. Hij werd geboren te Antwerpen, op 14 oktober 1897 als zoon
van beeldhouwer Van Beylen, die jarenlang in Borgerhout woonde en lid was
van 'Eigen Vorming'. Tekenen en schilderen zaten Victor dus in het bloed. Hij
volgde de lessen aan de Academies van
Antwerpen en Brugge. In 1914, bij het
begin van de oorlog, vluchtte hij alleen
naar Engeland en began er met 'zwarte
sneeuw' te zien. Via een katoliek priester
kreeg hij wat schilderwerkjes op te
knappen; vooral zijn portretten wezen
op een grote vaardigheid. In 1916 zat
hij aan het front en werkte mee aan
de exposities, door mej. Belpaire ingericht. Na de oorlog zette hij zijn studies
verder aan de Academie en het Hager
Instituut te Antwerpen (tot 1929) waar
hij een van de beste leerlingen van
Walter Vaes was. Hij won de Van Lerinsprijs. In 1934 werd hij professor aan de
Leuvense Academie. Victor was een
man, die zich weinig aantrok van de
woelingen in de kunstwereld, bekommerde zich niet om ismen of kritiek en nam,
als uitgangspunt van zijn 'schoonheid
scheppen', de natuur en trachtte dat, net
als zijn meester Walter Vaes, zo goed
mogelijk te doen. Literatuur zag hij
liever niet verspild aan zijn werk. De
portrettechniek had hij prachtig onder
de knie, doch hij muntte eveneens uit in
landschappen, stillevens en bloemen.
Verre reizen rijpten zijn gevoel voor
ruimte en verscheidenheid. Van elke
reis bracht hij een rijkdom aan vlugge
schetsen en ideeen mee. Alles boeide
hem, de hele wereld. Hij was een persoonlijkheid, geen tafeispringer; wel veel
werken, maar niet met de ellebogen,
geen kliekjesgeest, wel breedheid van
gedachten en een hart, dat een wereld
kon omvatten.
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De Antwerpse schildersschool verliest
zeer veel aan hem. Borgerhout moet nu
een van zijn grote kunstenaars missen.
Maar wij vergeten hem niet.

Jos Van Rooy

Hilaire Van Biervliet
80
Kunstschilder Hilaire Van Biervliet werd
in 1891 te Kortrijk geboren, zodat hij
thans omzeggens aan de vooravond van
zijn tachtigste verjaarfeest toe is.
Het geheim van zijn taaie levenskracht
is de imperatieve scheppingsdrang,
waarmee hij reeds van jongs of heilzaam
werd gelnfekteerd. Het is zijn rusteloze
en suksesvolle aktiviteit die hem jong
houdt, ondanks zijn hoge leeftijd, waarop dit blad speciaal de aandacht wenst
te vestigen.
Wie de retrospektieve tentoonstelling
bezocht, die hij nog zeer onlangs op
verzoek van de stedelijke magistratuur in
zijn geboortestad heeft gehouden, zal
hem, op grand van de bijzonder lofwaardige recente doeken die daarin
figureerden, die eerbiedwaardige leeftijd alvast niet hebben kunnen toeschrijven.
Zijn werk is feitelijk altijd modern geweest, omdat het van stonden aan met
opvallende eigentijdse optiek getuigenis
heeft afgelegd van een suggestief uitbeeldingstalent, dat resulteerde van een
zelfstandige en volkomen wegwijze persoonlijkheid en dat nooit uit opportunistische berekening werd afgestemd op, of
op aanleuning werd aangestuurd tegen
om het even welke van de menigvuldige
innoverende kunststrekkingen, die hij
tijdens zijn lange loopbaan — niet
aan bod
zelden als eendagsvliegen !
heeft weten komen. Niemand kan inderdaad betwisten, dat in zijn pikturale
prestaties geen reminiscenties aan en

Hilaire Vanbiervliet : schilderij.

zelfs geen toevallige verwantschap met
die van anderen kunnen worden aangewezen.
Als Iandschap- en als figuurschilder is
hij nooit een schroomvallig kopiist geweest van het zintuiglijk-waarneembare.
Wat hem door de natuur, door sociale
impulsen of door religieuze stemmingen
ter interpretatie werd opgedrongen,
heeft hij altijd vrijelijk behandeld en gekomponeerd in de toonaard van een ietwat zwaartillende gemoedsgesteltenis,
die in kontradiktie is met de opgeruimdheid, die hij altijd in zijn omgang met
anderen aan de dag legt. Het ligt niet in
mijn bedoeling hem als kunstenaar over
het paard te tillen met de bekentenis, dat
ik de overtuiging ben toegedaan dat
zijn werk hem lang zal blijven overleven
en dat de vrees niet kan worden gekoesterd, dat, in welke zin de kunstsmaak
in de toekomst ook mag evolueren, het
estetisch gehalte van zijn scheppingen
zich gemakkelijk zal laten devalueren.
Lezers, die hem persoonlijk niet kennen,
zullen het mogelijks op prijs stellen te
mogen vernemen, dat hij gesproten is
467
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uit een familie die wegens haar artistieke
begaafdheden in het Kortrijkse hoog
stond aangeschreven en dat hij niet
alleen aan de Akademie van zijn geboortestad (onder Edw. Messeyne),
maar ook en vooral aan de Gentse Akademie (onder J. Delvin en G. Minne) een
soliede technische opleiding verkreeg.
Hij behoort tot de generatie van Alb.
Saverijs, J. Boulez, Alb. Claeys, Ev. De
Buck, G. Van den Meersche en R. Callewaert, die met hem te Gent studeerden
en zich tot voortreffelijke artiesten vermochten op te werken.
Het weze Hilaire Van Biervliet gegund
nog vele jaren zijn schilderkunstige
bedrijvigheid voort te zetten met de
voorspoed, die hem daarbij van meet af
aan is ten deel gevallen.
Frans De Vleeschouwer

Gerda Van Cleemput
Jongerenprijs Boekenweek 1969
Gerda Van Cleemput begon al verhaaltjes te schrijven toen ze nog maar twaalf
was. Vier jaar later zette Maria Delannoy
haar definitief op het spoor van het
kinderverhaal. Van dan af liep alles gesmeerd. Haar eerste reeks 'Moeli en
Harlekijn' werd 'ontdekt' door Altiora en
in 1963 uitgegeven. Ook de Goudvink te
Schelle interesseerde zich voor haar
spannende navertellingen. Tenslotte
mengde de uitgeverij Van In te Lier zich
eveneens in het jeugdboekenconcert van
Gerda Van Cleemput, concert waarvan
de themavariaties al bijna niet meer te
achterhalen zijn, evenmin als het succes
bij de vrouwelijke jeugd. Ten bewijze
hiervan een indrukwekkende briefwisseling tussen lezeressen en schrijfster. lk
geloof overigens niet dat een auteur in
Vlaanderen de sfeer van onze tienermeisjes zo goed en zo direkt in zijn geschriften weet te treffen als Gerda. Ze
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schrijft zoals ze het vertelt aan haar
eigen kinderen, in een voor hen verstaanbare taal, zonder literaire gezochtheid of procede. De wereld van het
meisje speelt in elk van die verhalen
een rol, een noodzakelijke rol, gestoffeerd met kleine en grotere tiener-problemen, die Gerda niet uit de weg wil
gaan. Haar werk kan niet anders dan
tevens pedagogisch gericht zijn, zonder
dat dit er vingerdik opligt. Uit de aard
van de zaak zelf is dat werk ook steeds
veredelend, vermits het door een goed
mens en een kindervriend geschreven
wordt. Zo brengt het vreugde, zowel aan
de lezers als aan de schrijfster zeif.
In 1967 bekwam Gerda de Prijs voor het
Verdienstelijke Kinderboek, einde 1969
kwam daar de Jongerenprijs (Boekenbeurs) bij : dit is beslist het begin van
een schitterende carriere, die wij deze
schrijfster van harte toewensen.
Jos van Rooy

Paul Van Crombruggen
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Misschien is hij als komponist beter gekend onder zijn pseudoniem Vincent
Christoff. Maar wij mogen hem lang niet

uitsluitend als komponist beschouwen,
want deze man interesseerde zich van
jongsaf zeer aktief aan alles wat met
elke kunsttak te maken heeft, hoewel de
muziek en ook de literatuur hem steeds
het sterkst hebben aangetrokken. Toen
hij zijn humaniora te Mechelen voltooide,
begon hij reeds verzen en muziek te
schrijven, en verzen op muziek, en vice
versa. Hij zwoer op Beethoven, maakte
zijn Sturm- and Drangperiode door, studeerde wijsbegeerte, zong in het SintRomboutskoor en volgde cursussen aan
de Lemmensschool, waar hij leraars had
als de latere monseigneurs Van Nuffel
en Vyverman. Ook Michel Brusselmans
en Karel Candael hebben zeer veel voor
hem betekend, vooral toen hij in 1937 bij
de Belgische Radio kwam. Verdere vervolmaking vond hij in Italie waar hij
kompositie voor filmmuziek studeerde bij
Francesco Lavagnino en de dirigeercursus volgde aan de Academia Chigiana te
Sienna. Men voerde zijn komposities
uit in de radiostations van een zevental
Europese landen en ook in Zuid-Afrika.
Van Crombruggen werd een paar jaren
administratief sekretaris van de K.V.O. te
Antwerpen, mede door zijn opvallende
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artikels als
alsmuziekkritikus
muziekkritikus in
in de
deAntwerpAntwerpuitvan
van
se
Gazet.
Hij
maakte
zelfs
deel
se Gazet. Hij maakte zelfs deel uit
een Belgische
BelgischeKulturele
Kulturele Missie
Missie naar
naar
een
weg van
van
Moskou. Zijn
Moskou.
Zijn leven
leven had
had iets
lets weg
'Nihil humanum
humanum mihi
mihi est
alienum'. Hij
Hij bebe'Nihil
est alienum'.
inzonderheid de
de Oude
Oude Griekse
Griekse
studeerde inzonderheid
modale muziek.
muziek. Vandaar
Vandaar stapte
stapte hij,
hij, in
in
modale
een langzame
langzame evolutie,
evolutie, van
van de
de diatonie
diatonie
een
naar de
dodekafonie over.
over. Samen
Samen met
met
naar
de dodekafonie
zijn praktische kennismaking met de
de
zijn
Oude Vlaamse
Vlaamse meesters, in
in navolging
navolging
Oude
waarvan hij
hij zich
zich de
delineaire
lineaireschrijfwijze
schrijfwijze
waarvan
had aangeworven,
aangeworven, blijven
blijven zijn
zijn huidige
huidige
had
kom posities nog steeds
steedslineair.
lineair.Intussen
Intussen
komposities
is het
het aantal
aantal van
van zijn
zijn muziekwerken
muziekwerken gegegroeid tot
tot een
eenindrukwekkend
indrukwekkendoeuvre
muvre ::
missen, orkestwerken,
orkestwerken, komposities
komposities voor
voor
piano, viool, altviool,
altviool, orgel, toneelmuziek,
toneelmuziek,
liederen
in verbazende
verbazende hoeveelheden
hoeveelheden
liederen in
op teksten
teksten van
van De
De Haes,
Haes,Appollinaire,
Appollinaire,
Verlaine,
Maeterlinck, Albe,
Albe, De
De Villers,
Villers,
Verlaine, Maeterlinck,
Griekse
Antieken, Rilke.
Rilke. Als
Als schrijver
schrijver
Griekse Antieken,
leverde
Paul zijn
zijn maandelijkse
maandelijkse inleidininleidinleverde Paul
gen
en kommentaren
kommentaren bij
bij de
deB.R.T.-ConB.R.T.-Congen en
certen.
Het werden
werden honderden
honderden prozaprozacerten. Het
stukken,
stukken, klaar
klaar van
van vorm
vorm en
en gedachtengedachtengang, die
die de
de algemene
algemene muziekgeschiedemuziekgeschiedeover
nis
kwamen verrijken.
verrijken. Doch
nis kwamen
Doch ook
ook over
talloze
andere aangelegenheden
aangelegenheden schreef
schreef
talloze andere
hij
En ... vermits
vermits hij
hij
hij muzikale
muzikale kronieken.
kronieken. En...
een
denker is,
is, vulde
vulde hij
hij een
een paar
paar duizend
duizend
een denker
bladzijden
beschouwinbladzijden met
met wijsgerige
wijsgerige beschouwingen.
En
last
but
not
least
verschenen
gen. En last but not least verschenen
van
boekdelen 'Muzi'Muzivan zijn
zijn hand
hand in
in twee
twee boekdelen
kale
Omwentelingen', beschouwingen
beschouwingen
kale Omwentelingen',
over
komponisten in
in de
de twintwinover muziek
muziek en
en komponisten
werkwaarin
waarin hij
hij van
van
tigste
eeuw, een
eenwerk
tigste eeuw,
leer
trekt tegen de
de lamme
lamme traditie,
traditie, zelfs
zelfs
leer trekt
dat er
er een
een Vlaamse
Vlaamse mumutegen
de illusie
illusie dat
tegen de
ziek
... als
als enig
enig zaligmakend
zaligmakend
ziek bestaat,
bestaat, en
en...
geloof
de dodekafonie
dodekafoniepredikt.
predikt. Hijzelf
Hijzelf
geloof de
past
dodekafonische theorie
theorie logisch
logisch
past de
de dodekafonische
toe,
doch dan
dan weer
weer niet
niet zo
zo strak,
strak, dat
dat er
er
toe, doch
geen
draad of
of harmonie
harmonie meer
te
geen draad
meer In
in te
onderkennen
klassieke vorvoronderkennen valt
valt en
en de
de klassieke
ming
drukken !!
ming blijft
blijft haar
haar sporen
sporen drukken
We
deze veelzijdige
veelzijdige kunstenaar
kunstenaar
We wensen
wensen deze
nog
harte veel
veel vruchtbare
vruchtbare jaren
jaren toe.
toe.
nog van
van harte

Jas
Jos van
van Raay
Rooy
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en in
in groep
groeptentoon
tentooninInBelgie,
België,Frankrijk,
Frankrijk,
Italië, Spanje, Portugal,
Portugal, Griekenland,
Griekenland,
Malta,
Malta, Turkije,
Turkije, Marokko,
Marokko, Tunesie,
Tunesië, VerVerenigde Staten.
Staten.
Met
de precisie en de
de tonaliteit
tonaliteit van
van onze
onze
Met de
Vlaamse primitieven
werkt Vandamme
Vandamme
primitieven werkt
die boeit en
en bebeeen droomwereld
droomwereld uit,
uit, die
koort...
afwijkt van het
het gangbare
gangbare
koort. .. en
en afwijkt
projecteert
macabere pessimisme.
pessimisme. Hij
Hij projecteert
zijn
enorme klassieke
klassieke bagage in
zijn enorme
in het
het
heden en de
heden
de toekomst,
toekomst, zowel
zowel op
op aarde,
aarde,
als in
in de diepe oceanen en
en de
de verre
verre
ruimten, een
een allesomvattende
ruimten,
allesomvattende universauniversaMelt, waartoe
waartoeslechts
slechts de
de geest
geest in
liteit,
in staat
staat
is.
Wijwensen
wensen hem
hem geluk
geluk met
met de reeds
Wij
behaalde resultaten
resultaten en
en hopen
de
behaalde
hopen dat de
beloften voor
beloften
voor een
een rijke
rijke picturale
picturale toetoekomst mogen bewaarheid
komst
bewaarheid worden.
worden.

Jacques Vandamme
Prijzenregen

Roland Van
Van den Bussche
Roland
Bussche
Prijs
Roze Humor
Humor
Prijs van
van de Roze

Kunstschilder
Vandamme werd
Kunstschilder Jacques
Jacques Vandamme
geboren te
te Wervik
Wervik op 33 maart
maart 1933.
Evenals
succesvol
Evenals 1969,
1969, was
was 1970
1970 een
een succesvol
jaar
surrealistische kunstenaar.
kunstenaar.
jaar voor
voor deze surrealistische
jaar
werd
hij
opnieuw
herhaaldelijk
Dit
Dit jaar werd hij opnieuw herhaaldelijk
bekroond
internationale tentoonstelbekroond op internationale
lingen
in binnen- en
en buitenland.
buitenland. Hij
Hij
lingen in
behaalde
Grote Prijs
Prijs van het SchilderSchilderbehaalde de Grote
festival
met Gouden
Gouden Trofee,
Trofee,
festival van
van Cannes met
de
Gouden medaille
medaille van
van het
hetInternatioInternatiode Gouden
naal
van Charleroi,
Charleroi, de
de Brienprijs
Brienprijs
naal Salon van
van
van Blois.
Officiële
zijn verdienste
verdienste
Officiele erkenning
erkenning voor
voor zijn
op
niet uit
uit in
in 1970.
1970.
op picturaal
picturaal gebied
gebied bleef niet
Hij
Gouden
Hijwerd
werdonderscheiden
onderscheiden met het Gouden
Keltisch
Keltisch officierkruis
officierkruis voor
voor culturele
culturele verdienste,
Zilveren medaille
dienste, met
met de Zilveren
medaille van
van de
Hoge
Kunst en Letteren
Hoge Academie voor Kunst
van
Frankrijk, waarin
van Frankrijk,
waarinhij
hij opgenomen
opgenomen
werd,
Erepenning van
Stad
werd, met
met de
de Erepenning
van de Stad
Wervik.
Wervik.
Jacques
Vandamme stelde individueel
individueel
Jacques Vandamme

Als leerling
leerling aan
aan de Academies te
Als
te AntAntwerpen, Gent, Bergen,
werpen,
Bergen, Parijs,
Parijs, met
met Ieraars
leraars
als J. De
als
De Bruyn,
Bruyn, Marstboom,
Marstboom, Jos HenHendricx, O.
0. Landuyt
Landuyt en Zadkine
Zadklne in
in 'La
'La
dricx,
Grande Chaumière',
Chaumiere', had
had en
en heeft kunstGrande
kunstschilder Roland
Roland Van
Vanden
den Bussche
Bussche alle
schilder
troeven in
in handen
handen om
om een
een vooraanstaand
troeven
artist te
te worden.
worden. De
De prijzen,
prijzen, die
die hij
hij sedert
sedert
artlst
zijn studiejaren
studiejaren verwierf,
verwierf, waren
waren dan
dan ook
zijn
schitterend: : o.m.
o.m. Prijs
Prijs van
van Rome
schitterend
Rome voor
voor
schilderkunst (1958),
(1958), de
de Gouden Medaille
schilderkunst
Medaille
in de
de Biënnale
Biennale van
in
van Ancona (1969),
(1969), onderscheidingen op
op de
de Wereld-Cartoonale
Wereld-Cartoonale
scheidingen
te Montreal,
de Prijs
van de Roze
te
Montreal, de
Prijs van
Roze Humor.
Humor.
hijop
op het
het gebied
gebied van
van
Iedereen
ledereen weet wat hij
het cartoon
cartoon sedert 1964 presteert,
presteert, samen
het
met Marc
Marc Callewaert.
Callewaert. Ook
Ook met
met onze
onze fijne
met
humoristGaston
Gaston Durnez
Durnez werkte
werkte hij
hij sasahumorist
men. Zijn
Zijncartoons
cartoons echter
echter illustreren
ten
men.
illustreren ten
slotte maar
maar een
een deel van zijn
slotte
zijn capaciteiten. Eigenlijk
Eigenlijkis
is Roland
Roland een
een ernstig
teiten.
ernstig
'
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Roland Van
Van den
den Bussche
Roland
Bussche :: cartoon.
cartoon .

mens en een
mens
een zeer
zeer ernstig
ernstig schilder,
schilder, die
die
ook in zijn
zijn cartoons au serieux
sérieux wil
wil gegenomen worden.
worden. In
In zijn
zijn schilderijen
schilderijen wil
wil
hij principes
principes verdedigen,
verdedigen, die aan de
hij
de
hoge kant
kant liggen.
liggen. Hij
Hij waardeert
waardeert de
de
Picture
Chirlco en
Picture Metaphysica
Metaphysica van
van De Chirico
Morandi.
poëtische
Morandi. Hij
Hijadoreert
adoreert de
de poetische
strekking in
strekking
in de schilderkunst.
schilderkunst. Hij
Hij bleef
bleef
ongekompliceerde en,
en, ja
ja naleve
naïeve
de ongekompliceerde
zelfs tijdens
tijdens zijn
zijn abstracte
abstracte
weergever, zelfs
wat modieuze
modieuze periode.
periode. Toch
Toch is
is hij
hij
en wat
geen volstrekt
volstrekt surrealist,
surrealist, omdat
omdat die
die strekstrekgeen
king volgens hem
hem soms
somsnogal
nogalnaiief
naïef uituitking
valt. Langs
zoeken van
van
valt.
Langs een
een peilen en zoeken
jaren, kwam
kwam hij
hij opnieuw
opnieuw
verscheidene jaren,
tot het
het figuratieve,
figuratieve, min
min of meer,
meer, zoals
zoals
hij zelf
onder invloed
invloed van
van de
de poppophij
zelf zegt, onder
resultaat van
van zijn
zijn
art. Hij
Hij noemt het resultaat
art.
de nieuwe
nieuwefiguratie.
figuratie. Hoe
Hoeweiniweinizoeken :: de
er het
het ook
ook nog
nogwagen,
wagen,toch
tochdurft
durft hij
hij
gen er
belangstelling koesteren
koesteren voor
voor
ook nog belangstelling
religieuze kunst,
kunst, ten
ten minste
minste voor
voor wat
wat
de religieuze
de inhoud
inhoud betreft.
betreft. In
In die zin
zin kan
kan hij
hij een
een
innige
innige bewondering
bewondering opbrengen
opbrengen voor
voor
een kunstenaar
kunstenaar als Felix
Felix De
De Boeck.
Boeek.
Roland bewondert
alle kunstekunsteRoland
bewondert overigens alle
peilen en
en naar
naar
naars, die naar
naar de diepte peilen
naars,
het innerlijke
innerlijke zoeken. Jakob
Jakob Smits
Smlts bebeniet te
te verwonderen
verwonderen is.
is.
valt hem, wat niet
eersteschool
schoolvan
vanSint-MartensSint-MartensOok de eerste
Latem
tot zijn
zijn hart.
hart. Zijn
Zijn eigen
eigen
Latem spreekt tot
- hij
hij wil
wil zich niet
niet verder
verder
schilderijen —
Isoleren —
- werden
werden ten
ten slotte
slotte het
hetresulresulisoleren
taat van
van een soort
soort eclectisme,
eclectIsme, een
een
taat
met de
de nieuwe
nieuwe
combinatie van abstractie met
figuratie. Een schilderij moet
moet voor
voor hem
hem
figuratie.
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ten
eendialoog
dialoogzijn.
zijn.Hij
HIJ wil
wil wel
wel
ten slotte een
geen boodschap
boodschap verkondigen,
verkondigen, doch
doch wel
wel
zich
'geestelijke' inhoud
inhoud gegezich engageren, 'geestelijke'
ven.
Schilderijen moeten
voor
ven. Schilderijen
moeten objecten voor
'meditatie'
Ikonen b.v. dat ook
ook
'meditatie' zijn,
zijn, zoals
zoals ikonen
willen
met zijn
zijn
willen zijn.
zijn. Wie
Wie wil
wil kennis maken met
werk
nummer 'Hedendaagse
werk kan
kan b.v.
b.v. ons nummer
Kunst
'68)
Kunst in
in Vlaanderen'
Vlaanderen' (jaargang '68)
raadplegen. In
In dit
dit nummer
nummer willen
willen wij
wij
vooral
aan de cartoonist,
cartoonist,
vooral hulde
hulde brengen
brengen aan
doch laten
laten we
we niet
niet vergeten
vergeten dat
dat Van
Van den
den
Bussche ook
ook in
In dit
dit genre
genre naar
naar diepgang
diepgang
streeft.
WIJ
lang 'roze'
'roze'
Wij hopen
hopen dat
dat hij
hij ons
ons nog lang
mag
verblijden en
hem van
van
mag verblijden
en wensen hem
harte
nieuwe onderscheionderscheiharte geluk
geluk met de nieuwe
ding.
Jos van
van Rooy

André
Andre Van
Van den Sande
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Hij
van die
die 'ontwortelde'
'ontwortelde' AntAntHij is
is een van
werpenaars, zoals er
er veel
veel in
in de
deKempen
Kempen
werpenaars,
zijn terechtgekomen,
terechtgekomen, om
daar te
te arbeiarbeizijn
om daar
den in
in het
het rustige
rustige kader,
kader, waarin
waarin alleen
alleen
goede
kunst kan
kan gedijen.
gedijen. Voor
Voor hem
hem
goede kunst
alleen een
een kader
kader van
van rust,
rust,
werd het niet alleen
werd
dat men
men
maar
maar het aantrekkelijkste oord dat
inbeelden kan
kan :: zijn
zijn mooie
mooie villa
villa te
te
zich inbeelden
het wijdingsvolle,
wijdingsvoIle, ruime
ruime
Kasterlee, met het
Kasterlee,
een uiterst
uiterst zindelijk
zindelijk dubbellokaal,
dubbellokaal,
atelier, een
durft te spresprewaarin men nauwelijks
nauwelijks luid
luid durft
waarin
de schoonschoonken, omdat
zelf van
van de
ken,
omdat de
de geest
geest zelf
zijn intrek
intrek schijnt
te
heid er zijn
schijnt genomen te
hebben. Deze zaal
zaal doet overigens
overigens reeds
reeds
hebben.
door de
derijkdom
rijkdom
eerbiedwaardig aan door
van antieke dingen en
en andere
andere curiosa,
curiosa,
van
overal tussen
tussen de
deschilderwerken
schilderwerken opopdie overal
die door
door de
dekunstenaar
kunstenaar al
al
duiken en die
duiken
(of mischien
mlschlen nog
nog meer),
meer), schijschijevenzeer (of
te worden
worden als
als zijn
zijn eigen
eigen
nen gekoesterd te
En in
In die sfeer
sfeer zegt
zegt
geesteskinderen. En
Van den Sande,
Sande, bij
bij wijze
wijze van
van inleiinleidan Van
kunstenaar én
als leraar
leraar ben
ben
ding : 'Als kunstenaar
en als
ik streng voor anderen
anderen en ben
ben ik
ik ook
ook

streng
zelf. lk
Ik verlang
verlang geen
streng voor
voor me
me zelf.
propaganda.
artikels
propaganda. Ik
lk verlang
verlang geen artikels
over
over mijn
mijn werk:
werk : dat
dat moet
moet voor zichzelf
spreken.'
spreken.' Erg
Erg aanmoedigend
aanmoedigend begon
begon die
ontmoeting
Vooral dan
ontmoeting dus
dus niet. Vooral
dan nog,
toen
hij een citaat
citaat van
van Plinius
Plinius de
toen hij
Jongere aanhaalde
aanhaalde:: 'Men
'Men kan
kan niet
niet over
over
een beroep
beroep spreken,
spreken, dat
dat men
men zelf
zelf niet
niet
heeft uitgeoefend'. Daarmee
Daarmee kon
kon ik
Ik het
het
doen. Toch kreeg ik
ik nadien een
een curricucurriculum
zo vernam
vernam ik
ik dat
dat hij
hij te
lum vitae
vitae los
los en zo
Antwerpen
Hoger Instituut
Instituut doorliep,
doorliep,
Antwerpen het Hoger
als leraars Gustaaf van
van de Woestijne
Woestijne en
en
baron
dat hij
hij thans
thans leraar
leraar
baron Opsomer
Opsomer had, dat
Is
de Academie
Academie te
teTurnhout,
Turnhout, dat
dat hij
hij
is aan de
een aantal
aantal tentoonstellingen
tentoonstellingen van
van zijn
zijn
werk
- en
en dat
dat hij
hij
werk hield
hield -— niet
niet te veel —
werken
aan stad,
stad, provinprovinwerken heeft verkocht aan
cie en
en prominente
prominente opdrachtgevers.
opdrachtgevers. En
En
dan
hij weer
weer dat
dat hij
hij nog
nog immer
immer kan
kan
dan zegt hij
bijleren.
zijn terughoudendheid
terughoudendheid
bijleren. Want
Want In
in zijn
heeft hij
hij een hoge
hoge dunk
dunk van
van en
en stelt
stelthij
hij
hoge eisen
eisen aan
aan elk
elkartiest.
artiest. Zo
Zo hij
hij ongeongetwijfeld
(merk wel op dat
dat
twijfeld een
een artiest is (merk
dit
zeker niet
niet is)
is)
dit volgens
volgens hem
hem nog zo zeker
dan
betoont
hij
zich
daarbij
nog
een
ondan
hij
daarbij
een ongewoon
technicus. Eens
Eens schilderde
schilderde hij
hij
gewoon technicus.
onder
Invloed van
van zijn
zijn beroemde leerleeronder invloed
(ik denk
denk aan
aan een
eenlieflijk
lieflijk tafetafemeesters (ik
reel
St.-Franciscus van
en
reel met St.-Franciscus
van Assisië)
Assisie) en
thans verbiedt hij
hij aan zijn
zijn leerlingen te
te
ZIJ moemoeschilderen
Van den
den Sande.
Sande. Zij
schilderen als Van
ten hun
hun eigen persoonlijkheid
persoonlijkheid zien te
te
realiseren.
HIJ zelf
nu sobere
sobere
realiseren. Hij
zelf schildert nu
landschappen
stillevens. Voor
Voor beide
beide
landschappen en stillevens.
ook de
de
aspecten van
van zijn
zijn kunst
kunst vallen
vallen ook
nederige
kleuren van
objecten en
en
nederige kleuren
van de objecten
van hun
hun achtergrond
achtergrond dadelijk
dadelijk op. Die
Die
van
kunst
streven naar
naar de
de weerweerkunst schijnt
schijnt te streven
wilhij
hij
van een ascetische
ascetischevisie;
visie;ofofwil
gave van
weinig mogelijk
mogelijk materie
materie zoveel
zoveel
met zo weinig
Maar de
deportretkunst
portretkunst
mogelijk zeggen?
zeggen ? Maar
liefde weg.
weg.
draagt wel zijn voornaamste liefde
bewijs van
van de
de dedeVoor hem
Voor
hem is
is het een bewijs
cadentie van
van onze
onze huidige
huidige kunst,
kunst, dat
dat
cadentie
uit onkunde,
onkunde, de
deportretkunst
portretkunst ververmen, uit
zelfs minacht,
minacht, die
die kunst
kunst
waarloost of zelfs
welke in
in meer
meer dan
dan een
één betekenis
betekenis de
de
welke
HIJ toont
toontmij
mij
kunst voor aristocraten
aristocraten is.
Is.Hij
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een dikke bundel schetsen en een album
reprodukties van zorgzaam afgewerkte,
karakteristieke mensenkoppen. En ik
verneem uit zijn mond de drie geboden
voor een portretschilder : het portret
moet gelijkend zijn, de ziel moet uit de
ogen spreken en het moet een 'schilderij'
blijven. Wij wensen hem van harte toe,
dat hij nog veel jaren deze 'geboden'
zal kunnen onderhouden !

essay wilde bereiken, meer geschikt dan
de stillistische. Het gedicht als taalschepping komt echter aan bod in zijn
nieuw werk 'Ik snijd in dit ivoor' (ter
perse), een bloemlezing uit de moderne
Nederlandse podzie van 1945 tot 1970
die, door de keuze van de gedichten,
door de inleidingen en door de commentaar bij elk gedicht, een welkome aanvulling bij 'Poezie en Leven' zal worden.

Jos van Rooy

Paul Van Hauwermeiren

Rudolf Van de Perre
In memoriam

Provinciale Prijs Letterkunde 1969
van Oost-Vlaanderen

Pater Leopold Vandepitte o.c.d.

De prijs voor letterkunde van de provincie Oost-Vlaanderen was in 1969
voorbehouden aan het essay en de
monografie. Voor zijn essay 'Podzie en
Leven', dat in 1968 bij de Nederlandsche
Boekhandel verscheen, kreeg Rudolf
Van de Perre (Okegem, 27 juli 1934) de
aanmoedigingsprijs. Het bekroonde
essay is gegroeid uit de bekommernis
om voor de podzie een klankbord te
vinden bij de jeugd. Belangstelling wekken voor de podzie en het gedicht toegankelijk maken is trouwens ook wat de
auteur met zijn opstellen in diverse tijdschriften en zijn bijdragen aan jeugdbladen beoogt. Hij is goed geplaatst om
een verbindende rol te spelen tussen de
weinigen die literair creatief zijn en de
velen die hij aan die creativiteit wil
deelachtig maken : zelf dichter (o.a.
'Verten en Grenzen', 1962), is hij immers
een van die weinigen, terwijl zijn beroepsbezigheden — hij is leraar M.O.
(Lic. Germ.) en stadsbibliothecaris van
Ninove — hem dagelijks onder die velen
brengen.
In 'Podzie en Leven' gaat R. Van de
Perre uit van enkele beschouwingen
over het dichterschap en laat vervolgens
zien hoe elk geslaagd gedicht het leven

Bij zijn burgerlijke voornaam was het
Robert Vandepitte. Hij behoorde tot een
familie om eerbied voor te hebben, zo
belangrijk is in de jongste halve eeuw
haar bijdrage tot ons volkswelzijn geweest. Soms kon hij guitig zijn en dan
vertelde hij dat hij in het stationsgebouw
te Zuienkerke geboren werd op 14 maart
1893 — waar zijn vader chef was en
hoofd van een groot gezin. Na zijn plechtige communie was Robert Vandepitte
de weg gegaan van veel kloosterlingen
uit die tijd : apostolische school, seminarie met wijsbegeerte en theologie. Zijn
studies werden onderbroken door de
eerste wereldoorlog; hij stond als brancardier aan het lJzerfront en werd op
paasavond 30 maart 1918 tot priester
gewijd. De laatste maanden voor zijn
demobilisatie was hij aalmoezenier. Er
werd bij zijn overlijden niet veel gewag
van gemaakt, maar om der waarheids
wille zeggen wij het : tijdens de oorlog
was Pater Leopold nauw bij de Frontbeweging betrokken geweest.
Hij keerde terug naar zijn Karmelietenklooster en verbleef aanvankelijk te
Luithagen, toen er de moeilijkheden waren rond de kruisweg van Servaes. Later
kwam hij naar West-Vlaanderen, beurte-

in een van zijn vele facetten weerspiegelt. Hij toont dat met overv!oedig
bewijsmateriaal aan voor zeven van de
zeven maal zeven motieven, die de binding van de podzie met het leven illustreren kunnen.
De idealiserende opvatting over het
wezen van het dichterschap en de keuze
van motieven die vooral het menselijk
tekort in het licht stellen, verraden lets
van de romantische ingesteldheid van
R. Van de Perre. Romantisch, maar echt
en overtuigend is ook de geestdriftige
belijderstoon die ontvankelijke lezers
veronderstelt. Zo een lezer neemt het
werk voor wat het wil zijn en dat is
geenszins 'een zoveelste poging om het
fenomeen 'podzie' wetenschappelijk vast
te leggen, evenmin als een nieuwe
poetiek' zoals de auteur het in zijn inleiding zegt. De stofkeuze en de behandelingswijze zijn van die aard, dat dit
essay aan het gestelde doel niet voorbijschiet. En dat is er zeker niet de geringste verdienste van.
De thematische benadering leek de
auteur, i.v.m. het publiek dat hij met dit
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Prof. Dr. Em. Fern. van Goethem
75
De betekenis van Prof. Dr. Em. F. Van
Goethem (Lokeren, 1.8.1895) in enkele
woorden pogen te omschrijven is een
haast onmogelijke opgave. Misschien is
dit ook niet nodig. Aileen de verwijzing
naar de hoofdmomenten uit dit rijk gevulde leven spreekt reeds een duidelijke
en afdoende taal.
Meer dan 35 jaren doceerde Prof. Dr.
Em. Van Goethem aan de Leuvense
Alma Mater (in de Faculteit der Rechtsgeleerdheid en in de School voor Politieke en Sociale Wetenschappen) en
stond hij er bekend als een gevierd en
toegewijd hoogleraar. Niet minder hoogstaand zijn de talrijke publikaties op het
gebied van het Sociaal en van het Burgerlijk Recht, die hem een Internationale
faam bezorgden. De bibliografie van
Prof. Dr. Em. F. Van Goethem, opgenomen in het 'Album Professor Fernand
Van Goethem', 1964 (hem aangeboden
bij gelegenheid van de viering van zijn
vijfendertig jaar professoraat op
20.11.1962) telde 165 bijdragen. Sindsdien is dit getal nog gegroeid. Bij het begin van zijn professorale loopbaan speelde Fernand Van Goethem een belangrijke rol in de vernederlandsing van de
Leuvense universiteit. Hij werd trouwens
de eerste titularis van verschillende
Nederlandse leergangen. Als geleerde,
maar ook als katholiek en Vlaming, heeft
Prof. Van Goethem, geheel in de lijn van
de sociale traditie van de Leuvense
Alma Mater, steeds ten voile zijn verantwoordelijkheid opgenomen, in de
moeilijke jaren Odor de Tweede Wereldoorlog, i.v.m. de sociale leer en sociale
leerstelsels. Onafgebroken stond zijn
leven in het teken van zijn wetenschappelijk ideaal, steeds bewogen door diepe
menselijkheid en zin voor sociale rechtvaardigheid. Dat bewijzen ook zijn talloze lidmaatschappen, vertegenwoordiging op congressen, diplomatieke en

andere bijeenkomsten en administratieve
opdrachten. Reeds Wier zijn eigenlijke
carriere was hij de eerste algemene
voorzitter van het Jeugdverbond voor
Katholieke Actie geweest (1925-1930).
Na schitterende studies promoveerde hij
in 1923 tot Doctor in de Wijsbegeerte,
in 1924 tot Doctor in de Rechten en tot
Licenciaat in de Politieke en Diplomatieke Wetenschappen. In 1925 werd hij
benoemd tot docent, in 1927 tot professor in de Rechtsgeleerdheid en in 1928
ook in de School voor Politieke en
Sociale Wetenschappen. Naast zijn professorale en wetenschappelijke bedrijvigheid stichtte Prof. Dr. Van Goethem
bovendien nog drie zeer belangrijke wetenschappelijke reeksen, de 'Philosophische Bibliotheek' (1927), de 'Economisch-Sociale Bibliotheek' (1930) en de
'Leuvense Bijdragen tot de Rechts- en
Socia!e Wetenschappen' (1935). Sinds
1941 is hij lid van de Koninklijke Vlaamse
Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten en sinds 1953
ook Assessor bij de Raad van State.
Tenslotte wezen nog enkele van zijn
belangrijke grotere publikaties vermeld :
'Leergang van Burgerlijk Recht' (1933),
'Beginselen van Sociale Wetgeving'
(1936), 'Beginselen van het Volkenrecht'
(1947), 'Sociaal Recht' (1949), 'Beknopt
Handboek van het Volkenrecht' (1964).
Wij wensen Prof. Dr. Em. Fernand Van
Goethem van harte geluk met zijn 75
jaren en hopen dat deze balans van een
uitzonderlijk leven verder mag groeien
naar haar voltooiing toe !
Rudolf Van de Perre

Louis Verbeeck
10 jaar kleinkunst
Twee jaar geleden vertrouwde Louis
Verbeeck me toe dat hij een bundel
serieuze gedichten voorbereidde. Een
jaar later informeerde ik naar de verschijningsdatum.
„Ik doe het niet", zei Louis. „Niemand
neemt dat van mij aan".
Dit kenmerkt de stille Limburger die
elke avond vrolijk is, de onstuitbare
cabaretier die bij de minste gelegenheid
zwijgzaam wordt, de Kempenaar die van
de bergen houdt, de Hasseltse stedeling die gul ontvangt, de briljante leraar
wie de school wat vreemd is, de eertijds
moeilijke stem die plotseling blijkt te
kunnen zingen.
Louis Verbeeck is een uiterst zeldzaam
exemplaar in de kleinkunstwereld. Om
hem zweeft steeds een Iichte vorm van
adoratie vanwege al zijn vrienden en
kollega's. En van zijn publiek dat hem
tot de eer der scenes heeft verheven;
dat hem in 10 jaar 1000 keer vroeg in nu
vrijwel alle Vlaamse dorpen, in Duitsland
en Zwitserland, voor tal van omroepen
en televisiestations, voor Heist en Oostende, voor Kongo en Nederland, voor
Tour de France, boekenbeurs, studentenclubs, schuur, staff-meeting, vernissage,
instuif en vooropening.
Louis vangt dat alles op. Niet alleen met
een sterk gevoelen voor relativitelt en
scherpe zin voor de levende werkelijkheld, maar ook door een onverstoorbare
werklust en een gigantische produktiviteit.
Kreatie lijkt bij hem eenvoudig en IS
ook eenvoudig. Wij zoeken de aansprekende hint; hij VINDT hem. Hij
tekent nooit en maakt eensklaps een
treffende karikatuur op een bierviltje.
Deze verbazende vriend van iedereen
lanceert jonge artiesten, moedigt schilders aan, maakt tijdschriften Ieesbaar en
programma's beluisterbaar. Hij is de
vruchtbaarste tekstschrijver van de Ne473
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vallen oneindig verioren in de chaos van
de alles vernietigende Bom. Een ander
recitatief is het paard in tai van symbolische komposities. Verder herkennen
we in veel doeken mensen uit de Westhoek waaruit zijn grote vaardigheid als
portrettist tot uiting komt. Met een
voorliefde improviseert hij spelend het
onschuldig kindergelaat dat verwonderd,
vragend, soms dromend, altijd open en
kinderiijk naar de wereld kijkt.
Georges Vercruysse is een innemend en
eerlijk kunstenaar die met zijn kreatieve
droom de aarde nog mooier maakt.
En nog is zijn lied niet uitgezongen ! Dit
getuigden de dansende meisjes uit zijn
laatste werk die een ballet uitvoerden,
een dans naar wij aanvoelden, hem ter
ere ! Ad multos annos !

derlanden en maakte kleinkunstenaars
als Cools, Burm, Elegasten en Vaganten
bij belangrijke wendingen van hun cardere gelukkig.
Zijn grootste gebrek is, dat hij TE gui
en TE goedgeefs is. Zijn grootste geluk
dat hij Els heeft, zijn guile, wijze vrouw,
en Raf Deckers, zijn (kiassieke) pianist,
zijn glimlachende, zwijgende gezel die
onverstoorbaar de lichte gemoedswisselingen van Louis opvangt.
Louis Verbeeck zal nooit de paus van de
kleinkunst zijn. Hij is veel meer : hij is er
de onderpastoor van. Zo eentje dat zich
kapotwerkt voor zijn Vlaamse parochie.
En als beloning een aalmoezeniersschap
krijgt. Maar ook daar zal hij sceur
Marie-Claire de la Lune en zuster ApolIonia wel gelukkig maken.

Piet Theys

Georges Vercruysse
60
In het vredig oord 'Aphrodite', in het begroeide duin van St.-Idesbald te Koksijde, leeft een bescheiden man,
Georges Vercruysse, een volbloed kunstenaar. Zijn domein is een oase van rust
en schoonheid. Van de kunstenaar zelf
straalt goedheid en minzaamheid uit. Hij
is een gelukkig mens. In zijn woning kan
men vele tochten maken doorheen de
landschappen van zijn artistieke wereld.
Hij heeft het geluk gehad gans zijn leven
te mogen wijden aan de beeldende kunst.
Georges Vercruysse is beeldhouwer,
etser, maar vooral kunstschilder van
beroep. Pianmatig werkt hij dag aan dag
aan zijn levenstaak. In zijn werk stelt hij
onbewust de roerselen van zijn ziel ten
toon. Aanvankelijk omhulde hij zijn
onderwerpen met een schemerig waas
van tederheden. We kunnen dit als zijn
donkere periode bestempelen, waarin hij
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Ago
evenwel nooit somber was, noch hopeloos, maar wel gevoelvol en ingekeerd,
zoekend naar een warmte, die hij vond
en op zijn beurt weerom uitstraalde.
Stilaan evolueerde hij naar de kleuren
van het licht. Het licht van de zee, de
duinen, het bas. Als hunkerende wezens
reiken zijn bomen naar een ongeziene
hoogte. Als pijlers strekken zij zich uit
het aardse, rank en altijd maar hoger.
Het uitspansel lijkt te klein. De kronen
krijgen we niet te zien. Of is het de
vlucht van zijn ziel die we ontwaren ?
Deze 'uitgerokken' bomen zijn typisch
voor Vercruysse. Even typerend zijn zijn
groepen mensen. Kleine, naakte, slanke
wezentjes wriemelen als mieren dooreen.
In een paradijselijk loflied dansen zij op
de schoonheid van het leven. In een gaaf
ovaal dweept Vercruysse met het gelukkig bestaan. Maar ook heeft de schilder
weet van de verschrikking die dreigt. Zijn
kleine machteloze mensjes tuimelen en

Een greep uit zijn welgevuld curriculum
vitae :
Geboren te Antwerpen op 3 mei 1910.
Studeerde aan de Koninklijke Akademie
voor Schone Kunsten en het Nationaal
Hoger Instituut voor Schone Kunsten
te Antwerpen.
Belangrijke tentoonstellingen in de
meeste landen van Europa. Eveneens
in de U.S.A. (Washington, Philadelphia)
en Japan in groepsverband.
Lid van tairijke kunstkringen. Ridder in
de kroonorde.
In de pers : een fraaie waaier artikelen
over G. Vercruysse en zijn kunst.

Fernand Florizoone

Alfons Vermeir
65
Hij is van afkomst een Oostvlaming
maar schijnt nu helemaal ingeburgerd te
Berchem. Zijn huis schijnt wel een oudheidkundig museum : oude schilderijen,
oude meubelen, oud porselein, zeifs
postzegelcollecties zijn echte hobbies
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en
terecht. Nu
moest hij
hij wel verder
verder varen
varen langs het
het
Hoger Instituut
Instituut om, waar
waar hij
hij eigenlijk
eigenlijk bij
bij
Opsomer
doch
Opsomer had
had moeten belanden, doch
een artistieke
artistieke gril
gril van
van hem
hemdrijft
drijft hem
hem in
in
de armen
armen van
van Courtens,
Courtens, die
die hem
hem verder
verder
in
richting van
van de
de volkomenheid
volkomenheid van
van
in de
de richting
het
metier leidt.
leidt. Doch
Doch nog
nog anderen
anderen
het metier
bezig. lk
Ik
houden zich ijverig
ijverig met hem bezig.
denk aan Hellens, Baseleer, Poculus.
Poculus.
Ten
neemt directeur
directeur Saverijs
Saverijs zeif
zelf
Ten slotte neemt
hem
gedurende zes
zesjaar
jaar onder
onder zijn
zijn
hem gedurende
vleugels,
in de lokalen
lokalen van
van de
de Hogere
Hogere
vleugels, in
Zeevaartschool.
wonder dat
dat ten
ten
Zeevaartschool. Geen wonder
gevolge
daarvan een respektabel
respektabel aantal
aantal
gevolge daarvan
scheldegezichten ontstonden.
ontstonden. Tot
Tot er
er
plots een
een hoogtepunt
hoogtepunt in
in zijn
zijn artistieke
artistieke
loopbaan
opdaagt:: hij
hij wint
wint de Prijs
Prijs De
De
loopbaan opdaagt
Keyser.
Keyser. Nu
Nu staat
staat hij
hij volledig
volledig op
op eigen
moet hij
hij wel
wel vooruit.
vooruit. Toch heeft
heeft
benen en
en moet
hij
jaren een
een periode
periode van
van
hij in
in die
die eerste jaren
diep
doorgemaakt. Hoe
Hoe
diep pessimisme doorgemaakt.
zwaar
hoe donker
donkervan
van kleur
kleur zijn
zijn zijn
zijn
zwaar en hoe
doeken van
van die
die jaren,
jaren, hoe
hoe kleurloos
kleurloos zou
zou
men
Wat is
in de
de
men durven
durven zeggen.
zeggen. Wat
is er toen in

omgegaan?
Maar
van deze
deze man
man omgegaan
ziel van
? Maar
een jaar
jaar of
of vijf
vijf later
later leert
leert hij
hij dan
dan het
het
een
werk van
van Gust.
Gust. de
de Smet
Smet kennen.
kennen.Hij
Hij
werk
komt
onder de
de indruk,
indruk, en
komt er sterk van onder
Permeke palmt
palmt hem
meer in
in :: die
die
Permeke
hem nog meer
wordt zijn
vader in
in de
de kunst.
kunst.
wordt
zijn geestelijke vader
zeggen dat
dat hij
hij van
van toen
toen
We moeten niet zeggen
We
Zijn
af
verwoed expressionist
expressionistwerd.
werd.Zijn
of een verwoed
sombere kleuren
kleuren glijden
glijden thans
thans over
over naar
naar
hardnekkig
en
hardnekkig bruine
bruine tinten,
tinten, en
en groenen en
gelen brengen
brengen de
de schilderijen
schilderijen heel
heel wat
wat
meer leven en
en levensoptimisme
levensoptimisme bij
bij dan
dan
niet te
te
voordien.
voordien. Toch
Toch hebben
hebben we
we nog niet
met de
de echte
echteVermeir.
Vermeir. De
De overoverdoen met
tuigde
aanwender van
van nieuwe vormen
vormen is
is
tuigde aanwender
er,
meester-expressionist, ja,
ja, maar
maar
er, de meester-expressionist,
het
van zijn
zijn eigen wezen heeft
heeft
het diepste van
hij
niet gevonden.
gevonden. Totdat
Totdat er
er stilaan
stilaan
hij nog
nog niet
hart gegroeid is,
is,
een mildheid
mildheid in
in zijn
zijn hart
wat er
errondrondeen intens
intens meeleven
meeleven met
met al
al wat
om
en leefde.
leefde. Roden,
Roden, blauwen
blauwen
om hem was en
en groenen, in
in zachte
zachte tempering,
tempering, komen
komen
tot
op het
het doek.
doek. Zij
Zij worden
worden stilaan
stilaan
tot leven op
tot
zijn
zijn lievelingskleuren.
Iievelingskleuren. In
In tegenstelling
tegenstelling tot
Saverijs,
in dunne lagen
lagen werkte,
werkte, gaat
gaat
Saverijs, die in
Vermeir
los.
Vermeir er
er met
met het
het paletmes
paletmes op los.
mode geworgeworMen
Men zal
zal zeggen
zeggen dat het een mode
den is, doch
doch men
men moet
moethet
hetkunnen.
kunnen.Hij
Hij
werkt
tijd samen
te vroeg
vroeg
werkt een
een tijd
samen met
met de te
gestorven
animist Albert
Albert Van
Van Dijck,
Dijck, zongestorven animist
der
volgen, en er
er
der hem
hem echter
echter na
na te volgen,
komen
reeks portretten
portretten uit
uit voort.
voort.
komen een reeks
Ook
pikturaal inteinteOok zijn
zijn marines worden pikturaal
ressanter.
Hetzelfde zeegezicht
komt nu
nu
ressanter. Hetzelfde
zeegezicht komt
op het
het doek
doek in
in het
het geel,
geel, dan
dan weer
weer
eens op
in
blauw, in
intensekleurenkleurenin het blauw,
in een intense
De vrijgezel
vrijgezel wordt
wordt nu
nu heleheleexpressie. De
maal
gemaal ingepalmd
ingepalmd door
door zijn
zijn enige
enige geliefde:
Zijn eigen
temperaliefde : zijn
zijn kunst.
kunst. Zijn
eigen temperament,
innerlijk leven, openopenment, zijn
zijn eigen innerlijk
baart
aan
baart hij
hijons
ons in
in een
een totale overgave aan
zijn
zijn werk.

Jos
Jos van
van Rooy

Dokter
Dokter Aloïs
Alois Verwaest
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Anderen
ik zullen
kunnen ververAnderen dan
dan ik
zullen beter kunnen
uit Retie
Retie
klaren
boerenzoon uit
kiaren hoe
hoe deze boerenzoon
bracht die,
die, volgens
volgens
het
het tot
tot geneesheer bracht
vader
ouder
ouder geplogenheden,
geplogenheden, ook een vader
werd
zijn patienten.
patiënten. Weer
Weer anderen,
anderen,
werd voor
voor zijn
hij langs het
het 'zeer
'zeer verdachte
verdachte opophoe hij
Vlaamse
richten'
afdeling van
richten' van
van een
een afdeling
van de Vlaamse
tijdToeristenbond
Toeristenbond te
te Geel, verder een tijdlang
het 'zondige'
'zondige' pad
pad
lang afgleed langs het
van
politiek. In
In deze huldegroet
huldegroet zullen
zullen
van de politiek.
we het
het liever
liever hebben
hebben over
overzijn
zijn schrijverschrijverschap.
Ja, ik
ik weet het,
het, hij
hij waagt
waagt zich
zich
schap. Ja,
ook
kunst van
van Apelles
Apelles uit
uit KoloKoloook aan
aan de kunst
phon,
bedrijvigheid is
phon, doch
doch die bedrijvigheid
is voor
voor hem
niet
'Ie violon
violon d'Ingres'.
d'lngres'. Ook
Ook
niet méér
meer dan 'le
zijn
moet aanvankelijk
aanvankelijk
zijn literaire
literaire ambitie
ambitie moet
niet
méér dan
dan Iofwaardig
lofwaardig amateurisme
amateurisme
niet meer
met het
het schrijschrijgeweest
zijn. Het
Het begon met
geweest zijn.
ven
ven van
van zangspelen
zangspelen ten
ten einde
einde de
eigen
en toneelgroep
toneelgroep'Gudrun'
'Gudrun'
eigen zang- en
(van
Vlaams-Nationalisten te
(van de
de Vlaams-Nationalisten
te Geel)
Geel) te
kunnen
kunnen laten
laten concurreren
concurreren met
met een
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andere kring
kring aldaar.
aldaar. Daarmee
Daarmee zag 'De
'De
andere
Boerenstudent'
het
Boerenstudent' het
het levenslicht
levenslicht en het
werd
succes doorheen
doorheen heel
heel de
deKemKemwerd een
een succes
pen. Vanzelfsprekend
Vanzelfsprekend volgden nu
nu nog
nog
zangspelen:: 'Het
'Het leven
leven bloeit
bloeit
andere
andere zangspelen
open', 'Het
'Het schoothondje
schoothondje van
van mevrouw
mevrouw
Pips',
'Helden van 't
't land',
land', dat
dat lang
lang voortvoortPips', 'Heiden
leefde onder
onder de
de titel
titel 'De
'De Daelemansen'
Daelemansen'
en 'De
'De gareelmaker
gareelmaker in
in nesten'.
nesten'. Het
Het was
was
volks
en
goed,
zoals
de
dokter
zelf
volks
yolks
zoals de dokter zeif yolks
en goed
goed was.
was. Helaas,
Helaas, wereldoorlog
wereldoorlog 22
maakte
prozaïst Verwaest een
een
maakte dat de prozaIst
stierf. Toch
Toch kon
kon hij
hij niet
niet zonzonstille dood stierf.
der 'prutsen',
'prutsen', zoals
zoals hij
hij het
hetzeif
zelfuitdrukt.
uitdrukt.
Want na
hele dag
dag dokterswerk
dokterswerk en
en
Want
na een hele
de doktersmiserie,
doktersmiserie, kon
kon en
en kan
kan hij
hij niet
niet
anders
'eens uit
uit de
de band
band
anders dan
dan 's avonds 'eens
springen'. Ja, hij
hij schilderde,
schilderde, hij
hij timmerde
timmerde
hij vertaalde gedichten, o.a.
o.a.
kapelletjes, hij
die van
van Rilke,
Rilke, in
in vloeiende verzen.
verzen. En
En
wat
gebeuren, gebeurde
gebeurde ook
ook:
wat moest gebeuren,
:
zijn vertaalwerk
vertaalwerk bracht
het
zijn
bracht hem
hem tot het
van eigen
eigen podzie.
poëzie. Men
Men moet
moet
scheppen van
zeggen dat
dathij
hijininRainer-Maria
Rainer-Maria Rilke
Rilke wel
wel
zeggen
een goed
goed leermeester
leermeester had
had ontmoet.
ontmoet. De
De
eerste dichtbundel
dichtbundel van
van Verwaest
Verwaest had
had
een volledig
volledig godsdienstige
godsdienstigeinslag.
inslag.Hij
Hij
noemde hem
hem eenvoudigweg
eenvoudigweg: :'Maria
'Maria met
met
haar
Kind'. In
geloof
haar Kind'.
In zijn
zijn diep
diep Kempens
Kempens geloof
wilde hij
hij Maria
dicht
Mariazo
zo menselijk
menselijk en
en zo dicht
mogelijk bij
bij het yolk
volk brengen.
brengen.In
In 'Mild
'Mild
begrijpen'
Bijbelse
begrijpen' werkte
werkte hij vooral Bijbelse
taferelen uit.
uit. In
In 'Dat
'Dat oude
oudehart
hartvan
vanmij',
mij',
nog zopas
zopas in
in dit
dittijdschrift
tijdschrift besproken,
besproken,
toont hij
hij zich een
een dichter
dichtervan
vanformaat,
formaat,
waarbij we,
kitsch en
en humhumwaarbij
we, goddank,
goddank, veel kitsch
bug
van onze moderne
moderne 'poeten'
'poëten' kunnen
kunnen
bug van
Hoe mild
mild en
en begrijpend
begrijpend klinkt
klinkt
vergeten. Hoe
thans
stem van
van de
de70-jarige
70-jarigedichter,
dichter,
thans de stem
wanneer hij
toch zo
zo
wanneer
hij in
in eenvoudige
eenvoudige en
en toch
rake verzen
zingt over het
het leven
leven dat
dathij
hij
rake
verzen zingt
leven
màg, over
over dood en
en eeuwigheid,
eeuwigheid,
leven mag,
over
echtelijke liefde.
liefde. De
De podzie
poëzie van
van Dr.
Dr.
over echtelijke
Verwaest
niet naar
naar een
een
Verwaest verheft
verheft de lezer, niet
land
onwezenlijkheid,
land van
van droom en onwezenlijkheid,
doch naar
naar een
een hogere
hogererealiteit,
realiteit,waarnaar
waarnaar
ieder rechtgeaard
rechtgeaard mens heel
heel zijn
zijn leven
leven
lang
Een persoonlijke
persoonlijke ontmoeting
ontmoeting
lang zoekt. Een
met
dichter is een
een gebeurtenis,
gebeurtenis, die
die
met de dichter
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men
gauw vergeet.
vergeet. Immers,
Immers, men
men
men niet zo gauw
ontmoet
andere dag
dag een
een mild
mild
ontmoet niet
niet om
om de andere
en
levenswijs man
man als
als hij.
hij.
en levenswijs
Jos
van Rooy
Rooy
Jos van

5tephanie
Verzele-Madeleyn
Stephanie Verzele-Madeleyn
75
Tussen
en duinen
duinen schreef
schreef
Tussen zee en
Stephanie Verzele-Madeleyn
Verzele-Madeleyn haar
haar ragragfijne
Kleine JoJofijne sprookjes.
sprookjes. Evenals de Kleine
hannes wilde
wilde zij
zij achter de
de dingen
dingen kokomen,
altijd dieper doordringen
doordringen tot
tot ver
ver
men, altijd
achter
wolkengrot. Daarom
Daarom had
had de
de
achter de wolkengrot.
zee voor
voor haar
haar geen grenzen.
grenzen. Als
Als een
kind
met de
de zon
zon
kind van
van het
het licht
licht volgde
volgde ze met
haar
'Moest ze
ze nu
nu
haar fonkelende
fonkelende lichtweg. 'Moest
eens over
over die
die weg
weg kunnen
kunnen lopen,
lopen, tot
tot
ginds
de ananginds ver,
ver, bij
bij de
de zon
zon en tot aan de
dere
van de zee...
zee ...Wat
Wat zou
zou er
er dan
dan
dere oever van
met
Daar moest het
het wel
wel
met haar
haar gebeuren?
gebeuren ? Daar
schoon zijn...'.
zijn ... '. Zij
Zij tekent
tekent meesterlijk
meesterlijk de
de
tere
droom, de
de ontvankelijkheid
ontvankelijkheid en de
de
tere droom,
onbezoedelde
diepte van
van de
dekinderziel.
kinderziel.
onbezoedelde diepte
Dit
haar merkwaardig
merkwaardig familieverfamilieverDit getuigt haar
haai
'Warden D'haenes zevental'
zevental' (1935).
(1935).
haal 'Warden
de
Als
(1915-18) was zij
zij in
in de
Als onderwijzeres (1915-18)
gelegenheid haar
haar gave
gave inzake
inzake kinderkinderpsychologie
steeds meer
meer uit
uit te
te diepen.
diepen.
psychologie steeds
Van
De
Van 1919
1919 tot
tot 1928
1928 onderwees
onderwees ze te De
Panne. Van
Van 1928
ze rijksrijks1928 tot
tot 1952
1952 was ze
inspectrice van
van het
het lager
lager onderwijs.
onderwijs. Heel
Heel
haar
zij dicht
dicht bij
bij het
het
haar loopbaan
loopbaan stond zij
kind
zij volgde, voor
voor wie
wie zij
zij werkte
werkte
kind dat
dat zij
en schreef.
schreef. Het
Het kon
kon niet
niet anders
anders of
of zij
zij
moest
in de eerste
eerste plaats
plaats een
een fijn
fijn bebemoest in
snaard dichteres
dichteres zijn.
zijn. In
In 'Licht
'Licht en donker'
donker'
en 'Beelden
'Beelden en
en Stemmingen'
Stemmingen' kunnen
kunnen we
we
nu
haar gedichten
gedichten plukken.
plukken. Ze
Ze
nu nog haar
staan
'als bloemen,
bloemen, in
in weigerige
weigerige tuituistaan er 'als
nen
ontbloeid'. Ze
schrijft over
nen ontbloeid'.
Ze schrijft
over de
de zee
waar
'licht vloeit
melk de
de hemel
hemeluit'.
uit'.
waar 'licht
vIoeit als melk
Haar
van alle
alle tijden
tijden 'waar
'waar
Haar hunkering
hunkering is
is van
mensen/zwerven
de grenzen/
grenzen/
mensen/zwerven eeuwig
eeuwig op de
van
verloren paradijs.'
paradijs.' Soms schilschilvan een verloren
dert
een fijne
fijne akwarel
akwarel zoals
zoals in
in
dert ze een

:::glotzto

heeft alle
alle klaart
klaart
'sneeuw'
'sneeuw' :: 'De grond heeft
genomen/de
hemel
ligt
op
aard
te drodrogenomen/de hemel ligt op aard te
men/en liet
liet de
deluchten
luchtendonkergrijs'.
donkergrijs'.Zij
Zij
kan
poëzie schrijven.
schrijven. Met
Met haar
haar 'Drie
'Drie
kan podzie
éénaktertjes
kinderen' is zij
zij toneeltoneeleenaktertjes voor kinderen'
schrijfster.
we
schrijfster. Verhalend
Verhalend proza
proza lezen we
vlot
in het
het historisch
historisch werk
werk 'Blauwvoeten
'Blauwvoeten
vlot in
tegen Ingerkins'
Ingerkins' (1955).
(1955). Dierensprookjes
Dierensprookjes
als 'Witstaartje'
'Witstaart je' (1957),
(1957), 'Drie
'Drie gezworen
gezworen
kameraden'
(1960) en 'Drie
'Drie kornuiten
kornuiten uit
uit
kameraden' (1960)
en thuis'
thuis' (1963)
(1963) typeren
typeren haar als boeiend
boeiend
vertelster. Zij
Zij ijvert
ijvert voor de
de verheffing
verheffing
van
kinderboek. Zij
Zij zegt
zegt:
wieschrijft
schrijft
van het kinderboek.
: wie
voor
kinderen moet een waarachtig
waarachtig
voor kinderen
schrijver
zijn kunst volledig aanaanschrijver zijn
zijn en
en zijn
passen aan
aan de
dekinderen.
kinderen. Zij
Zij zegt
zegt:
kinde: kinderen
ren zijn
zijn dichters.
dichters. Zij
Zijbezitten
bezitten de
de essentiële
kenmerken van het
het dichterschap.
dichterschap.
tiele kenmerken
Ook
toeristisch schrijfster
schrijfster ontpopt
ontpopt
Ook als toeristisch
zij
Haar reizen,
kan het
het ananzij zich.
zich. Haar
reizen, hoe kan
ders,
krijgen een poetische
poëtische dimensie.
dimensie.
ders, krijgen
Met
aarde bloeien.
bloeien.
Met haar
haar pen
pen doet
doet zij
zij de aarde
Op
publiceert zij
zij haar
haar
Op 73-jarige
73-jarige leeftijd publiceert
eerste roman
roman : 'Tussen de
de muur
muur en het
het
weerstand in
in
water'.
roman over
water'. Een
Een roman
over de weerstand
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de Westhoek tijdens de bezetting. Een
brok geschiedenis die literatuur is geworden. Tevens een aanklacht tegen de
oorlog. Een boek dat zijn verdiensten zal
blijven behouden.
Eens dichtte zij vragend 'Wat zou wel
wilier/clan het geschitter/van meeuwen
zijn/in zonneschijn ?...' Dan antwoorden wij met de veelzeggende titel van
het huldeboek, door R. Seys samengesteld en aan de 70-jarige (1965) opge
dragen : 'Een witte dame die u tegenIacht'. Aan deze vitale vrouw onze oprechte gelukwensen !

steeds onderdrukt. Hij schreef een vlotte
humoristisch getinte, maar nauwkeurige
rekonstruktie van het bezoek te Brugge
van Napoleon en Marie-Louise, een werk
waarvan ook een Franse vertaling door
Jean de Vincennes verscheen.
Het was ook zijn vertrouwdheid met de
denkwereld van de Boergondische hertogen, die inspiratie was voor de unieke
realisatie van de Gouden Boomstoet.
Ad multos annos, Antoon Viaene.

Lucien Dendooven

Fernand Florizoone

Jozef Vinck
Internationale Rembrandtprijs

Antoon Viaene
70
Foto J. Pyck, Sint-Andries.

Het Westvlaams verbond van Kringen
voor Heemkunde heeft op 8 november
jl. in het provinciaal hof te Brugge en in
het bijzijn van heel wat autoriteiten
een warme hulde gebracht aan Antoon Viaene. Er werd de gevierde een
'album' overhandigd (400 blz.) waarin
behoudens bio-bibliografische gegevens,
bijdragen van meer dan dertig medewerkers gegroepeerd werden.
Na zijn priesterstudies en kandidatuur
geschiedenis te Leuven was Antoon
Viaene leraar aan het St.-Lodewijkskollege le Brugge (1926-1947), Sinds 1930
is hij hoofdredakteur van Biekorf - Westvlaams Archief 'een leer- en leesblad
voor alle verstandige Vlamingen, gesticht door Guido Gezelle in 1890' — en
dat, vooral na 1945, niet meer weg te
denken is uit het onderzoek voor geschiedenis, oudheidkunde en volkskunde
van Vlaanderen, inzonderheid WestVlaanderen. Voor de geciteerde takken
staat de werking van Biekorf gelijk met
die van een seminarie, een (volks)universiteit in de beste betekenis van het
woord. Een leidinggevend blad is het

ook waarrond in de jongste jaren
lokaal Westvlaamse (veelal gestencilde)
tijdschriften voor heemkunde zijn ontstaan. Het Brugse genootschap voor geschiedenis, de gemoderniseerde 19eeeuwse 'Societe d'Emulation', heeft
Antoon Viaene tot voorzitter. Als Gezellekenner van de eerste rang is hij de onvervangbare konservator van het Gezelle-museum te Brugge. Deze werkzaamheden worden in het Viaene-Album
sober onderstreept, alle lof is totaal
overbodig bij de indrukwekkende lijst
van zijn werken en bijdragen.
Voor ons blad stelde hij verrassende
en belangwekkende nummers samen :
Het Gulden Vlies (65), de Westvlaamse
literatuur tot 1815 (70) en het zo gunstig
onthaalde Gezellenummer (85).
Sinds een halve eeuw heeft Antoon
Viaene omgang met het verleden. Een
vergeten dokument of een onbegrepen
volkskundig of historisch-literair gegeven
kan hij spijkervast in de tijd op de resp.
gekleurde achtergrond vasthechten. En
gelukkig wordt zijn kreativiteit niet

Hij werd op 6 december 1900 geboren
en werd, zo zegt hij zelf, schilder, omdat
hij van kleinsaf voor niets antlers deugde. Wij verstaan daardoor dat het leven
hem voor de kunst had voorbeschikt.
De tekenstift is vanaf een zekere leeftijd dan ook niet meer uit zijn
handen geweest. Tekenen en tekenlessen nemen, overdag en 's avonds hier
en daar, waar het maar mogelijk was,
tot zijn 14e jaar, ziedaar heel zijn jeugd.
Toen was zijn carriere al begonnen. 't
Was destijds nog mooi in de omgeving
van Berchem, Mortsel en verder af. Onze
jonge artiest de fiets op, overal gaan
kijken, langs alle kanten op verkenningstocht, alles zien, leren zien. En dan thuis
op een doek alles vastleggen, wat nog
in zijn geheugen zat. Tot hij — maar hij
moest er zelf voor werken — langs
schilder Hens enige lessen kon gaan
rapen aan de Antwerpse Akademie en
het Hoger Instituut. Uit dankbaarheid
voor zijn vriend, dierenschilder Hens,
volgt hij gedurende een paar jaren de
dierenklas, hoewel hij zich later nooit
meer ingelaten heeft met die specialiteit.
Hij huwt in 1925 met een vrouw, die hem
in pittigheid en humor de baas was, en
nu nog. Er wordt een nestje gebouwd :
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Jozef Vinck
Jozef
Vinek::
Woonwagen Iangsheen
Woonwagen
langsheen de
de spoorweg,
spoorweg, 1969.
1969.

zijn
zijn huidige
huidige villa
villa te Mortsel.
Mortsel. Het
Het gezin
gezin
groeit
aan met enkele eenheden.
groeit aan
eenheden. Helaas,
Helaas,
tijdens
tijdens een meedogenloos
meedogenloosAmerikaans
Amerikaans
bombardement
wordt een van
van zijn
zijn kindekindebombardement wordt
ren
gedood:: een
een vreselijke
vreselijke gebeurtenis
gebeurtenis
ren gedood
voor
voor een vader
vader en een moeder.
moeder. Doch
Doch het
het
leven gaat
een artiestenartiestengaat verder,
verder, ook een
leven. Vinck
Er
Vinck gaat zijn
zijn eigen
eigen weg.
weg.Er
komen
crisisjaren,
er
komt
de
komen
komt de strijd
strijd
voor het bestaan.
bestaan. En
En toch
toch sticht
stichthij
hij
mee de
de Akademie
Akademie van
van Oude
Oude God
God en
en
richt
zeif thuis een
richt zelf
een schilderklas
schilderklasin.
in.Hij
Hij
loopt met zijn
zijn leerlingen de kleine
kleine wewereld
reld in, die zich
zich rondom
rondom zijn
zijn huis
huis uituitstrekt
strekt:: het wordt
wordt een
een landschapklas.
landschap klas.
Maar
Maar de natuur
natuur verandert. Huizen
Huizen en
en
wijken
vervangen groen en
wijken vervangen
en bomen,
bomen,
wegen worden
worden getrokken
getrokken en
en de
deatmoatmosfeer van
van de
de stad
stadkomt
komtdreigend
dreigendaanaanzetten. Permeke,
die hem
hem bezoekt,
bezoekt,vindt
vindt
Permeke, die
in die omgeving
niet veel meer
meer om
om te
te
omgeving niet
schilderen.
schilderen. Maar
Maar Jozef
Jozef blijft
blijft er
er zijn
zijn stof
stof
zoeken,
zoeken, ook
ook al
al hebben
hebben mensenhanden
mensenhanden
de
de natuur
natuur vervormd
vervormd of
of zelfs
zelfsmisvormd.
misvormd.
Zijn
Zijn talent wordt
wordt erkend
erkend::hij
hij wordt
wordtinin
1942 professor
professor aan
aan het
hetHoger
HogerInstituut.
Instituut.
Inmiddels
hij lid
lid geworden,
geworden, en
en later
later
Inmiddels is hij
zelfs
zelfs erelid
erelid van
van 'Kunst
'Kunst van heden', een
een
verbond
verbond van
van zeer geselekteerde
geselekteerdekunstekunstenaars,
naars, van
van wie nu
nu nog Oscar
Oscar Jespers
Jespers en
en
Guiette
Guiette in
in leven
leven zijn.
zijn. Als
Als professor
professor had
had
hij
hij de voldoening
voldoening goede
goedeleerlingen
leerlingenonder
onder
zijn
hoede
te
krijgen;
hij
zijn hoede te krijgen; hij kon
kon ze
ze veel
veel
helpen,
helpen, zo
zo zegt
zegthij,
hij,maar
maar zij
zij hielpen
hielpen hem
hem
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ook.
roerend een professor
professor zijn
zijn
ook. En
En het
het is roerend
dankbaarheid
uiten tegenover
dankbaarheidte
te zien
zien uiten
aan hem
hem te
te danken
danken
mensen
mensen die zoveel aan
hadden.
Vinck geen
hadden. Eigenlijk
Eigenlijk is
is Jozef Vinck
't leven
leven
prater.
prater. Hij
Hijdoet
doet het,
het, omdat
omdat het in 't
niet
kan, maar
maar hij
hij houdt
houdt boven
boven
niet anders kan,
alles van
van de stilte,
stilte, waarin
waarin alleen het
het
kunstwerk
Hij vindt
kunstwerk kan
kan gedijen.
gedijen. Hij
vindt het niet
zo
openbaarheid te
te komen
komen en
en
zo leuk in de openbaarheid
de weken kort
kort na
na het
het behalen
behalen van
van zijn
zijn
Aembrandtprijs
Flembrandtprijswaren
warenvoor
voor hem
hem meer
trekt
een last
last dan
dan een
een genoegen.
genoegen.Het
Hettrekt
hem van zijn werk af.
af. Hij
Hij schildert liever
liever
met
zijn grootse visie
visie en
en met
metzijn
zijn heimheimmet zijn
grote vlakten
vlakten van
van licht.
licht. Zo
Zo ontontwee aan
aan grote
door
staan zijn
zijn dokkengezichten,
dokkengezichten, zijn
zijn door
mensenhanden
omgevormde landschaplandschapmensenhanden omgevormde
hij dichtbij
dichtbij zijn
zijn huis
huis aantreft
aantreft en
en
pen, die
die hij
voorwerpen op het
het
waar hij
waar
hij niet
niet zozeer voorwerpen
doek brengt,
brengt, als een
een inleving
inleving in
in zijn
zijn
onderwerpen,
onderwerpen, door
door magisch
magisch licht gesublimeerd.
bomen, de muren
muren zelfs,
sublimeerd. De
De bomen,
mens ook,
ook, zijn
zijn slechts
slechts
de spoorbaan,
spoorbaan, de mens
uit zichzelf
zichzelf te
te treden.
treden. En
En bij
bij
een alibi
alibi om
om uit
zijn werk
we instinktief
instinktief naar
naar een
een
zijn
werk zoeken we
om hem
hem er
er in
in onder
onder te
te brengen.
brengen.
isme om
Men kan
kan misschien spreken
spreken van
van animanimMen
Ik denk
denk dat
dat Vinck
Vinck
van intimisme.
intimisme. lk
isme, van
'slechts' een
een podet
poëet isis:: in
in veel
veelvan
van zijn
zijn
'slechts'
dreigt uu soms
soms een
eendrukdrukstadsgezichten dreigt
stadsgezichten
kend gevoel
gevoel vanuit
vanuit een
een donkere
donkerehuizenhuizenkend
rij tegen. Maar
Maar ook
ook in
in dit
dit geval
gevalblijft
blijft hij
hij
rij
schilder van
van doodgewone
doodgewone dingen,
dingen,
de schilder
in zijn
zijn visie dan
dan toch
toch weer
weer tot
tot een
een
die in
geen
surrealiteit worden.
worden. Zouden
Zouden we hem geen
Smits mogen
mogen noemen
noemen?
moderne Jakob Smits
?
van Rooy
Rooy
Jos van

Jules Vyverman
Vyverman
Monseigneur Jules
70
70
Monseigneur Vyverman
Vyverman is niet
niet alleen
alleen
Monseigneur
een eminent
eminent musicus,
musicus, maar
maar tevens
tevens een
een
een
uitmuntend causeur. Hem
Hem te
te horen
horenververuitmuntend
tellen over
over zijn
zijn eigen
eigen leven
levenen
enzijn
zijnmumutellen

zikale
genot. Hoe
Hoe hij
hij tot
tot
zikale vorming,
vorming, is
is een
een genot.
de muziek
muziek kwam
kwam?? Wel,
Wel, hij
hij had
had een
een
een volledige
volledige opopvader,
vader, die
die zijn
zijn zoons
zoons een
wilde bezorgen
bezorgen en
en daarom
daarom
voeding
voeding wilde
muzieklessen volgen,
volgen,
'moesten'
'moesten' zij
zij ook muziekiessen
tot
en met
met de
de leer
leerder
derharmonie.
harmonie. 'Men
'Men
tot en
waartoe het
het kan
kan dienen',
dienen',
kan
kan nooit
nooit weten
weten waartoe
met zijn
zijn gezonde
volkse
sprak
man met
sprak deze
deze man
gezonde volkse
wijsheid.
Voor
onze
toekomstige
monwijsheid. Voor onze toekomstige moneerste wereldoorlog
wereldoorlog
seigneur
kwam de
seigneur kwam
de eerste
het
eten
gooien.
Toen
week
roet
in
roet in het
Toen week
immers zijn
zijn geliefde
geliefde muziekleraar
muziekleraar DuDuimmers
kwam onze
onze
rieux
rieux naar
naar Engeland
Engeland uit
uit en
en kwam
bij Aloys
Aloys DeDejonge gast
gast willens
willens nillens
nillens bij
jonge
smet terecht.
terecht. Deze
Deze bekwame
bekwame man
man heeft
heeft
smet
zijn aspirant-leerling
aspirant-leerling wel
vreselijk op
op de
de
zijn
wel vreselijk
rooster gelegd,
gelegd, want
want nu
nu nog
nog kan
kan monmonrooster
er niet
niet over
over zwijgen.
zwijgen. Nu
Nu ja,
ja,
seigneur er
seigneur
Desmet vond
vond dat
dat er
er in
in dat
dat ventje
ventje wat
wat zat
zat
Desmet
en met
met de
de regelmaat
regelmaat van
van een
een kiok
klok en
en
en
met de
de toewijding
toewijding van
van een
een monnik,
monnik, heeft
heeft
met
de meester
meester dan
dan zijn
zijn discipel
discipel aan
aan de
depiano
piano
de
onder handen
handen genomen
('s zondags
zondags was
was
onder
genomen ('s
het, voor
voor de
de afwisseling,
afwisseling, aan
aan het
het orgel).
orgel).
het,
hij ziek
ziekwerd,
werd, verbeterde
verbeterdehij
hij
Zelfs toen
toen hij
Zelfs
nog de
de harmoniewerken
harmoniewerken van
van zijn
zijn leerleernog
dood van
van DeDeling. Enkele
Enkele dagen na
na de
de dood
ling.
smet treedt
treedtde
deretorikastudent
retorikastudentVyverman
Vyverman
smet
in het
het Klein-Seminarie.
Klein-Seminarie. Zijn
Zijn vroegere
vroegere
in
uit
muziekleraar Durieux
Durieux keert
keert terug
terug uit
muziekleraar
Engeland en
en in
in het
het filosofisch
filosofischSeminaSeminaEngeland
hij Mgr.
Mgr. Van
Van Nuffel,
Nuffel, die
die proprorie ontmoet
ontmoet hij
rie
fessor in
inGregoriaans
Gregoriaansis.is.Hij
Hijbombarbombarfessor
deert Vyverman
Vyverman tot
organist voor
voor de
de bebedeert
tot organist
geleiding.
En
nu
gaat
een
mooie
toegeleiding. En nu gaat een mooie toe-
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komst voor
voor onze
onze jonge
jongekunstenaar
kunstenaar open.
open.
komst
Een mis,
mis, door
doorVyverman
Vyverman gekomponeerd
gekomponeerd
Een
door het
hetSt.-Romboutskoor
St.-Romboutskoor uitgeuitgeen door
en
voerd, opent
opent voor
voor hem,
hem, langs
langsVan
VanNuffel,
Nuffel,
voerd,
de poorten
poorten tot
tothet
hetLemmensinstituut.
Lemmensinstituut.
de
Depuidt, Van
Van Nuffel,
Nuffel, Durieux,
Durieux, MortelMortelDepuidt,
mans,
Flor
Peeters,
Marinus
De
Jong,
mans, Flor Peeters, Marinus De Jong,
ziedaar
een
prachtig
lot
musici
waarziedaar een prachtig lot music! waarlangs Vyverman
Vyverman heeft
moeten passeren.
passeren.
langs
heeft moeten
In
1926
wordt
hij
laureaat
aan
deze
orgelIn 1926 wordt hij laureaat aan deze orgelhet
St.-Stanishogeschool.
Als
leraar
aan
hogeschool. Als leraar aan het St.-Stanishij dan
dan
lascollege te
te Berchem,
Berchem, heeft
heefthij
lascollege
tijd om
om te
tekomponeren'.
komponeren'. En
En daar
daar
'veel tijd
'veel
ontstonden dan
dan oak
ook zijn
zijn grote
grotewerken,
werken,
ontstonden
koor en
orgel of
of voor
voor groot
groot orkest.
orkest.
voor koor
voor
en orgel
moet:
Ze brengen
brengen hem
hem waar
waar hij
hij wezen
wezen moet
Ze
:
hij
aan het
het LemmensLemmenshij wordt
wordt professor
professor aan
instituut
Als rechterarm
rechterarm van
van Van
Van
instituut (1935).
(1935). Als
Nuffel,
leiding van
van
Nuffel, krijgt
krijgt hij
hij in
in 1949
1949 de
de leiding
het
beroemde St.-Romboutskoor,
St.-Romboutskoor, volgt
volgt
het beroemde
zijn
broer,
de
tegenwoordige
pastoorzijn broer, de tegenwoordige pastoorkanunnik
leraar GreGrekanunnik Vyverman
Vyverman op
op als
als leraar
goriaans
en
Polyfonie
in
het
Groot-Semigoriaans en Polyfonie in het Groot-Seminarie,
met zijn
zijn koor
koor naar
naar Parijs
Parijs in
in
narie, gaat
gaat met
het
Palais
Chaillot,
met
enorm
succes,
het Palais Chaillot, met enorm succes,
werk
Mechelse Meesters.
Meesters.
werk uitvoeren
uitvoeren van
van Mechelse
wordt
thans
als
bedolven
onder
de
Hij
Hij wordt thans als bedolven onder de
talrijke
benoemingen
en
eerbewijzen,
talrijke benoemingen en eerbewijzen,
tot
hij in
in 1952
1952 de
de diep
diepbetreurde
betreurde Mgr.
Mgr.
tot hij
Van
directeur van
van het
het
Van Nuffel
Nuffel opvolgt
opvolgt als
als directeur
Lemmensinstituut.
kerkelijke overheid
overheid
Lemmensinstituut. De
De kerkelijke
tot kanunnik
kanunnik en
in 1959
1959
benoemt
hem tot
benoemt hem
en in
ontvangt
titel van
van monseigneur.
monseigneur.
ontvangt hij
hij de
de titel
Het
te ver
ver leiden
leiden over
overVyverman
Vyverman
Het zou
zou ons
ons te
én
als
komponist,
én
als
koorleider
en als komponist, en als koorleider én
en
als
alles te
te zeggen.
zeggen. Hij
Hij is
is een
een
als pedagoog
pedagoog alles
groot
man
van
grote
verdiensten
en
man van grote verdiensten en groot
talent,
talent, op
op wie
wie wij
wij oprecht
oprecht trots
trots mogen
mogen
wij
nog
veel
heerlijke
zijn,
en
aan
wie
zijn, en aan wie wij nog veel heerlijke
jaren
jaren toewensen.
toewensen.

Jos
Jos van
van Rooy
Rooy

f.

Maio Wassenberg
Wassen berg
Laureaat
Berthe-Art-Prijs
Laureaat Berthe-Art-Prijs
Maio
berg is laureaat
laureaat 1969
1969 voor
voor
Maio Wassen
Wassenberg
een
Berthe-Artstudiebeurs. Daarmee
Daarmee
een Berthe-Artstudiebeurs.
behaalt
onderbehaalt hij
hij in
in 1969
1969 een
een tweede
tweeds onderscheiding,
want in
in de
de Europa-Prijs
Europa-Prijs van
scheiding, want
de
Oostende bekwam
bekwam hij
hij een
de stad Oostende
hij een
bronzen
bronzen medaille.
medaille. In
In 1968
1968 had
had hij
vermelding
'Prijs Jonge
vermelding gekregen
gekregen in
in de 'Prijs
Belgische
Schilderkunst' (in
Belgische Schilderkunst'
(in 1966
1966 een
onderscheiding).
Maio Wassen
berg
onderscheiding). Maio
Wassenberg
breekt
door.
breekt door.
Geboren
Geboren in
in 1939
1939 te
te Bree,
Bree, woont
woont hij
hij sinds
enkele
jaren
in
Duisburg
(Br.).
Hij
enkele jaren
Duisburg (Br.). Hij is
verbonden
als
ontwerper
verbonden als ontwerper aan
aan een
een
grote
farmaceutische
fabriek
Genval,
grote farmaceutische fabriek te Genval,
maar
maarwellicht
wellichtgaat
gaat hij
hijnu
nude
de grote
grote stap
stap
zetten
als onafhankelijk
onafhankelijk kunstezetten en zich als
naar
naar vestigen.
vestigen.
Provo Hoger InstiInstiHij
Hijstudeerde
studeerde aan
aan het Prov.
tuut
voor
Architectuur
en
Toegepaste
tuut voor Architectuur en Toegepaste
Kunsten
(1962) en huwde
huwde
Kunstente
te Hasselt
Hasselt (1962)
met
keramiste,
met Carla
Carla Meertens,
Meertens, een
een keramiste,
die
die in
in 1965
1965 aan
aan dezelfde
dezelfde school
school afprijzen voor
studeerde.
studeerde. Zij
Zij kreeg
kreeg prijzen
voor haar
werk
Zoltau.
werkin
in1967
1967te
te Sara
Sara en
en in
in 1969 te Zoltau.

Wassenberg
Wassenberg exposeerde te
te Bree,
Bree, HasHasselt, Oostende,
Oostende, Verviers,
Verviers, Venlo
Venlo en
en BrusBrussel. Hij
Hij heeft
heeft werken
werken in
in verscheidene
verscheidene
privecollecties
privécollecties en
en was
wasvertegenwoordigd
vertegenwoordigd
in
in het nummer
nummer 106
106 van
van ons
onstijdschrift,
tijdschrift,
gewijd
gewijd aan
aan hedendaagse
hedendaagseschilderkunst
schilderkunst
in
in Belgie.
België.
Op
Op dit ogenblik is
is het
hetceuvre
muvre van
van WasWassenberg
sen berg in
in sterke
sterke evolutie.
evolutie. Hij
Hij is zeer
zeer
sterk aktueel
aktueel en zal
zal in
in de
de komende
komende jaren
jaren
ongetwijfeld
ongetwijfeld een belangrijke
belangrijke rol
rol gaan
gaan
spelen.
L.L.Sosset
Sosset schreef
L.L.
schreefinin'Les
'LesBeaux-Arts'
Beaux-Arts'
van febr.
van
febr. '69
'69 : 'Wassenberg qui
qui attire
attire
('attention par
par l'intégration
rintegration de la
I'attention
la figufiguration dans
dans un insolite
ration
insolite amenagement
aménagement
plastique de
de l'espace,
plastique
I'espace, s'oriente
s'oriente vers
vers un
un
climat esthétique
esthetique plus actuel
climat
actuel et
et davandavantage ouvert
ouvert aà revolution
l'évolution personnelle.'
personnelle.'
Wassenberg zelf heeft
Wassenberg
heeft zijn
zijn huidig
huidig ceuvre
muvre
...ik
omschreven:: ...
ik ben reeds
reeds
als volgt
volgt omschreven
twee jaar
jaar bezig met
met kleine
kleine modellen
modellen in
in
de ruimte.
ruimte.
Zal binnenkort
binnenkorthet
hetdoek
doek of
of paneel
paneel te
Zal
klein worden?
worden ? Zullen
klein
Zullen mijn
mijn perspektieven openbreken?
openbreken ?
ven
Zal je
je rond
werk kunnen
?
Zal
rond mijn
mijn werk
kunnen !open
lopen?
Zal je
je een stoel
?
Zal
stoel erin
erin kunnen
kunnen zetten
zetten?
Zal je
je er
er misschien in
?
Zal
in kunnen
kunnen leven
leven?
Dat alles
alles zal dan
Dat
dan waarschijnlijk
waarschijnlijk weer
terug geprojecteerd
geprojecteerd worden
terug
worden op twee-ditwee-dimensioneel vlak.
lk hou van werken
mensioneel
vlak. Ik
werken in
in
de diepte,
de
diepte, uitdiepen,
uitdiepen, tot
tot ik
ik misschien
misschien
weer andere bizarre
leegtes kan
weer
bizarre leegtes
kan formuformuleren...
leren
...

Albert Dusar
Dusar
Albert
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Alfons Vermeir 65 (474) - Jozef Vinck, Internationale Rembrandtprijs (477)
Waterschoot, Hector : Bijbelse inspiratie in de hedendaagse
Vlaamse plastische kunst
x : Jacques Vandamme : prijzenregen
Zhor, Igor : De huidige Tsjechoslowaakse beeldhouwkunst

225
466
369
444
459
467
221
479
451
474
209
213
389

van der Eyken, Ernest : Herinneringen aan Veremans
Van Remoortere, Julien : Aimee Diez-Thonon : driemaal koorprijs
Van Rooy, Jos: No Ceulemans 65 (438) - Madeleine Jacobs, driemaal laureate met haar Angelakoor (453) - In memoriam Professor Dr- Piet Nuten (459) - Paul Van Crombruggen 65 (468) Mgr. Jules Vyverman 70 (478)
Verbruggen, Renaat : De liederencomponist (Renaat Veremans)
Veremans, Renaat : Autobiografie
Vermeulen, Ernst : Muziekleven en avant-garde in Nederland
Weyts, Staf : Dat mens heeft me beloofd dat ze u zal genezen
x : De Pelgrim-componisten (161) - Het Renaat Veremanskoor

podzie
Albe : Meimadrigaal (304) - Anna, Veerle : Liefde (188) - Brak, Piet :
Glanzend als mijn adem (188) - Casier, Herve J. : Enkele woorden
voor later (115); Pared en splinter (250); De legende (340) - Castelein,
Ronny : Levensavond (338) - Christiaens, Dirk : Ogenblik (115); Dulle
Griet (251); Grieks gedragen (339) - Cogghe, Gilbert : Voor jou en
mij (251) - Cruyssaert, Walter : Vers 17 (188); Liefde (339); Ontdekking
(405) - De Cnodder, Remi : Kunstschilder Jozef Vinck (338) - De
Groote, Ferre : lk (115); Onze wereld (405) - Dekandelaere, Karel :
Mijn vader... (50) - de Longie, Albert : Morgen in het bergland (116);

Oud moedertje (251) - Desmadryl, Dirk : Is het niet vreselijk (251);
Onze namen (338) - de Swert, Fred : Het zinkviooltje van La Calamine (51); De rust van de duif (339) - Florizoone, Fernand : De schrijver (51); Doorwaadbaar (115); De ornitholoog (250) - Gaest, Hella: Verdroogde delta's (114) - Goswin, Rob : Het lichaam in december (250);
De stiefmoeder (405) - Heimans Wim : Er kwam een lenge stilte (339)
- Helderenberg, Gery : De appelaar; De duif; De druif; De adder (32) Roggeman, Willem M. : Genesis (187) - Stockman, Jo : In articulo
mortis (116) - Triphon, Thomas : Najaar (51) - van Acker, Jozef : Poolreiziger (250) - Van den Brande, Leopold M. : Wie ben ik niet (188) Van de Perre, Rudolf : Herder en koning (51) - van der Hallen, Katelijne : Woorden roepen (405) - van Hoof, Guy : In je verbaasde oog
(338) - Vanslembrouck, Marcel : De eerste steen (51) - Vantina, Neer :
Fides (404) - Verkarre, Roger : Tewaterlating (338) - Vervaest, Min : lk
heb een man van je gemaakt (405) - Veys, Ignaas : Breughel / St.
Anna Pede (50) - Wynants, Ludo : Zoals het popje... (338)
studien

1
447
228
451

6
469
217

muziek
Bouws, Tom : Renaat Veremans en Felix Timmermans
Celis, Frits : Renaat Veremans en zijn laatste opera 'Lanceloot
en Sanderien'
De Kesel, P.D. : Renaat Veremans, vriend van Averbode
de Troetsel, Joe : Renaat Veremans' symfonisch werk
Mesotten, Bart : De religieuze (muziek van) Renaat Veremans
Sternefeld, Daniel : Herinneringen aan mijn leraar Renaat
Veremans
Stolz, Robert : Getuigenis (over Renaat Veremans)
Thielemans, Johan : Enkele beschouwingen over bijbel, chanson, spiritual en gospelsong
Tralbaut, Mark Edo : De laatste halte voor het eindpunt
Valvekens, A. : In de hemel wordt vooral muziek gespeeld...
Van Aerde, Oscar : Overzicht van het ceuvre van Renaat. Veremans (283) - Renaat Veremans' liederen (inventaris) (293)
Oude liederen, bewerkt door Renaat Veremans (301) - Liederen van andere componisten, bewerkt door Renaat Veremans
(302) - Renaat Veremans : bibliografie (302), discografie (303)

letterkunde

313
277
316
274
297
324
306
37
308
320

Daems, Luc : Paul Lebeau, lid Koninklijke Vlaamse Academie
voor Taal en Letterkunde (456) - Maria Rosseels, prijs Scriptores Catholici (460) - In memoriam Pater Desiderius Stracke (465)
Demedts, Andre : De Pelgrim-literatuur (159) - Daan Inghelram 65
(452) - Gwij Mandelinck, Baziel De Craene-prijs (458) - In
memoriam Pater Leopold Vandepitte (471)
Dendooven, Lucien : Marcel Boey 65 (436) - Antoon Viaene 70
(477)
Hardy, Paul : Rose Gronon en Herman Vos, laureaten Clauwaertreferendum
Krijtova, Dr. Olga : De literatuur in Tsjechoslowakije sedert 1950
Neutjens, Prof. Dr. Clem : De bijbel in de literatuur
Notermans, Drs. Jef : Jozef Droogmans 75
Ouwendijk, D. : Geen literaire avant-garde in Nederland
Roggeman, Willem M. : Pol le Roy 65
Smeets, Dr. Albert : Fernand Etienne, 25 jaar creativiteit
van Assche, Drs. Hilda : Addenda en corrigenda bij bibliografie
Ernest Claes
Van de Perre, Rudolf : Prof. Dr. Em. Fern. van Goethem 75
van der Heyde, P. : Dirk Vansina : tot het einde toe trouw aan
het Pelgrimideaal
Van Hauwermeiren, Paul : Rudolf Van de Perre, Provinciale Prijs
Letterkunde 1969 Oost-Vlaanderen
Van Remoortere, Julien : Armand Boni 60 (437) - In memoriam
Herman Van Fraechem (472)
Van Rooy, Jos : Albert Conincx 60 (440) - Frans Depeuter, A.
Mergelynckprijs voor het proza (443) - Gerda Van Cleemput,
jongerenprijs Boekenweek 1969 (468) - Dokter Alois Verwaest
70 (475)
Verbeke, Luc : Jozef Deleu, tweemaal onderscheiden
Verkarre, Roger : Het bijbelse drama in het Nederlands
Verstappen, Jack : Lucien Dendooven, Prijs Vereniging voor
Volkskunde
Vertommen, Karel : Pelgrim-Stichter Ernest van der Hallen, bezieler van de jeugd
Willems, Gilbert : Dirk Christiaens, prijs van de Vlaamse Podziedagen
x : Prof. Dr. Ir. Amaat G. Dumon 75 (446) - 20 jaargangen Haec
Olim (450)

449
237
26
445
381
457
446
412
473
175
471

441
12
442
172
438

305
444

289
307
383
322

toneel - ballet - film - televisie - radio
Contryn, Jef : Het paradijs van het poppenspel
Dejonghe, Huib : Jan Lambin, prijs voor De Postiljon
Mesotten, Bart : Julien Schoenaerts, Dr. De Gruyterprijs
Nuyens, P.J.A. : Klein land - groot schouwtoneel
Rosseels, Maria : Het boek is gesloten
Theys, Piet : Louis Verbeeck, 10 jaar kleinkunst
Vander Plaetse, Antoon : Tyl 1, incarnatie van het
expressionisme
Van Rooy, Jos : Walter Roland, prijs filmscenario V.T.B.

243
455
461
162
33
473
176
460

architectuur

bibliotheek

Kudelka, Zdenek : Naar een humanisering in de hedendaagse
Tsjechoslowaakse architektuur
Van Remoortere, Julien : De architecten van de Pelgrim
x : De kapel der Annunciaten te Heverlee

64, 128, 198, 260, 358, 419
232
166
168

discotheek
69, 134, 205, 269, 366, 426

varia
181
Caeymaex, Dr. Joris : Denkend aan 'De Pelgrim'
Mara, Pol; Lanckrock, Rik; Fontier, Jaak; van Ackere, Jules;
De Maegd, Jos; Langui, Emiel; Roelant, Andre; Setola, Albert;
van Itterbeek, Eugene; De Wilde, E.; Gyselen, Gaby; Walschap,
Gerard; Peeters, Flor; Baele, Stan; Demedts, Andre; Marijnissen,
R.N.; Patoor, Pol; Hannelore, Robin; Soetewey, Rene; Seuphor,
Michel; Somville, Roger; Claes, Gaston; Callewaert, Marc, Waterschoot, Hector; van Hoof, Guy; van Impe, Alfons; Bekaert, Piet;
Bilcke, Maurits; Van Ryssel, Daniel; d'Harnoncourt, Anne; Hampel, Gunter; Ulrichs, Timm : Antwoorden op enquete 'Blijft kunst
74 - 110
kunst ?'
182
Nuyens, P.J.A. : Herinneringen aan 'De Pelgrim'
Philippen, Jos : Als student leerde ik enkele Pelgrims kennen 178
van Reeth, Flor : Herinnering aan Mevrouw Leon Bloy 184
Van Remoortere, Julien : Historiek van de Pelgrim-Beweging
(137) - De Pelgrims (152)

Provinciale Prijzen
Antwerpen (62, 128, 357, 415) - Brabant (62, 128) - Oost-Vlaanderen
(62, 205) - West-Vlaanderen (62, 253, 357).

verbondsberichten
Nieuwe leden (63, 128, 197, 357, 418) - lnspecteurs-papenvreters (63) S.I.A.C.-Congres (63, 197) - Actie Rekenhof (63) - Informatie (63) Statutaire vergadering en ontmoetingsdag (128, 197) - Onze jaargang
1971 (357, 419) - Wijziging secretariaat (419) - Op korte golf (419) 'Vlaanderen' op de boekenbeurs (419) - B.T.W.- en andere fiskale miseries (419).

vrije tribune
Is de hedendaagse kunst ziek ? (56, 126) - Claesnummer (56) - Tevreden lezer (57, 418) - Snellere toezending (57) - Staatsprijs voor
drek (57, 127) - Vereniging van Vlaamse letterkundigen ? (58) - Gedichten gevraagd (58) - Grafiek ! (58) - 'Vlaanderen' tweetalig (127) VIRA (127) - Das Belgische Haus (195) - Rubens in een hoekje (196) Opiniepeiling Koninklijk Museum voor Schone Kunsten, Antwerpen
(196) - Blijft kunst kunst ? (258) - De Pelgrim-Beweging (259, 260, 354,
355) - Actuele nummers (260) - Vlaanderen-West (353, 416) - Wijwatervrije pen (354) - - Korte golf-rectificaties (355) - Voorkeuraanbieding
aan alle lezers van 'Vlaanderen' (355) Merkteken (355, 356) - Steentje
bijdragen (356) - Betere verpakking ? (356) - IJzeren-Gordijnpraktijken (356) - Tsjechoslowakije-nummer (356) - Veremansnummer (416) Openbaar kunstbezit ! (416) - Stijn Streuvels-Jozef Simons-Fonds (417)
- Heeft de staat nog vertrouwen in zichzelf ? (417) - Tekenleraars
'Oud Regime' (417) - Gewestelijke ateliers (418).

kunst en geest
Dusar, Albert : Noodzaak van een nieuwe visie / Zicht op nieuwe
perspectieven
Dusar, Albert & Smeets, Dr. Albert : Klein lexicon van de hedendaagse plastiek (II)

113
329

buitenlands actueel
A.D. : Vlaamse kunst in de Orangerie te Parijs (49) - Kunst, handelswaarde (49) - Hedendaagse Duitse kunst te Luik (116) De prijs van de V.T.B. voor Mevrouw Vilmon (Budapest) (117)
Van Eindhoven naar Amsterdam (185) - Plastische varia (186)
Richard Hamilton te Eindhoven (187) - Belgische kunst 19601970 te Keulen : een ontgoocheling (336) - Avantgarde Gestern - Das junge Rheinland 1919-1929 (401) - WesteuropaIsche Avantgarde (401)
A.S. : Christelijk toneel (403) - Nieuwe kerken (404) - Siac-kongres (404)
Deylgat, Hector : Culturele uitwisseling West-Vlaanderen - Zee404
land
42
Dusar, Albert : Lexicon van de nieuwe Amerikaanse kunst
Goos, Gilbert : Lexicon van de Amerikaanse kunstenaars na 1945 117
Van Remoortere, Julien : 125 jaar Vlaamse literatuur in Duitsland 117
Turkry, Rene : 3 x Hedendaagse kunst uit Frankrijk en kos403
mische kunst van Vlaanderen
x : Confrontatie Vlaamse en Zeeuwse kunstenaars (116) - Benelux-Kunstambachtententoonstelling te Luxemburg (337) Kunst uit Vlaanderen te Stuttgart (337) - Stedelijk-Museum
Amsterdam (402)
50, 118, 187, 249, 337
Buitenlandse tentoonstellingen

grafisch bericht
122, 191, 253, 345, 406

REGISTER VAN ILLUSTRATIES

omslagillustraties
Desmedt Andre : nr. 114
Setola, Albert : nrs. 110, 111, 112, 113, 115, 116

schilderijen - tekeningen - etsen - gravures - grafiek
434
Baetens, Georgine : Herfst
435
Baeyens, Martin R. : Serie II - Entourage de mon age III
Barlach, E. : Treurende vrouwen (11) - Barmhartige Samaritaan
(17)
7
Beckman, M. : De bijbel
436
Blommaert, Gustaaf : Jacob Epstein, sculptor
93
Bruegel, Pieter : Tekening
216
Brunovski, Albin : Gevoel van een televisiekijker
214
Cepelak, Ladislav : Smeltende sneeuw
Chagall, Marc : De droom van Pharao (2) - Koning David (3) Klaagzang van Jeremias (5) - Het Hooglied II (13) - Paradijs
(13) - De schepping van de mans (20) - De witte kruisiging
(25)
446
Creytens, J. : Portret van Prof. Dr. Ir. Amaat G. Dumon
85
da Vinci, Leonardo : Perspektiefstudie
441
de Cort, Bob : Zelfportret
317
Demoen, Renaat : Portret van Renaat Veremans
444
De Vaere, Antoon : Zelfportret
214
Drapal, Vladimir : Twee figuren
109
Elias, Etienne : Zo gek als de wereld, zo gek dit schilderij
86
Ensor, James : Zelfportret
Groenendaal, Thomas : Theresia van Avilla (156) - St.-Franciscus (157)
215
Hadlac, Jiri : Hij en zij
212
Hloznik, Vincent : Verschijning
396
Huysmans, Sipke : ets
454
Janssens, Piet : Narrenwereld, detail
211
John, Jiri : Waterdruppel
454
Keppens, Juul : Haven van Antwerpen
370
Kloosterman, Willem : Auditieve signalen
Kokoschka, Oscar : De bijbel (7) - Portret (109)
216
Komarek, Vladimir : De droeve angel
210
Kopecky, Bohdan : Ontsnapt aan de Nelson-Mijn
212
Kotik, Jan : Registreerbord
210
Krivos, Rudolf : Taken
216
Kucerova, Alena : Helice
211
Lacina, Bhodan : Magnetische pendule
210
Laluha, Milan : Het veld
458
Lommaert, Leon : Kempens gezin
397
Lucassen, Ranier : schilderij
97
Mara, Pol : Be soft on
15
Marc, Franz : Scheppingsverhaal II
212
Matal, Bohumir : Wording
319
Max, Broader : Portret van Renaat Veremans
211
Medek, Mikulas : lk zal bleak worden in de maand januari
305
Mortelmans, Frank : Portret van Renaat Veremans
212
Muzika, Frantisek : Nike
Nolde, E. : Christus en de zondares (14) - Drie Koningen (40)
111
Notebaert, Marcel : Nieuw embryo
Ost, Alfred : Luciferisten (165) - Affiche voor 'Het geding van
Onzen Hear' (P. de Mont) (165)
215
Ovcacek, Eduard : Cirkel 1
83
Picasso, Pablo : Guernica
29
Rembrandt : Betsabe
211
Ronovsky, Frantisek : Vaarwel
8, 9, 23
Rouault, Georges : Miserere
19
Schmidt, Rottluff, K. : Petrus op het meer
462
Segers, Maria : Deense kust
155
Servaes, Albert : Dood van de H. Theresia
110
Servranckx, Victor : Tekening, 1921
89
Seuphor, Michel : Tekeningen (op vazen van Sevres)
75
Somville, Roger : Amerique j'ecris ton nom : Vietnam
463
Sorel, Gustaaf : Het witte huis
463
Steel, Etienne : Moeder met kind
464
Sterck, Maurice : Kempens landschap
216
Sudolak, Pavel : Spel II

ten Holt, Friso : Jacob worstelt met de engel
Thienpont, Suzanne : Figuur
Timmermans, Felix : Lettervignetten (137, 149, 152, 154, 159, 160,
162, 166, 168, 178, 181) - Affiche van de eerste Pelgrim-tentoonstelling (141) - Sint-Franciscus in gebed (158) - Processie
(179)
Timmermans, Gomaar : Hotel 'De Engel' te Averbode
Ulrichs, Timm : Pappkameraden
Van Biervliet, Hilaire : schilderij
Van den Bussche, Roland : cartoon
van den Ende : Wetmatige kleurstructuren
van Munster, Jan : Misstelling
Vermeir, Alfons : schilderij
Verstraete, Luc : Het laatste avondmaal
Vinck, Jozef : Woonwagen langsheen de spoorweg
x : Miniatuur (11e eeuw) (109) - Affiche van de 2de Pelgrim-tentoonstelling (183) - Jeugdportret van Renaat Veremans (318)
Zrzavy, Jan : Zittend meisje
Zuyderland, Siet : schilderij

10
466

313
103
467
470
378
379
475
31
478

211
398

beeldhouwkunst - keramiek - wandtapijten
glasramen
Brychtova, J. & Libensky, S. : De levensstroom
Cardena, Michel : Oh boy (372) - Chauffage (376)
Cigler, V. : Plastiek
Damste, Paul : Houten wasknijpersrelief
Dekkers, Ad. : Relief
Demartini, Hugo : Relief I
Dobias, Bohumil : Keramische sculptuur
Eckert, Otto : Jardinière
Gabo, Naum : Linear Construction 2
Gentils, Vic : Venetie bij nacht
Gribling, Frank : Relief
Gutova, Karolina : De drama's van W. Shakespeare
Hanzl, Oldrich : Kop
Hendrychova, Dagmar : De porseleinen vazen
Hlava, Pavel : Vaas
Jankovic, Jozef : Zonder titel
Jelinek, Vladimir : Plastiek
Kolibal, Stanislav : Vleugel
Kucharova, Alice : Het paradijs
Nepras, Karel : Draaien, a.u.b. !
Preclik, Vladimir : Bastion te Antibes
Rada, Pravoslav : Het ei
Radova, Jindrinska : Keramische sculptuur
Roubicek, Rene : De wolk
Schoonhoven, Jan : Regelmatige rechthoeken (371) - Kwadratenrel ief (377)
Segal, Georges : Lovers on a bench
Tehnik, Lubor : De vaas
Ticky, Jiri : Figuratie 3
Uher, Rudolf : Relaties
Van den Berghe, Roland : Vogelvrije funktie
Vohanka, Jindrich : Het jaar 1922
Yoors, Eugeen : F. van Eeden als Pelgrim (158) - Brandramen in
de kapel der Annunciatie te Heverlee (171)
Zoubek, Olbram : Eva

Scene uit 'Samson and Delilah' (1949)
Scene uit 'Golgotha' (1935)
Scene uit
Vangelo Secondo Matteo' (Pasolini)
Medewerkers aan film 'De Witte' (Averbode)

35
35
36
323

architectuur
Celechovsky G. ; Stehlik, J. ; Sykora, V. & medewerkers : Etarea 234
Celechovsky, G. & medewerkers : Ontwerp Ostrava-Zuid 232
Hubacek, K. & Patrman, Z. : Televisiezendpost op de berg van
235
Jested
167
Huygh, Jef : St.-Laurentiuskerk
233
Kalous, J. & Ceck, Z. : Torenhuizen te Praag-Krc
Kuzma, D. & Jankovic, J. : Monument van de Nationale Slo235
waakse Opstand te Banska Bystrica
Peire, Luc : Muurrelief 68
95
Prager, K. : Instituut van de macromoleculaire chimie Csav te
233
Praag
236
Rihak, Z. : Berghotel te Strobske Pleso
Van Reeth, Flor : Moderne Pinksterkerk (167) - Kapel der Annuntiatie te Heverlee (169, 170)

227
226
373
391
220
222
223
110
101
394
228
218
221
226
218
226
219
231
220
218
223
224
225

82
224
229
219
77
230

220

muziek - ballet - toneel - poppenspel
Andriessen, Louis : Contra tempus (fragment)
Anneessens, Paul : huisorgel van Robert Lambert (Izegem)
Aristofanes : Het congres der vrouwen (poppenspel)
Gijssels, Willem : Briefkaart aan Veremans
Matvejev, G.: De tover-overschoenen
Moulaert, Rene : decor voor 'TijI 1'
Schat, Peter : On escalation (fragment)
Strauss, Richard : Kaart aan Veremans
Trnka, Jiri : De geschiedenis van een contrabas
van Vlijmen, Jan : Serenata I (fragment)
Veremans, Renaat : Muziekhandschriften (275, 278, 290, 299) Scenes uit 'Lanceloot en Sanderien' (279, 280) - Programma's
van opera-creaties (281) - Componist en uitvoerders van de
opera 'Anna-Marie' (285) - Voorpagina programmabrochure
(1925) (291) - Handschrift (brieffragment) (321)
x : De prinses met de gouden haren (poppenspel) (247) - Doctor
Faust (poppenspel) (248)
Scene uit 'Acropolis' (Wyspianski/Grotowski)
Scene uit 'De jongens' (Crowlen)
Het Fronttoneel met Dr. 0. de Gruyter
Voorpagina's van programmaboekje van het Vlaams Volkstoneel
Scene uit 'Tijl' (A. van de Velde)
Aimee Diez-Thonon ontvangt de ereschaal West-Vlaanderen
(prijs Schoolkoor)
Madeleine Jacobs en haar Angelakoor

film

387
433
243
325
248
176
384
288
245
386

79
91
163
164
176
444
453

varia
105
Peire, Luc : Environment
99
Setola, Albert : afvalpapier uit stencilmachine
138
Het Jan van Ruusbroec-huisje, Begijnhof, Lier
139
Manifest van de Pelgrim-Beweging
Persknipsels, uitnodigingen en brieven i.v.m. 'De Pelgrim' (140,
142, 143, 144, 146, 148, 174, 177)
151
Voorpagina's van het tijdschrift 'De Pelgrim'
153
'Naam-Lijst der Pelgrim's'
438
Het lerarenkorps van de Stedelijke Academie Brugge
390
Galerie Espace, Amsterdam
392, 395
Art & Project, Amsterdam 1970
393
Multipel-winkel Seriaal, Amsterdam

portretten
Arens, Robert
Boey, Marcel
Boni, Armand
Ceulemans, No
Christiaens, Dirk
Claerhout, Abel
Conincx, Albert
Dante
Deleu, Jozef
Demeulemeester, Armand
Dendooven, Lucien
Depeuter, Frans
Dostojevski
Etienne, Fernand
Frank, Maria (echtgen.
Veremans)
Gellynck, Drs. Hilaire
Gezelle, Guido
Gronon, Rose
Hampel, Gunter
Hinderyckx, Benoni
Holderlin
Hoogsteyns, Jan
Hrabal, Bohumil
Hrubin, Frantisek
Lambin, Jan
Laroy, Amedee, J.
Lebeau, Paul
le Roy, Pol
Malik, Prof. Dr. Jan (en
medewerkers)
Mandelinck, Gwij
Nezval,Viterslav
Nuten, Prof. Dr. Piet
Parral, Vladimir
Penninck, Andre
Roland, Walter
Schoenaerts, Julien
Schoonhoven, Jan
Sidon, Karol
Skupa, Prof. Josef

434
436
437
438
439
439
440
27
441
442
443
443
30
446
309
447
108
449
81
451
28
452
238
237
455
455
456
457
246
458
240
459
241
459
460
461
375
239
244

Stracke, Desiderius
465
Vader Veremans
310
Van Belleghem, Jos.
466
468
Van Cleemput, Gerda
Van Crombruggen, Paul
468
Vandamme, Jacques
469
Van de Perre, Rudolf
471
van der Hallen, Ernest
173
Van Fraechem, Herman
472
van Munster, Jan
374
Vercruysse, Georges
474
Veremans, Renaat (294, 298,
299, 308, 310, 311, 325, 326,
328)
(met Albert Servaes)
287
(met R. Verbruggen en Em.
Hullebroeck) 301
(met moeder Veremans en
broer Maurits) 307
(met Streuvels, De Bom, VerHest, Van Hoof) 312
(gehuldigd n.a.v. 75e verjaardag)
313
(met F. Timmermans)
314
(met F. Timmermans en Fl.
van Reeth)
314
(met E.P. De Kesel)
316
(met E. Claes en J. van der
Heyden)
323
(ten huize van S. De
Vriendt)
324
475
Verwaest, Dr. Alois
Verzele-Madeleyn, Stephanie
476
477
Viaene, Antoon
13
Vondel
449
Vos, Herman
478
Vyverman, Mgr. Jules
Vuyke, Wout (met Breyten,
Jan)
399
479
Wassenberg, Maio
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Macaroni Soubry
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Journee grise a Etikhove - 1921
Sombere dag ce Etikhove - /92/

VaJcriLls DE SAEDELEFR
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Bomans in triplo

Godfried Bomans samen met zijn zus Wally en zijn broer Arnold.

VAN DICHTBIJ GEZIEN
Godfried Bomans

een ontroerende confrontatie

Op zondagavond 6 januari bracht de Nederlandse televisie een indrukwekkende heruitzending
van de reportage over de ontmoeting van Godfried Bomans met zijn zus en zijn broer in hun
klooster.
Een ontroerde Bomans sloeg hiermede een brug naar tienduizenden even ontroerde kijkers. Door
zijn eerbied, zijn eerlijkheid, zijn bewogenheid. Geen uitvluchten, geen mooipraterij, geen literaire
hoogstandjes, maar woorden die je soms de adem benemen. Het waarachtig geloof van twee
kloosterlingen. De echte twijfel van de schrijver daartegenover. Zijn humor, zijn malligheden.
Dit boek bundelt de teksten van deze schitterende televisieproduktie.
Een echte bestseller : 60.000 exemplaren in twee maanden verkocht !
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