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Ten geleide
Waarom dit pleidooi voor het metier
in de plastische kunst?
Europa, dat erg gehavend en innerlijk verdeeld, a/s na een zware verdoving uit de Tweede
Were/door/og ontwaakte, was to zwak om zich to kunnen verzetten tegen een /evensvisie
die uit Amerika kwam overgewaaid. Die nieuwe /evensvisie kwam keihard aan in een avondland dat in feite voor de Tweede Wereldoorlog nog een late romantische nabloei kende. Wie
nog herinneringen heeft aan de tijd voor de Tweede Wereldoorlog weet nog hoe stil, hoe gezel/ig het hier kon zijn. Ze/fs in cabarets ging het er helemaal niet zo /uidruchtig aan toe.
Het /awaai kwam van over de p/as. En niet alleen het /awaai. Voor de doorsnee Amerikaan
was ge/dverdienen hoofdzaak. Met het gewonnen geld wilde hij genieten, ten voile /even:
en voor hem was dit synoniem van sexy, lawaaierig, snel /even ook, en tijd was geld. Tijd
voor iets nemen werd door een Amerikaan als verloren tijd beschouwd.
De inv/oed op de kunst bleef niet uit. De kunsthandel werd heer en meester. Die kon enorme
bedragen spenderen om iets te propageren of of te breken. Hi/ zou voortaan bepalen wat
we/ en niet de moeite waard was om gezien te worden. Kunstenaars moesten aan zijn wetten gehoorzamen en nu ook eens /eren efficient te werken. Als beloning konden ze met een
minimum aan inspanning maximaa/ verdienen. Met dit geld konden ze dan met een sportwagen en een knappe vrouw hun ta/rijke vakanties gaan doorbrengen aan de Riviera, om bij
het thuiskomen weer rap wat in mekaar te knutselen. En wee de kunstenaar die de kunsthande/ durfde weerstreven, hij werd ongenadig in de hoek geduwd.
Dit alles had natuurlijk inv/oed op het kunstonderwijs, waar men zich in het begin wat onbehaaglijk voe/de en eigenlijk ook liefst niet wi/de achterb/ijven. Ook kwam er druk op het
kunstonderwijs door de steeds talrijker wordende prijzen, die juist door de zwakkere elementen, die echter wel voe/den uit we/Ice hoek de wind waaide, werden weggekaapt. Zij die
nog aan echte studie deden stonden verbijsterd. En de tijd van de sterke figuren in het
Kunstonderwijs scheen voorbij te zijn. De zogenaamde avant-garde-kunstenaars keken met
minachting neer op het Kunstonderwijs. Wilde men iemand echt kraken dan werd met voorliefde het woord 'academisch' gebruikt. Toch trachtten heel wat avant-garde-kunstenaars
een p/aatsje te bemachtigen in het onderwijs indien dit voor hen mogelilk was. Zij preekten
er dan de absolute vrijheid.
Tot kort na de Tweede Were/door/og was de /eraar in het kunstonderwijs vaak een persoonlijkheid ook. Dat begon men nu als hinderlijk te beschouwen, zoiets a/s een schouwgarnituur uit de vo/tooid verleden tijd. En er moest kunstonderwijs komen voor iedereen, niet alleen voor de ta/entvol/en. Zo ging men van programma's dromen en leraars die vooraan aan
een bord les zouden geven. Wie hiermee zeer gelukkig was was de administratie. Programma's betekenden dat men alle typische kunstvakken zovee/ mogelijk uit mekaar ging trekken, wat vooral in het dagonderwijs gebeurde. Met het gewoon zuiver leren tekenen werd in
die dagen ge/achen, maar hoge scores hadden vormstudie, waarnemingstekenen, schaduwtekenen, twee-dimensionaa/tekenen. Dat klonk allemaal zoveel geleerder. Maar echte
studie naar de natuur kwam hoe /anger hoe minder aan bod. Snelschetsen, liefst met een
systeem, kwam de vroegere studie vervangen en men wilde maar niet begrijpen dat schetsen een synthese maken is en hoe kan men een synthese maken van lets dat men nog niet
kent, omdat men het nog niet analyseerde.
Heel wat jaren Bingen voorbij vooraleer men ter gelegenheid van de /eraarsexamens bemerkte dat de kandidaten helemaal niet meer konden tekenen. Liefst zou men dus die examens afschaffen en a/s een s truisvogel het hoofd in het zand steken.
,

Goed bedoeld en gegroeid uit een samenwerking tussen pedagogen en administratie zijn
de kunsthumaniora's scholen die veelal mossel noch vis zijn. Zo drijft, a/le goede bedoelingen ten spilt, het Kunstonderwijs steeds verder weg van haar eigen/ijke opdracht. Om het
echt kunstzinnige bekommeren zich weinigen. Jonge kunstenaars moeten over een wiskundige knobbel beschikken, ze moeten gevoel voor talen hebben, alles afweten van aardrijkskunde, enz... De Humanioraop/eiding staat centraal. Want met dit diploma kan iedereen
rechtstreeks aans/uiten bij het Kunstonderwijs 2de graad. We/ mits een praktische proef...
maar die wordt afgenomen door de /eraren van de eigen school. En dit terwijl een leerling
die een diploma in het beperkt leerplan behaalde, gelijkgesteld aan de 1 ste graad, geen
kans krijgt om aansluiting te vinden met de tweede graad indien hij geen vo/ledige humaniorastudie achter de rug heeft...

Op die manier zijn we dus bezig echt talent weg te drummen. Vaak kunnen echte talenten
nog enkel in het beperkt leerplan aan hun trekken komen en dit is de reden waarom de resultaten in het beperkt leerplan hoger kunnen liggen dan in het volledig leerplan.
Heb ik misschien een wat te pessimistisch beeld geschetst van het Kunstonderwijs, dan
ben ik toch optimistisch gestemd voor de toekomst. De jonge mensen vragen weer om vakkennis. Ze zoeken die scholen op waar nog iets te leren valt. En ze hebben gelijk. Natuurlijk
schreeuwen nu die leerkrachten die overgeen vakkennis beschikken heel luid dat we teruggaan naar het academisme en de XIXe eeuw.
Laat ons nu toch even heel duidelijk zijn. Angst voor meer vakkennis is vandaag wel het
meest absurde dat men zich kan voorstellen. Want er is haast geen vakkennis meer. Niemand kan schatten wat er op dit gebied verloren is gegaan.
Toch zou vakkennis om de vakkennis volslagen idioot zijn. Samen met het leren van zijn vak
moet de leerling geestelijk worden gevormd. Vakkennis moet dienen om er iets mee te
doen. Het is de leerling een sleutel geven waarmee hij toegang krijgt tot een hogere spirituele wereld. Het Kunstonderwijs heeft goede leraars nodig. Leraars die in de praktijk hun
beroep uitoefenen. Hetzelfde geldt voor de Directeurs en Inspecteurs van het kunstonderwijs. Enkel in hun werk kunnen ze de verantwoording vinden voor hun task. En vender moet
de kunstenaar-leraar zelf zijn onderwijs kunnen organiseren.
Karel Mechiels (St.-Niklaas)
Karel Mechiels

(Copyright Foto Walter de Mulder)

,,Karel Mechiels is directeur van een der
beste academies van het Vlaamse land...
met wellicht het grootste aantal
leerlingen. Een schitterende academie
die maar blijft groeien en onveranderlijk
kampt met plaatsgebrek. Het geheim dat
hem in staat stelt zo'n reusachtige
school op een uniek-inspirerende wijze te
leiden is de onverbreekbare eenheid van
kunstenaar en mens.
Dit is zijn grote kracht: een hardnekkig
en rechtlijnig streven naar kwaliteit
gevoed door een diep-gefundeerde en
erudiete artistieke visie — weinig
specialisten kennen als hij de
kunstgeschiedenis van binnenuit —, en
een warme, spontane en meeslepende
menselijkheid. Ten overvioede komt
daarbij een tomeloze inzet en energie. En
dan is er de stilte... Want uniek aan Karel
Mechiels is dat hij ondanks alles op de
eerste plaats schilder is. Een schilder die
inderdaad in stilte en in trouw een leven
lang bouwt aan een oeuvre dat gevoed
wordt door twee bronnen: een intiem en
intens innerlijk leven en een konstant en
konsekwent streven naar een volledig
beheersen van het metier in een voortdurend puur picturaal experiment — de
daad van het schilderen !"
(Daniel Anthuenis)

Creativiteit en/of metier?
Stemmen uit het kunstonderwijs

het manuele werk, dat van meer stoffelijke aard is, hangt helemaal of van de
innerlijke arbeid. de hand is nooit lomp als de geest precies is.

Niemand is beter in staa t zich een oordeel
te vormen over de toestand in de Vlaamse
kunstwereld dan de zeer gewaardeerde
Rijksinspecteur voor het Kunstonderwijs
Rene Smits, die zelf trouwens een knap
beeldhouwer en graficus is. Ziehier zijn
bevindingen.

Het woord 'metier' verwijst naar het latijn
'ministerium' en 'minor'. 'Minister' betekent dienaar en 'minor' betekent de mindere. Dit werd in verband gebracht met
handwerk, stiel, beroep, vak. Metier doet
het in de plastische kunst als hooggeplaatste dienaar maar eveneens als verguisde mindere.
In de tekenkunst, schilderkunst en beeldhouwkunst gaat het toch om de kunst van
het tekenen, de kunst van het schilderen
en de kunst van het beeldhouwen. Hoe
zou men nu de kunst van het tekenen beoefenen zonder te kunnen tekenen, de
kunst van het schilderen en het beeldhouwen zonder te kunnen schilderen en
beeldhouwen? Nu dan, wanneer men kan
tekenen, schilderen of beeldhouwen dan
heeft men toch metier? Hetzelfde geldt
natuurlijk voor aanverwante vakken of andere disciplines. Er is allicht ook kennis
nodig van het te bewerken materiaal en
bekwaamheid in de omgang met het gereedschap. Dit blijft waar voor elke vakman ook wanneer hij geen kunstenaar is.
Maar de kunstenaar moet bovendien
vormgeven en de wetmatigheden daarvan
beheersen.
Benevens wetenschappelijke belangstelling voor anatomie, perspectief en het fenomeen van de vorm in de natuur (cf. da
Vinci) en de studie van de plastische taal
als communicatie (b.v. Klee, Kandinsky,
Itten) blijkt de kunstenaar over de gave te
beschikken om intuitief, als het ware te
luisteren naar de taal der wetmatigheden,
die zich tijdens het werk aanbieden, om
niet te zeggen opdringen.
Juist deze intuitie maakt de kunstenaar
van begaafd tot geniaal. Zo wordt er over
de Zwitserse ingenieur en bruggebouwer
Robert Maillart (1872-1940) verteld ,dat hij
de schetsen op het papier legde, ze openwerkte en afschaafde tot hun eindvorm,
en ze eerst daarna constructief ging uitrekenen, om tot de constatatie te komen
dat ze juist waren". K.N. Elno die dit aanhaalt in 'Bruggen als gebeden' (1960) zegt:

„In dit geval wordt het schetsen zoiets als
prevelen op de deining van een Broom,
een laverend overpeinzen dat diep onder
zich een vaste bedding van wiskundige
exactheid weet". Mij lijkt dit een mooi
voorbeeld dat verwijst naar het intuitieve
kenvermogen dat latent in de menskunstenaar aanwezig is. En dat deel uitmaakt van zijn metier.
De beeldhouwer Bourdelle (1861-1929)
sprak in zijn lessen in de 'Grande
Chaumiere' graag over innerlijke voorwaarde n. De beeldhouwer
bewerkt im
mers niet enkel zijn steen maar ook zich
zelf: „Les habiles font oeuvre fausse", zei
hij. Als kind was ik sterk onder de indruk
van een blinde man die op de Vogelmarkt
in Antwerpen stadszichtjes schilderde
met pastel kri jt. Hij deed dat ondersteboven. Telkens wanneer hij zijn paneel keerde zagen wij wat er allemaal op stond. Ik
werd er letterlijk door betoverd. Maar wij
moeten ons toch hoeden voor een dergelijke virtuositeit. Voor de blinde kwam het
tenslotte overeen uit, hij zag toch niks. In
de virtuositeit vindt het meesterschap zijn
hoogste vorm maar Paul Klee trekt een
lijn met de linkerhand omdat zijn rechter
het 'te goed' doet: hij schuwde gemakzucht.

-

ledereen kan weten dat innerlijke leugenachtigheid leidt tot mediocriteit in de
kunst. Daartegenover staat de liefde voor
de werkelijkheid, ook voor de eigen werkelijkheid. Bourdelle zegt het zo: „Le travail
manuel, plus materiel, depend tout entier
du travail interieur. La main nest jamais
maladroite lorsque la pensee est precise,
lorsque ('esprit n'est pas hesitant" (Lecon
de rentree, 18-10-1911). En verder: „La rudesse du vrai contient seule le grand
charme... Ma voix d'artisan reste donc
tres douce a toute ame limpide et brave;
elle est terrible a tout cceur faux."
Een pleidooi voor meer metier houdt meteen een pleidooi in voor opvoeding en
zelfopvoeding van de kunstenaar. Nog
een uitspraak van deze Franse beeldhouwer: „II n'y a pas d'autre secret... que celui d'une etude attentive des choses et,
franchement, c'est la tout le plus haut du
genie. Mais, hommes, sachons-le, ce
genie si simple est tres rare!"
Klaarblijkelijk houdt 'metier' alles in wat
dienstbaar is om vorm te geven aan wat

Antoine Bourdelle, L'Eloquence, Brons,
Musee Bourdelle, Parijs. - Bourdelle (18611929) is een groot beeldhouwer, die men vaak
als de tegenhanger van de gewelddadige
Rodin beschrijft, waarbij hij als 'metteur au
point' werkzaam was geweest. Men heette
hem ook de Griek van de Midi om zijn
persoonlijke interpretatie van de kunst der
antieken. Hij was tevens theoreticus, literator
en een groot kunstpedagoog. Een van zijn
leerlingen beschreef hem als een geduldige,
nauwgezette arbeider. Hijzelf vroeg van zijn
leerlingen dat zij zouden vormen bedenken
als een wiskundige en proporties als een
musicus.

de kunstenaar ziet. Omdat de echte kunstenaar altijd origineel ziet, is zijn werk
uiteraard origineel. Daarom heeft zijn
metier lets persoonlijks. Zijn metier houdt
gelijke tred met wat hij uit innerlijke noodzaak ontdekt, vindt en ontplooit.
Wat op de kunstmarkt maar al te dikwijls
gebeurt, is dus een karikatuur, een echte
vorm van prostitutie. Hector Waterschoot
3

beschreef het in het artikel 'Twintig jaar
moderne beeldhouwkunst' (1965) als
volgt: „Het was een tijdsverschijnsel, uitgelokt door het felt dat in toonaangevende en invloedrijke milieus die voor een
groot gedeelte de hedendaagse kunst beheersen, u itsl u itend aandacht besteed
werd aan de originaliteit in plaats van aan
de artistieke intrinsieke waarde. De enige
norm die door bedoelde kringen werd aangelegd was het feit of de kunstenaar iets
totaal nieuws had voortgebracht dat nog
niemand voor hem had gepresteerd of
aangedurfd."
Toch blijkt uit literatuur en werk van Picasso dat hij eerlijk zocht naar metier. Dit
is niet minder waar voor Kandinsky, Klee,
Permeke of welk groot kunstenaar ook.
Wanneer ik van Ingres de magistrale
portret-tekening zie die hij maakte naar
Paganini, dan weet ik toch meteen dat
zijn metier ontoereikend zou zijn voor de
kunst van de Senoefo's of de Baoele's van
de ivoorkust. Anderzijds blijven hun vormen onbruikbaar voor Ingres. Hoe verschillend ook, beiden hebben een metier
van het hoogste niveau, daar zij hun indringende visie op efficiente wijze door
middel van plastische taal kunnen kenbaar maken.
Het vervalste zoeken naar ersatzoriginaliteit zal wel mede aan de basis liggen van wat wel eens de verloedering van
het metier genoemd wordt. Er is een mode
om om 't even welke vakkennis te verwerpen. Om de beperki ng. van een vak af te
wijzen. Ik vermoed dat dit in beeld brengt
de behoefte om de eigen isolatie te doorbreken.
Onlangs zag ik bij een kunstliefhebber
een prachtige houten abstracte sculptuur. Het was een ossen-juk gemonteerd
op een voetstuk. Het eenvoudige handwerk, misschien wel van de boer zelf die
zijn eigen alaam maakt, was artistiek, esthetisch en sculpturaal. Kortom het was
een afdruk van het leven. Het had wat aan
zoveel zogenaamde kunstwerken ontbreekt. Op mijn schrijftafel ligt een
electronic-calculator die zo mooi is als
een Mondriaan. Maar die niet kan beleefd
worden als een afdruk van het leven. De
moderne mens is steeds meer en meer
gespeend van het leven. Zijn vereenzam i ng gaat maar steeds door. H i j wordt i mmer beperkter en kleiner.
Over het doorbreken van de kunstvakken
schrijft Waterschoot in het reeds aangehaalde artikel:
Waar voorheen de grenzen tussen beide kunstvormen scherp afgebakend waren, vloeien ze nu in elkaar
over. Het schilderen is voor de beeldhouwer niet enkel een middel om zijn sculpturen te polychromeren. Het schilderkundig
gedeelte van zijn composities vormt een
wezenlijk bestanddeel van zijn werk.
Daartegenover vergenoegen schilders
zich niet langer met het modeleren van de
matiere tot reliefeffecten maar integreren
in hun werk allerhande materialen." Vandaag streeft men niet enkel naar integra,,...

tie van de plastische kunsten onderling
maar eveneens met theater, muziek en andere. Dit zal toch maar te realiseren vallen
dank zij teamwork van mensen met
metier. De filmkunst is daar een goed
voorbeeld van.
Tot slot nog lets over de invloed van de
dadaistische stroming. Zij heeft tot doel
zich af te zetten tegen vermeende en werkelijke waarden uit het verleden. Het in
1918 gepubliceerde 'Manifeste dada' had
als stelling ,er staat ons een groot
destructief en negatief werk te doen: aanvegen, schoonmaken." Welnu het werk
der dadaisten werd aangekocht door de
musea die zij-zelf het liefst hadden opgeblazen. Nu nog staan zij voorbeeld voor de
jongeren omdat het officiele beleid van
tentoonstellingen, prijzen en aankopen
op deze strekking is afgestemd...
Vanzelfsprekend is hier geen plaats voor
creativiteit en dus ook niet voor metier. In
deze context is het misleidend dat dit
soort werk wordt getoond onder de mom
van plastische kunst: de vraag naar al dan
niet meer metier is hier zelfs niet ter zake.
Het is dan ook duidelijk dat het beleid
plastische kunsten door het Ministerie
van Cultuur helemaal anders uitvalt dan
het beleid van ons Kunstonderwijs.
Wi j hebben nog een heel mooi kunstonderwijs ! Maar wij moeten er wel over waken dat de drie grote zieleactiviteiten, nl.
het denken, het voelen en het willen, niet

meer dan noodzakelijk, gescheiden worden. Zoniet wordt in de toekomst elk vak
door drie leraren onderwezen: een die het
allemaal weet en vertelt hoe het moet;
een die het allemaal kan en leert hoe de
machines moeten gebruikt worden die het
dan wel verder doen; en een die het allemaal voelt, niets weet, niets kan, maar
voor de inspiratie moet zorgen.
Indien wij in ons kunstonderwijs deze
schoolmentaliteit buitenhouden dan kunnen in de toekomst leraar en leerling nog
steeds hun metier leren al werkend van uit
de warmte van het hart. Als plastische
kunstenaars zullen zij nog leren weten
met hun handen. Dat is het metier van de
plastische kunstenaar.
,,Pour que le reve existe, c'est a nous de
lui Bonner corps, pour que ('amour de
I'ceuvre ne meure pas, c'est a nous de la
creer sans cesse, pour que ('oeuvre demeure belle toujours et toujours tenonsnous au travail." (Antoine Bourdelle, 1911)
Wat ik gaarne onderschrijf. Rene Smits
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Rene Smits

als de stem van een roepende in de woestijn

Dat was volgens de criticus Drs J. Wust
de betekenis van het schilderwerk van de
Brusselse Vlaming Jos de Maegd. Maar
dat is hij ook geweest als kunstpedagoog
o.m. in het Hoger Kunst Instituut
St.-Lucas te Schaarbeek en als Academiedirecteur. Nu hij met rust is — het grootste deel van het jaar in Zuid-Frankrijk —
schouwt hij terug op zijn lange strijd voor
het metier. Ziehier zijn verhaal.
Inderdaad! Wie tussen de jaren 1935 en
1955 durfde pleiten voor zelfs maar een
elementaire kennis van het metier, werd
voor 'niet goed snik' aangezien.
Hoewel ik in het jaar 1936 opkeek naar de
expressionistische kunstenaars, kon ik
toen al toch met eigen ogen constateren
hoe viug hun werk ma terieel te loor ging.
(1k denk aan de vele barsten van te dik opgebrachte kraplak bij Philibert Cockx, de
bruinen bij Permeke, enz.) Hetzelfde verschijnsel had ik ook bij de impressionisten opgemerkt.
Toen ik dan in datzelfde jaar kennis maakte met een uitgeweken half-Rus, die ikonen schilderde volgens de oude schilderschool (met ei-tempera-glacis, enz.) was
ik gefascineerd. Het waren niet de ikonenfiguren met heel hun ingewikkelde symboliek — hoe boeiend op zichzelf ook —
die mij het meest interesseerden, maar de
degelijke ambachtelijke kennis van die
man. lk zat toen in de hogere jaren van
St.-Lucas Brussel en stelde voor om die
man enige lessen in schildertechniek te
laten geven. lk had beter mijn mond gehouden...
In 1940 ging ik naar het Hoger Instituut in
Antwerpen. Waar men in St.-Lucas met
veel terpentijn op ongeprepareerde triplex
werkte, was men daar met een overvloed
aan lijnolie op het doek aan 't ploeteren.
Wat was de juiste techniek? lk was voldoende wijs geworden om hierover geen
vragen meer te stellen.
Ik had ondertussen gehoord over het
Doerner-Institut in Munchen. Maar 't was
oorlog en dus niet geraden erheen te
gaan. Wel wist ik het boek 'Malmaterial
and seine Verwendung im Bilde' van Max
Doerner te verkrijgen. Jaren experimenteerde ik met wat ik daarin leerde. lk prepareerde zelf mijn doeken — mager of vet
naargelang het geval —, probeerde met
tempera en met mengtechnieken, wist

eindelijk lets over doorschijnende en
pasteuse verven, enz. Toen ik enkele jaren
later zelf leraar werd, wou ik mijn leerlingen van de opgedane ervaring laten profiteren. Enkelen vonden het 'vernederend'
een stiel te moeten leren. Was kunst geen
'casa mentale'! De meesten waren er
toch dankbaar om. Maar lang heeft het
niet kunnen duren. De cursus werd afgeschaft. De school mocht niet gedegradeerd worden tot een ambachtsschool!
Mijn pleidooi ging trouwens eveneens
naar andere vakken: grafiek, glasraam,
weven... Men vond het aanleren ervan helemaal niet nodig. Men leerde, eenmaal
de kunstschool verlaten, het vak zeer vlug
door ervaring. Tot plots de wind keerde.
Rond de jaren '60 kwam er immers een
'vogue' voor de keramiek (onder invloed
van een van de weinigen die er nog wat
van kende: Ca/lie) en alle Academies Bingen aan keramiek doen. St.-Lucas Gent
kreeg — ook via een Oost-Europeaan (Zographos) — plots interesse voor tempera
en de frescotechniek. En in 1958 kreeg
men ook te Brussel interesse voor de 'monumentale kunst'. Van echte techniek
was hierbij nog weinig sprake. Wel interesseerde men zich voor sommige in de

handel gebrachte nieuwe verfsoorten.
Het duurde tot de jaren '70 eer men — onder invloed misschien van het Coremansvan Meegeren-geval — interesse begon te
krijgen voor de schildertechniek als dusdanig. Prof. Coremans had tot grote ergernis van de meeste experts bewezen dat de
'Emmausgangers ; toegeschreven aan
Vermeer, inderdaad vervalsing was, door
een man die de oude technieken door-endoor kende.
In het St.-Lucas-Instituut Schaarbeek ontbood men specialisten uit het Koninklijk
Instituut voor het Kunstpatrimonium om
over schilderijen-restauratie te komen
praten. Ook elders o.a. in de Rijksschool
voor Beeldende Kunsten in Anderlecht begon men met een cursus schilderijenrestauratie. Maar schilderijen restaureren
is een vak apart, het is lets anders dan
schilderijen maken. Bij schilderijen maken gaa t het erom er voor te zorgen da t ze
niet of zo laat mogelijk moeten worden
gerestaureerd.
Ook was men in vele kunstscholen de cursussen gaan splitsen volgens specialisaties: schilderen, monumentale kunst, grafiek, fotografie, glasraam, weven, keramiek, beeldhouwen, enz., bij zoverre dat
men nu vaak in het tegenovergestelde euvel viel. Vakkennis werd vaak verward met
het kennen van allerlei vakknepen. (Tenzij
men — wat in die jaren wel meer gebeurde — de epigonen van Tinguely, Panamarenko e. a. liet be ti jen...)
Juist door een gebrek (in ons land) aan
een voldoende aantal mensen die de nodige vorming op dat gebied hadden gekregen, was het onvermijdelijk dat zij die er
wat van kenden — al was het maar een
weinig — leermeester in die vakken konden spelen. Ook het andere uiterste kwam
voor, wanneer men een beroep kon doen
op vakmensen. Dit was o.a. het geval met
de steendruk. Men deed een beroep op enkele nog levende drukkers-lithografen.
Daar deze mensen zelden of nooit met het
kunstfenomeen waren geconfronteerd,
was het voor hen vaak zeer moeilijk zich
aan te passen aan de creatieve instelling

Jos de Maegd (° Uden, Ned. 1917) Aan het werk in het jeugdatelier dat hij te
St.-Lambrechts-Woluwe stichtte.

van /eerlingen-kunstenaars. Elke afwijking van wat zij als de orthodoxie van het
vak beschouwden, was voor hen een
doom in het oog. Anderzijds is het een felt
dat door de onkunde op vakgebied, men
heel wat kuns tliefhebbers — vandaag
nog — een rad voor de ogen kan draaien,
door a/s litho voor te stellen wat gewoon
fotomechanische reprodukties zijn.
Er is meer. Waar men vroeger — niet ten
onrechte — pleitte voor een degelijke
opleiding in tekenen, compositie, kleur,
enz. maar het vakaspect verwaarloosde,
ervaart men thans dat sommigen haast
onbeho/pen staan, wanneer ze niet kunnen beschikken over al de huidige
technisch-mechanische midde/en: reproduktiemethodes, foto, zeefdruk, stencils.
Wie met een video kan werken staat weer
zovee/ hoger vandaag, dan wie het gewoon met een potlood moet doen! Waar
niet mee gezegd wil worden, dat met fotografische midde/en of video geen interessant werk kan gemaakt worden. Maar het
is geen 'must'!
Hieruit valt duidelijk of te /eiden hoe gemakkelijk men van het ene uiterste in het
andere terecht komt, en hoe moeilijk het
is voor kunstenaars (zoa/s het toch geldt
voor alle ernstige vaklui) een gedegen
vakmanschap te verwerven.
Dit weze gezegd ter in/eiding van het hiervolgend artikel, dat ik reeds voor een paar
decennien in De Standaard der Letteren
publiceerde, maar — zegt men me — helaas maar weinig van zijn actualiteit heeft
verloren. (J. d. M.)

Over de materiele bestanddelen van het
schilderij
Andrea del Castagno, zo wordt er verhaald, vermoordde zijn vriend, schilder,
om achter het geheim van de olieverftechniek te komen ! De kunstenaars van onze
tijd houden er, Goddank, andere zeden op
na, en dat zou ons alleen maar kunnen
verheugen ware het niet dat ze vaak ook
die intense bekommernis om het vakkundig aspect van de kunst lieten varen!
Nu moet de leek hieruit niet gaan besluiten dat de huidige schilders hun vak niet
meer kennen, en er zo maar op los schilderen ! Zo is het niet, want hetgeen de buitenstaander als techniek beschouwt,
komt eigenlijk neer op de zuiver formele
uitvoering, of zo men wil, op de stijl van
het werk. En wat dat betreft hebben de
kunstenaars van de laatste eeuw minstens evenveel verdienste als hun voorgangers. Nooit was er een tijd zo rijk aan
allerlei kunststijlen en nieuwe vormen!

Dit is geen expressionistisch abstract werk, maar eenvoudig een foto van een breed vlak uit
Permekes 'Vreemdeling'. De foto toont de trieste toestand waarin zich het doek bevindt,
tengevo/ge van het aanwenden van slecht materiaal door Permeke.
,,Dat Permeke weinig afwist van schildertechniek doet niets of van de grootheid van zijn
kunstenaarschap. De degelijke kennis van de schildertechniek heeft niets kunnen toevoegen
aan het betwistbaar talent van een Van Meegeren.
Het zou echter absurd zijn daaruit of te leiden dat technische onkunde met genialiteit te maken
heeft, terwijl technische kennis alleen goed zou zijn voor wie talent tekort schiet...
Toch is het zo dat gebrek aan kennis om bv. het licht weer te geven — het hoogste streven van
de impressionisten en wat van Eyck en de Primitieven toch zeer goed konden — de
impressionisten verplicht heeft een nieuw middel te ontdekken (ook steunend op de theorieen
van Newton) om het licht en de lichttrilling weer te geven door de kleuren naast elkaar aan te
brengen (pasteus). Zo kan inderdaad onkunde (en niet het creatief vermogen) toch tot lets
nieuws leiden, dat echter niet noodzakelijk lets beters is." (Jos de Maegd)

Vergeli%king van Vermeer met Van Meegeren: Rechts het hoofd van het 'Jong Meis%e' van
Vermeer uit het Mauritshuis. Links het hoofd van St.-Jan in de Vermeer-imitatie van
Van Meegeren 'Het laatste avondmaal'.

Van de andere kant zal menig kunstkenner doen opmerken dat het juist dit gem is
aan techniek is, dat het de kunstenaars
heeft mogelijk gemaakt zich zo vrij en
spontaan te uiten, en hoge kunst voort te
brengen. Ze zullen hun bewering staven
met namen als : Le Douanier Rousseau of
Albijn van den Abeele.
Er kan een grond van waarheid liggen in
die bewering, doch ze raakt slechts een
zijde van het probleem. Want er stelt zich
inderdaad een probleem waar kunstkringen sinds enkele tijd mee begaan zijn.
ledereen weet hoe het vergaat met de
schilderijen van romantiekers en impressionisten; de eersten maakten overdadig
gebruik van 'bitume'-kleuren, de anderen
behandelden weinig-Iichtechte synthetische verven. Waar er niet veel kunstmin
naars zullen treuren om het donker uitslaan of het verkleuren van enkele niet zo
hoogstaande doeken, zal dit niet het geval zijn waar het gaat om werken als die
van een Van Gogh b.v. Het is bekend dat
de oorspronkelijke kleurenharmonie in
menige van zijn tableaux gewijzigd is.
We moeten echter niet zo ver teruggrijpen. Op de tentoonstel l i ng van de Vlaamse expressionisten kon elke bezoeker die
er zijn aandacht wilde op vestigen opmer-

ken hoe enkele van die, nochtans tamelijk
recente meesterwerken, reeds door de tijd
geleden hebben; scheuren in de verflaag,
gedeeltelijk loskomen van de grond, storende barstjes in zwarte- en kraplakgedeelten, zwellende blazen, om niet te gewagen van het verdonkeren van de kleuren...
Verre van mij die touter fysische feilen
(die trouwens niet eigen zijn aan de expressionisten) buiten verhouding te willen
opschroeven; maar het zou al van even
weinig inzicht getuigen ze te willen minimaliseren, als waren ze van geen belang.
Jarenlang heeft men de vrijheid van de
kunstenaar gehuldigd; vrijheid ten overstaan van alles, ook van de techniek, en
wie daarmee instemde moest vanzelfsprekend de risico's verbonden aan deze
vrijheid op de koop toe nemen. Deze vri jheid was de vrucht van een gezonde reactie tegen de starre formules van het academisme. Maar de schilder heeft meteen
de banden verbroken met het weinige dat
nog overbleef van een schilderkundige
traditie waarop zowel Giotto, Van Eyck,
Bruegel, Patinier, Velasquez, El Greco,
Rubens en ook nog Goya hadden gebo u wd !
Hoe de kunst ook evolueerde van Middeleeuwen tot Hoog-Renaissance; of de

kunstenaar nu in doorschijnende techniek, laag boven laag, of 'va presto' in de
voile verf ging schilderen, steeds steunde
hij op de gezonde basis hem door zijn
leermeesters overgeleverd, en door de tijd
als deugdelijk erkend. Wel was er een genie als Da Vinci die het al eens anders
ging proberen; maar hij mislukte deerlijk.
Waar hij zich echter hield aan de bekende
en beproefde vakkundige recepten, heeft
hij ons werken nagelaten van een wondere luminositeit en even fris als waren ze
gisteren geschilderd.
Is het dan niet spijtig te moeten constateren dat sommige werken van vele van de
grootste kunstenaars van deze en vorige
eeuw er reeds minder gaaf uitzien dan die
van hun grote voorgangers?
Toch is het evident dat de gebondenheid
aan een gezonde schilderstechniek, schilders als Rubens, Rembrandt of Frans
Hals in generlei wijze gehinderd heeft om
zich ongedwongen te uiten. Ze is hun integendeel van groot nut geweest, daar ze
zich het hoofd niet hoefden te breken over
bepaalde uitdrukkingsmogelijkheden.
Het behandelen van de materie zat hun in
de vingers en ze moeten hun doeken bespeeld hebben als virtuozen hun klavier.
Die serene beheersing van de materie be-

Bij DuMont-Keulen verscheen verleden jaar
een zeer /eerzaam boek over kunstvervalsing:

DuMont's Bild-Lexikon zur Gemaldebestimmung, van Knut Nicolaus, m.m.v. talrijke specialisten. Het is een Woordenboek
voorzien met 427 afbeeldingen, waarvan 59 in
kleur en 248 b/z. Hieraan ontlenen wij deze
reprodukties. Reproduktie a: een moderne
kopij, die in Italic verkocht werd als een werk
van Antonio Pisano (t1455) - Reproduktie b:
dit is een detail uit een werk van van der
Weijden uit de Berliner Gemaldegalerie 'Frau
mit F/ugelhaube'. De vervalser heeft dit detail
blijkbaar gecopieerd op lijnwaad en er kunstmatig 'Craquele' op aangebracht. Daarna
werd het doek op een houtpaneel gekleefd:
niet alleen is de kunstkwaliteit van de kopij
slecht, maar ook het craquele is gemakkelijk
als vervalsing te onderkennen.

zitten heden ten dage nog slechts de allerbeste schilders; maar ze hebben die
veroverd op eigen krachten, door te wroeten en te zoeken. Frisheid en diepe gloed
hebben ze echter slechts door aanverwante — zij het zwaardere middelen — elk
voor zichzelf moeten ontdekken!
Meest alien hebben nochtans jaren academie of kunstscholen achter de rug. Er is
dus iets niet in de haak, en een van hen —
Maurice Van Saene — verklaarde onlangs
nog voor de radio: ,vele kunstschilders
zouden bij menig huisschilder wat vakkennis kunnen opdoen.".
Inderdaad ! Bij de eenvoudige huisschilder is de ambachtelijke zijde van het beroep voor een groot deel ongerept blijven
voortleven; de verver zal geen magere
kleur op een vette aanbrengen; hij zal
geen verfstoffen samenbrengen die door
chemische verbinding, uiteraard donker
uitslaan, hij zal weten welke kleuren als
doorzichtig mogen worden behandeld en
welke in een dikkere laag mogen aangebracht; als hij een goed vakman is, kent
hij de mediums en de vernissen...
In het kunstonderwijs is vaak daarentegen, door allerlei oorzaken waarop ik hier
niet kan uitweiden, de traditie van degelijk vakmanschap teloor gegaan. Het is
zeker niet gemakkelijk die van meet of
aan weer op te bouwen en het zou zeker
verkeerd zijn, bij het streven naar een
technische scholing weer de weg op te
gaan naar formules en steiregels die veeleer slaan op een bepaalde compositorische opvatting, een geijkte vormgeving of
enkele kunstgrepen. Het is ook niet omdat deze vormgeving dichter zou staan bij
'avant-garde'-schilderkunst dan bij de
vroegere Griekse, renaissance of goti8

sche voorbeelden dat ze daarom minder
academisch zou zijn.
Het kunstonderwijs dat de eigenlijke
stielkennis, niet alleen theoretisch maar
ook praktisch, aan haar discipelen weet
over te dragen, vervult haar natuurlijke rol
en volgt h ieri n het voorbeeld van de oude
meesters. Het heeft toch geen zin in 't wi lde weg te laten experimenteren, waar een
gedegen en beproefde techniek kan aangeleerd worden en het picturale vocabularium kan worden verhoogd.
Al geniet ons land nog zo'n schilderkundige faam, en al bezitten we uiterst bekwame deskundigen op het gebied van schilderijenrestauratie, er is — bij mijn weten
— ten onzent geen Instituut als het
Doerner-Institut te Munchen, waar de
scholing volledig steunt op de eeuwenoude traditie der schi ldersprakti jk. Bij ons
komt het nog voor dat copieen naar oude
meesters, zoals Bruegel b.v., worden vervaardigd met olieverven 'uit de industrie
en op een niet geeigende ondergrond. Het
nut of onnut van copieen kan van kunstopvoedkundig standpunt betwist worden;
zeker is het dat, waar men toch een copie
wil maken, het heel wat doelmatiger zou
zijn deze te ontleden naar haar fysische
bestanddelen, en technisch zo te werk te
gaan als de schilder van het te kopieren
werk het deed. Het is immers niet hetzelfde wanneer een lichtblauwe kleur die in
het oorspronkelijk werk bekomen werd
door de superpositie van een blauwe glacis op een witte tempera ondergrond,
door de leerlingen vertaald wordt als een
mengeling van witte en blauwe olieverf!
Ik weet het — en de officiele kunst uit het
Duitsland van de jaren '33 tot '44, of ook
nog het geval Van Meegeren bewijzen het

ten overvloede — de kennis van het vak
geeft geen garantie van kunstenaarschap, al evenmin dan de kennis van anatomie, perspectief, compositieleer en wat
men ook nog leren mag. Maar men mag
ook niet het tegenovergestelde beweren;
er bestaat immers geen enkele reden om
de leefbaarheid van een werk te hypothekeren omwille van esthetische normen.
Hoofdzaak is dat men de vakkundige verworvenheid weer als een middel tot de
kunst en niet tot het doel van de kunst
gaat beschouwen!
Er rest echter nog een aspect van louter
materiele aard. Goede verf is kostelijk. De
opdrachtgever uit vroegere eeuwen hield
daar rekening mee en het verbruik van
kleuren als lapis-lazuli werd naar het
evenredig gewicht in goud gecompenseerd. Welke kunstliefhebber interesseert
zich thans nog om de fysische bestanddelen van het schilderij? Kon een Mondigliani er zich dan om bekreunen of de grond
waarop hij sch i lderde wel de meest geschikte was, waar hem niets anders ter
beschikking stond om zijn scheppingsdrang te uiten dan de wand of de deur van
een armzalige kamer!
Het ware goed dat kunstliefhebbers en
kunstenaars deze problemen wat nader
zouden indiepen. Wij, Vlamingen, hebben
ten slotte niet alleen een schilderkundige
traditie, maar ook een traditie van goed
vakmanschap hoog te houden.
Jos de Maegd

harmonische inschakeling van het metier in het kunstonderwijs

Jos Hendrickx is een buitengewoon mens en
een uitzonderlijk kunstenaar geweest, maar
bovendien een begenadigd kunstpedagoog
aan de Academie van St.-Niklaas en aan deze
van Antwerpen. Aan die figuur heeft de kunsthis toricus en dichter J.L. de Belder een
kunstmonografie gewijd, waarin hij ook
schrijft over Jos Hendrickx a/s kunstpedagoog. Deze bladzijden situeren zich in de
lijn van dit nummer, zodat wij ze hier
weergeven:

Na de oorlog (1946) wordt Jos Hendrickx
Ieraar benoemd aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten te Antwerpen,
als professor in publiciteits- en affichentekenen en de algemene grafiek en in 1952
professor aan het Hoger Instituut voor
Schone Kunsten, eveneens in de Scheldestad, voor de cursus graveerkunst. Tot
bij zijn oppensioenstelling zal hij in die
functie een pedagogische faam verwerven
die zal voortleven zolang de Iaatste zijner
oud-studenten in leven blijft, en nog langer
waarschijnlijk, vermits verscheidene van
deze oud-studenten, thans zelf voor hun
klas staande, ervoor uitkomen dat ze in de
geest van hun professor hun cursussen en
hun leiding wensen te geven. Het was inderdaad vooral zijn geest die ze van hem
hebben geerfd.
Uiterst perfekt op de hoogte van de graveerkunst in al haar verscheidenheid wist
hij praktisch alles over dit vak en zijn technische kanten en kon hij op ieder terrein
zijn eigen gemaakte en beoefende kennissen tot de kleinste details en finesses bezielend mededelen en aanleren. Wat de artistieke opleiding betreft zorgde hij ervoor
dat elke leerling zich zou ontwikkelen volgens eigen specifieke talenten en vaardigheden. Nooit zou hij zijn persoonlijke visie
opdringen of suggereren in een andere
richting te gaan zoeken dan die welke voor
de leerling in aanmerking kwam. Steeds
wist hij in een hem getoonde studie,
schets of afgewerkt blad naar het goede
dat hi] erin vond te wi jzen en met takt het
minder geslaagde te verzwijgen. Het kind
— zo noem ik graag de nog jonge leerling
— moet benaderd worden met een scherp
waarnemende en oordelende geest en met
een zachte genegenheid die doet aanvoelen dat deze benadering oprecht en ongeveinsd is. Zijn leerlingen en studenten
stonden tegenover hem als iemand die zij
respekteerden om zijn ernst en kennis, om

Jos Hendrickx, Cortewalle, Beveren 1942.

zijn aandacht die open stond voor ieders
problemen, om zijn integriteit. Hi] was met
hen bevriend. Meer dan een inviteerde hem
mee op... zijn of haar huwelijksreis. Spraken zi j niet over hem, met humor, die evenwel zijn oorsprong vond in echte eerbied
en vereri ng, wanneer zi j het onder hen hadden over 'Grootvader Cezanne en Papa
Hendrickx'? Klare uiteenzettingen kon hij
niet eens houden, tot normale communicatieve zinsconstructies was hij niet in
staat; het bleef steeds, als hi] iets wou 'doceren' bij moeilijke pogingen om zijn begrippen zo juist mogelijk te formuleren wat
dan telkens aanleiding gaf tot ingewikkelde zinsconstructies. En toch wisten zijn
leerlingen wat hij hun zeggen wou. Soms
tekende hij wat hij wou mededelen. En het
is gebeurd dat zijn cursus volgepropt zat
met studenten die in een andere klas thuishoorden, die er echter aan hielden te ko-

men luisteren naar hetgeen hij te zeggen
had. Spontaan kwamen de studentinnen
uit de Hogeschool voor Vrouwen — waar
hij jaren lang kunstgeschiedenis doceerde, en met wie hij vele keren, volgens klas
en cursus, naar de kunstschatten van Italie trok — hem telkens ter hulp bij het op
schaal brengen van de ontwerpen voorzijn
glasramen, een tijdrovende bezigheid bij
de uitvoering vooral van dringende bestellingen.
R. Meerbergen stelde ooit terecht vast dat
,,de wonderbare man J. Hendrickx niets
negeerde omdat zijn begrijpen gepaard
ging met eerbied. In ruil voor een verschil
van mening of discretie ontving je van hem
intelligentie, de rede die nooit overtrokken
werd en steeds vrijblijvend werd aangeboden".
Epigonen duldde hij niet naast zich. Hij
hielp zijn talrijke studenten niet alleen ar-

tiesten maar ook mensen worden. Uit zijn
geestelijke contacten met het werk der
groten — en de rijkdom aan kennis die
hem die hadden gebracht — deelde hij zijn
leerlingen met guile spontaneiteit mede.
Bij het geven van de publiciteitscursus,
toen nog in de Academie, ging het gewoon1 i j k meer over bijvoorbeeld ikonen of Chi- nese of Romaanse kunst dan over moderne publiciteitspsychologie, hoewel die
planmatig evenzeer onder de loupe werd
genomen. Vele van zijn studenten hebben
bij hem geleerd hoe een kordate i nspanning alleen, gebaseerd op ernst, naar verworvenheid kan Leiden en hoe zij moesten
leren zien, begrijpen en werken. Menig ouder confrater, die toen zogezegd veel meer
naam had dan Hendrickx zelf, heeft deze
bij diens artistieke evolutie verder geholpen. En dit gebeurde telkens in een geest
van vanzelfsprekende dienstvaardigheid
en mededeelzaamheid. Wat hij in zijn lessen, voor alles de noodzaak en de of van
de 'gulden snede' benadrukkend, steeds
voorop zette was — er werd reeds even op
gewezen — dat uitsluitend het absoluutevenwichtige het kunstwerk uitmaakt.
Voor hem was stijI: principe herleid tot ka-

,, Een keer" gaat dezelfde oud-leerl i ng, in
verband met Hendrickx' fenomenale kennis in zake kunstgeschiedenis verder ,zouden wij hem op de proef stellen. We hadden een grote reproductie van een werk
van Piero delta Fransesca bemachtigd, en
die helemaal afgedekt met een papier
waarin een klein venstertje was dat een onogelijk detail van de kleurenreproductie
liet zien. De vraag was nu: Van wie is dit

schilderij? Professor Hendrickx keek, en
keek, dacht diep na en zei toen resoluut: Ik
denk dat het een werk van Piero del la Francesca is. Wij waren als verbijsterd en vroegen hem hoe het mogel i jk was dat hij zoiets zag?" — ,Wel, luidde het antwoord:
De manier waarop hier de ruimte tegenover het vlak wordt gesteld, doet mij denken
dat het een doek van del la Francesca moet
J.L. de Belder
zijn
"...

rakter en eenheid, harmonie ontstaan uit
ongelijke delen die elkanders waarden accentueren, maar derwijze dat het ene element het andere grotelijks in waarde laat
toenemen. En dit in iedere kunstvorm, ook

de kleinste. Bij elke door hem voorgehouden theorie kan hij onmiddellijk talrijke
voorbeelden aanduiden in de oude en moderne kunstgeschiedenis. Onder zijn oudstudenten Leven nu nog vele herinneringen
aan zijn manier van lesgeven, aan het felt
dat niemand als hij zo bekwaam en onderlegd was in zijn vak en in de algemene
kunstgeschiedenis. Zonder den uitzondering spreken zij alien over zijn eenvoud,
zijn kritiek die steeds raak was en zijn zin
voor humor. Hoe hij bijvoorbeeld teken i ngen aanzette met een virtuositeit die benijdenswaardig was — vertelt een van zijn
oud-leerlingen (G. van Hool), die verder
gaat: „Dan, wanneer hij een resultaat bereikt had dat wij formidabel vonden, veegde hij alles uit. Soms met de hand, met
wijd-gestrekte vingeren, soms met de viakgom of zelfs met water. Dan herbegon hij.
Dit procede herhaalde zich meestal vele
malen, tot hij misnoegd zijn tekening opborg, Of het beoogde resultaat bereikte
"...
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Jos Hendrickx, Cortewalle to Beveren, 1942. - ,Zijn tekenen was geen nalef, zinledig tijdverdrijf:
zijn artistieke gevoeligheid was in evenwicht met zijn intelligentie. Al spoedig zouden er
winterse langgoederen en stoIcijnse kastelen in zijn werk verschijnen; de spartaanse
onbuigzame boomstammen, vereenzaamd en duizelingwekkend hoog in de lucht reikend, waren
van een binnenwaartse trilling doorschoten: iedere ontbladerde boomkruin geleek een soort
zwart nest waarin tragische roofvogels een onderkomen vonden. In die kale, als het ware
ontschorste wereld heerst een krakende stulte." (Maurits Gilliams).

onze 'universiteiten-voor-kunst' zijn volgepropt met arenden (zonder vleugels) die
luidkeels kakelen over de hoge vlucht die zij scheren.

Harold van de Perre (° Ninove 1.1.1937)
studeerde aan het Hoger Instituut St.-Lucas
Gent met als specialiteit: glasramen en
mozaiek. Hij deed een stage als glazenier te
Linnich (BAD) en heeft glasramen in binnenen buitenland. Ook actief als tekenaar en
graficus. Hij doceert Plastische anatomie aan
het Hoger lnstituut St.-Lucas te Gent.
Hij bereidt thans een kunstmonografie over
parallellen tussen de grote kunst van vroegere
eeuwen en die van heden (Elsevier). Een deel
der Kier volgende beschouwingen houden
daarmee verband:

Metier en kunst?
Vroeger leerde men het kunstambacht op
het atelier van de meester. Men begon na
zijn tiende levensjaar en ongeveer op z'n
zestiende of zeventiende kende men de
knepen van het vak. Zij die door de natuur
waren begunstigd met meer talent en bijzondere werkkracht, werden de kunstenaars. Een kunstenaar kon beter dan de
anderen 'tonen wat hij kan' en wist in zijn
'kunde' bovendien 'iets onzegbaars' mede
te delen, omdat hij in staat bleek bezielde
schoonheid te scheppen.
Uiteraard steunde het dunne getal van de
hoogvliegers op de brede onderbouw van
zeer velen. Men denke aan de geinspireerde ambachtsman J.S. Bach als culminatiepunt van een omvangrijk geslacht orgelende en kosterende kerkdienaars.
Na het atelier is de academie gekomen.
Deze komst betekende reeds een stap
achteruit, een stap weg van het 'doen'
naar het 'zeggen'. Vandaag zijn wij volkomen in het tijdperk van de 'zeggers' beland: het vak werd omschreven als 'vakidiotie', en het woord 'academisch gevormd'
is wel de grootste blaam die men heden
een artiest naar het hoofd kan slingeren.
Onze 'universiteiten-voor-kunst' (dagacademies en hogere instituten) zijn dan ook
volgepropt met arenden (zonder vleugels)
die luidkeels kakelen over de hoge vlucht
die zij scheren. Kortom onze hoogspringers vertellen dat zij bij iedere sprong 2,5
m halen, terwijl het latje al op 25 cm van
het vorkje tuimelt, en... men gaat hun vertelsel geloven ! Ook al is het gewicht van
de theorie omgekeerd evenredig met de
waarde van het on ben u l l i ge van het werk,
het sprookje duurt zijn tijdje.
Ik herinner mij nog de tijd van de grote
discussies (de jaren zestig). In ons insti-

tuut werd toen plechtig de vraag gesteld
of wij nu 'vak-onderwijs' of 'kunstonderwijs' gaven. De geniale uitvinder van
het probleem had zelf nog nooit een appel
getekend, en had hierdoor blijkbaar nooit
begrepen dat vak en kunst eeeen lichaam
zijn, en dat zonder metier de geest geen
beeld kan krijgen. Intussen pretenderen
wij 'kunst' to doceren. Zegt een achterblijvende leraar aan een 'kunststudent' dat
zijn tekening wat slapjes en te vormeloos
is, dan antwoordt de kunststudent dat hij
dit juist z6 heeft gewild. De truc zijn onbekwaamheid tot klasse te.promoveren is inmiddels gemeengoed geworden. Een nog
mooiere dooddoener die de theoreticus
en kunstcriticus dagelijks blijft herhalen:
,,de artiest moet de geest van zijn tijd onderkennen en in zijn werk tot synthese
brengen". Met deze grote gedachte vragen onze actualiteitstheoretici aan de arme kunststudent wat zelfs de grootste genieen niet eens hebben gekund!
In hoeverre heeft Rubens de geest van zijn
tijd weergegeven ?
Met zekerheid weten wij dat de gemiddelde burger van toen arm was en scheel zag
van honger. Maar volgens Rubens' werk
was die wereld alleen bevolkt met — in
vlezige overvloed schitterende — bloedwarme godinnen en goden.
Natuurlijk getuigt deze overvloed eerst en
vooral van het oertalent waarmee Rubens
bekwaam was zichzelf en de mensheid
zijn dyonisische droom voor te schilderen ! Nadien heeft men aan deze geniaalgeschilderde droom zijn tijd opgehangen.
Zeker beinvloedt de tijd iedere schilder,
maar gaan wij (wat de Vlaamse baroktijd
betreft) bij Van Dyck, Jordaens of Brouwer te rade, dan krijgen wij — krachtens
hun talent — driemaal een wereld die
blijkbaar een geheel ander mensbeeld uittekent. En wellicht benadert Brouwer het
dichtst de werkelijkheid van die tijd. Kortom iedere kunstenaar is, doorheen de
tijdsgeest en ondanks deze, slechts bekwaam zichzelf weer te geven. Of...
soms... zelfs dat nog niet: men mag onze
kunststudent vandaag in zijn opleiding
voorzien van een legertje cultuurfilosofen, -psychologen, -thematologen,
-planologen, -musicologen 'om de complexe geest van de tijd te duiden' met dit
alles is deze leerling nog niet bekwaam
een appel te 'schilderen'... Cezanne heeft

trouwens om dit te bereiken jaren nodig
gehad!
Het is de moeite waard na te gaan hoe de
grote praktijkmensen (kunstenaars) hebben gewerkt. Nemen wij bijvoorbeeld
Cezanne.
De moderne schilderkunst begint bij hem.
ledere moderne schilder beschouwt zichzelf zowat als zijn erfgenaam. Deze algemene voorstel l i ng is bijzonder verwonderlijk als men weet wat Cezanne schildert:
stillevens met appelen, bloemen, kaartspelers, portretten, onopvallende landschappen, kortom even onbelangrijke als
door en door traditionele thema's. Zo gezien heeft het moderne in het werk van
Cezanne niets te maken met de modische
trends waarin de eigentijdse problematiek zich wil uitdrukken.
Integendeel, het heeft alles te maken met
de kwaliteit van zijn werk! Maar precies
de kwaliteit van Cezanne zit op haar beurt
volkomen verankerd in de beste traditie
van wat 'schilderen' is. Inderdaad vallen
traditie en revolutie in zijn werk zo perfect
samen dat hoe beter Cezanne schildert,
hoe meer revolutionair zijn werk gaat worden. In feite is ook deze vaststelling weer
niet zo nieuw: alleen in het werk van de
grootmeesters vinden wij de orthodoxie
en de vernieuwing evident samen. Even
paradoxaal als opvallend is het feit dat
Cezanne zijn betere werken schildert vanaf het ogenblik dat hij Parijs verlaat en
meteen het modernisme van toen (het impressionisme) de rug toekeert. Net als
Van Gogh gaat hij — middenin de natuur
en in eenzaamheid — op zoek naar het geheim van de schilderkunst.
Wanneer wij het resultaat van deze zoektocht naar de kern vanuit Cezannes werk
bondig samenvatten, bekomen wij ongeveer dit: de kunstenaar bootst de natuur
niet na, maar hij bevraagt haar voortdurend, hij ontleent haar alleen de bouwstenen (vorm en kleur) die hij nodig heeft om
het schilderij op te bouwen. Schilderen is
arbeiden en arbeiden is schilderen ! Het
schilderij is het arbeidsveld en daarop
ontwerpt de schilder zijn picturale
constructie, zoals een ingenieur zijn brug
en de componist zijn fuga. Het schilderij
is voor Cezanne een werkstuk, een opus.
Dat opus bestaat uit vlakken, lijnen en
kleuren, uit contrasten en overgangen.
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Schets van Cezanne naar Rubens.

Detail van het doek
hiernaast:
Rubens-cubisme.

Rubens, Helene Fourment in bruids%apon.

Eeuwen voordien hebben andere pure
schilders het schilderij muzikaal-picturaal aangevoeld. In de beste werken van
Velasquez, Vermeer of Rubens kan men
inderdaad achter de figuratieve voorstelling een opmerkelijk abstract schilderij
uittekenen. Cezanne heeft hun werken gezien en begrepen. Rubens bestudeert en
kopieert hij in het Louvre. In dat vloeiend
werk ontdekt hij de onderhuidse nu eens
bolvormige dan weer blokvormige bouw
en de fugatische kleurweefselen. Deze
beeldende oplossingen herontdekt hij nadien duizendvoudig in de weefselen van
de natuur. Uit haal stileert hij de kubusachtige vormen en de facetvormige toetsen (touche de Cezanne), kortom: het kubistisch principe. Dit principe vinden wij
inderdaad embryonaal terug in de beste
werken van Rubens (zie de illustraties).
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Schilderen is organiseren, ordenen, construeren, ritmeren, musiceren.
Met het viak construeert Cezanne de vereenvoudigde grondvorm der dingen. Met
de Iijn bepaalt hij hun ritme en samenhang. Met de kleur structureert hij hun tonaliteit in facetten. Zo zijn in dit werk de
hoogten en diepten, het Iicht en de schaduw slechts de zovele gradaties van de
ene allesomvattende kleur. Deze hanteert
hij als muziek en hij schildert haar klanken met even regelmatige als kleine rechthoekige penseelstreken, later als 'touche
de Cezanne' omschreven. Deze touche
penseelt hij zo Ieesbaar en breed, zo doorzichtig en helder dat hij ons overduidelijk
en mateloos eerlijk laat zien hoe hij schildert en dit tot in iedere toets. Zijn werk is
een opene boek. Mede hierdoor ervaren
wij dit werk als nieuw, fris en bijzonder
jong, als modern!
Bovendien functioneert het figuratieve
gegeven bij Cezanne even goed als
abstract kleurengeheel. Steunend op al
deze kenmerken zullen de kubisten nadien aan dit opus verder bouwen en de figuratie dan ook consequent defigureren
en abstraheren tot loutere I i j n-, viak- en
kleurenconstructies, tot liederen zonder
woorden.
Een van Rubens' best geschilderde wer-

Rechtermouw uit Rubens' doek hiernaast.

ken is Helene Fourment in bruidsjapon. De
bruid en haar schitterend kleed vertalen
niet zozeer Rubens' Iiefdevolle emoties,
maar zij zijn voor hem alibi en materiaal
om een schitterend werkstuk of to leveren.
In dit meesterlijkopus geometriseert hij de
barokke vorm tot zijn grondpatroon en
structureert hij het vormprobleem op haar
kubistische wijze. Het volume wordt niet
gemodelleerd als schaduw en licht, maar
als kleur en muziek. Wanneer wij uit dat
werk de rechtermouw isoleren en vergelijken met een mouw door Picasso geschilderd (toen hij op zijn beurt Cezanne bestudeerde) en met een door Cezanne opgebouwde rots, bekomen wij ongeveer driemaal dezelfde picturale wetmatigheid. Rubens hanteert het kubistisch principe bruisend en schitterend, Picasso gaat bijzonder methodisch tewerk, Cezanne slijpt de
rotswand als edelsteen.
Eigenlijk leert dit beeldvergelijk ons hoe
moeilijk het is precies te omschrijven welke vernieuwi ng Cezanne brengt. Voorzeker
de volstrekt eigen getalenteerde persoonlijkheid: met deze laat hij ons met (zijn)
nieuwe ogen naarvolmaakt-zuivere en tijdloze schilderkunst kijken. ,Niets is zo
nieuw als het herontdekte alleroudste".
Dit ervaren wij wanneer wij naar de schilderkunst van Cezanne gaan kijken. Dit

Mouw uit een werk van Picasso
(toen hij het werk van Cezanne
bestudeerde).

Rotsen op een doek van Cezanne.

beeldenfries reveleert ons tevens dat de
moderne geschiedenis van deze schilderkunst bij Rubens begint en bij Cezanne
herbegint.
Uit het voorbeeld dat Cezanne heeft gegeven kunnen wij rustig een betrouwbare les
opstellen: deze les is dat alleen de natuur
de vernieuwing brengt, en alles bevat, en
aan iedere kunstenaar dat aanreikt wat
hij nodig heeft. Ten tweede: dat de studie
van 'de meesters' daarnaast even belangrijk blijft. Zij tonen ons de 'beeldende
oplossingen' van hun vormprobleem. Uit
hun metier, hun ervaring, hun intuitie, hun
'scheppende' wetten kunnen wij onze wetten boetseren ! Ten derde: zijn eigen weg
volgen, met en ondanks de tijd. En werken
en wachten. Stravinsky: ,Ik wacht als een
insect, tot de vrucht rijp is." De indrukwekkende lijst van genieen die pas na hun
veertig, vijftig, of zestig geniaal en revolutionair zijn geworden illustreert het belang van het langzame groeiproces. Wanneer schreef Gezelle zijn beste gedichten? Na zijn zestigste! Wanneer schilderde Rubens weergaloos? De laatste tien
jaar van zijn leven ! Wanneer componeerde Verdi zijn Falstaff? Met z'n tachtigste.
Wanneer bereikte Titiaan zijn revolutionair hoogtepunt? Na zijn tachtigste!

,,Hoe kan men in de actualiteit, die als
een roltrap onder de voeten heen schuift,
wortel schieten?" (L. Van Der Kerken).
Van Stravinsky komt het gezegde dat hij
Bach niet alleen heeft gespeeld, maar ook
heeft 'van buiten geblokt' om met deze
oeroude kennis nieuwe muziek te maken.
Beethoven: ,Ik bestudeer de wetten zo
grondig mogelijk, om ze nadien zo grondig mogelijk te kunnen overtreden".
Dit krachtige paradox bevat voor mij het
geheim van alle kunstopleiding:
1. De natuur bestuderen om nadien met
de verzamelde bouwstenen 'iets te doen'.
2. De meesters copieren en ontleden om
hand- en geestvaardig te worden.
3. Men kan niet anders dan kind van zijn
tijd zijn, men hoeft dit dus niet te spelen.
4. Eigenzinnig zijn eigen ster blijven volgen, en de stilte beminnen.
5. De 'culturele machthebbers en marktmakers' (altijd windhanen) niet binnen Iaten.
Dag kunststudent, 'studeer voor jezelf!'
De rest: woorden, woorden, woorden.
(Meteen deze korte bedenking in de rand:
deze tekst — allemaal woorden — heeft
mij wel wat tijd gekost, eigenlijk had ik beter deze tijd besteed aan aquarellen en teH. van de Perre
kenen.)
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voor een kunstwerk stelt zich het probleem van het metier. welnu het groot verwijt
dat men heden aan de kunst kan maken, is dat zij het metier verwaarloost,
ja zelfs misprijst.
De criticus Roger Avermaete volgt de
kunst sedert decennien en heeft er zeer
veel over gepubliceerd, met veel begrip
voor alle strekkingen. In 1980 echter protesteerde hij tegen de actuele kunst in
een toespraak op 15 november voor de
Acad. Europ. des Sc., des Arts et des Lettres in de Unesco te Paris en voor de
Escola Sup. de Bellas Artes te Porto op 28
november. Enkele uittreksels (uit het
Frans):

De kunst kent thans de grootste verwar
ring. Reeds het ontstaan alleen van vele
tientallen richtingen bewijst dat. Wijl in
de eerste jaren van deze eeuw de kunst
zich nog alleen en naakt vertoonde, wordt
zij heden ingekleed in uitvoerige commentaren. Elke strekking zoekt zich te rechtvaardigen door talrijke verwijzingen van
sociale, esthetische en wijsgerige aard,
waarbij namen als Freud, Jung, Marcuse,
Lacan, Bachelard e.a. steeds weerklinken.
-

Ik heb verbazende zaken gezien. Een artiest die in een verlaten straat enkele kasseien met verf bewerkt, daar dan zijn doek
op drukt om tenslotte in een galerij het resultaat van die operatie op te hangen. Zekere dag zag ik te Bazel een pull geprikt
op triplex. ledereen kent de zakken omknoopt met koorden. Te Eindhoven zag ik
vier zalen waar niets dan identieke witte
doeken hingen, met alle 30 cm een penseelstreek. Je kent ook de geplette auto's
van Cesar. Het summum was in het Stedelijk te Amsterdam: verschillende zalen
met niets dan opruiende slogans en pijlen, die de te volgen richting aanduidden
en die leidden naar een compleet ledige
zaal. Dit alles wil kunst zijn en wil zich
rechtvaardigen door de wil om volstrekt
met het verleden of te breken...
Een revolutie die alle aanvaarde opvattingen wegvaagt om een nieuwe conceptie
van de kunst op te leggen? Georges Mathieu schrijft erover: ,Cette revolution est
peut-etre la plus grande qu'il nous ait ete
donne de vivre dans le domaine de la peinture." Maar hoe kun je een nieuwe kunst
bouwen op nihilistische basissen? Begrijp me niet verkeerd. Ik ben geen tegenstander van de abstracte kunst, verre van
mij: die heeft dezelfde rechten als de figu14

Roger A vermaete

ratieve kunst. Daar ligt niet het probleem.
Voor om het even welk kunstwerk stelt
zich het probleem van het metier. Welnu
het groot verwijt dat men heden aan de
kunst kan maken, is dat zij het metier verwaarloost, ja zelfs misprijst. In sommige
strekkingen wordt het volledig verworpen.
Sommigen beweren daarmee aan antikunst te doen, maar de anderen dan? Zoals dat gebaar van een kool uit je tuin te
gaan deponeren in een kunstgalerij en
dan te beweren dat dit gebaar een kunstwerk is omdat je kunstenaar bent ! En wat
te denken van de reeds geciteerde Cesar
die in het Casino van Knokke een werk in
plastic-materiaal boetseert, het dan vernielt voor het publiek om tenslotte de
brokstukken te laten liggen op de tapijten... Dat is de negatie van de kunst. Wat
kun je verwachten van een improvisatie
zonder enig voorbereidend denkwerk, van
een expressie-vrijheld zonder enige grens,
van het systematisch verwerpen van alle
discipline? Is het redelijk alles te aanvaarden omdat het kunst is — of althans
omdat beweerd wordt dat het kunst is?

Christo (Javacheff), Grand Empaquetage noir (1969), Museum v. Hed. Kunst, Gent.

Er zijn evidenties waar men niet kan aan
ontkomen. Kunst is een antwoord. Het is
een antwoord op de tijd die heenspoedt.
Het is het enig valabele dat van de mens
overblijft als men de lamentabele geschiedenis van de mensheid aanschouwt
en zijn verschrikkelijke niet te voorziene
voorvallen. Het enig antwoord is het werk
van enkele mensen — soms onbekenden
— die iets hebben kunnen scheppen.
Maar scheppen eist het eervolle metier,
dat metier dat men aan het doden is.
Reeds heeft men de ambachtsman gedood en men kent er de gevolgen van.
In de kunst is het ambachtelijke element
onvervangbaar. De kunstenaar moet na-

tuurlijk eerst iets te zeggen hebben, maar
dit gesteld zijnde heeft hij toch een metier
nodig om zich uit te drukken. Zoniet dan
gaat de vergelijking op met kinderen, die
soms echte artiesten zijn in die vroege periode, merkwaardige artiesten zelfs omdat bij hen die spontanelteit aanwezig is
die de volwassene ontbeert, maar het
houdt geen stand.
Welnu wat is schilderkunst? Het is een
spraak, een vrij geheimzinnige spraak. ledereen praat erover, maar men begrijpt er
zo weinig van. Het is een alchemie van
kleuren. Het is het vermogen om iets dat
levenloos is te transformeren in iets dat

zingt en ontroert. Maar hoe kom je ertoe
zonder metier?
Opdat de kunstenaar een getuigenis zou
kunnen nalaten, daartoe moet hij kunnen
steunen op een metier en daarom zou ik
willen eindigen met de of te zingen van
de menselijke hand. De hand, dat is het
supreem instrument. Het is het mooiste
instrument dat bestaat. Zij dient om de
machine te vervangen, maar zij is vooral
het instrument dat kunst schept. (Uit:
Academiae Analecta. Mededelingen van
de Koninklijke Academie voor Wet., Letteren en Schone Kunsten van Belgie;
Klasse der Schone Kunsten, 1981 nr. 1,
blz. 3 vv.). Roger Avermaete

niet eerst het vak moet worden aangeleerd om daarna zijn creativiteit de vrije loop
to laten. de behoefte aan materialenkennis moet groeien uit de drang naar
creativiteit.
Bernard Sercu (°leper 4.12.1953) studeerde schilderkunst aan het Hoger St.-Lucas
Instituut en fotografie aan de Koninklijke
Academie voor Schone Kunsten te Gent.
Leraar artistieke vakken aan de Academie
te leper en in het Hoger en Lager Secundair Onderwijs te Kortrijk. Het is nuttig
ook het standpunt te aanhoren van iemand uit de /ongs to genera tie kuns tleraars.
Pas ben ik lid geworden van het C.V.K.V.
en abonnee van het tijdschrift 'Vlaanderen' of daar behandelt het tijdschrift een
thema dat mij erg ter harte gaat: het
metier in de kunst. Als leraar aan de Academie voor Schone Kunsten te leper word
ik heel dikwijls met dit probleem geconfronteerd: is dit niet vanuit de leerlingen,
dan nog meer van uit mijn eigen werkzaamheid als kunstenaar tegenover het
opvoedingswerk.
Tijdens de opleiding die wij als student
aan het St.-Lucasinstituut te Gent geno-

ten bestond er een vak dat technologie
heette maar dat heel los stond van het
werk in het atelier en dat grotendeels theoretisch werd opgevat. Ik herinner mij
goed dat velen onder ons deze lessen meden en moeilijk de brug maakten van de
theorie naar de praktische studie van
vorm en materiaal. Hoe het komt dat de
theorie en de praktijk toen moeilijk te rijmen waren, is mij nu duidelijker. De behoefte aan metier was er niet, daar ook bij
velen onder ons de creativiteit nog in de
kinderschoenen stond: dit betekent dat
niet eerst het vak moet worden aangeleerd om daarna zijn creativiteit de vrije
loop te geven, maar wel dat de behoefte
aan materialenkennis moet groeien uit de
drang naar creativiteit.
De vraag naar vakkennis is de leerlingen
van de academie niet vreemd en het valt
op dat deze vraag meer actueel wordt
naarmate het onbegrip voor kunst groter
wordt. De vraag naar vakkennis gaat im-

mers samen met opmerkingen als: ,Wat
moet je daar nog voor kunnen?" of ,Dat
kan ik ook". Als Jong leraar met een sterk
geloof in kunst en in haar mogelijkheden
kiap je bij dergelijke uitspraken soms wel
eens dicht. Thuis, tussen de kindertekeningen en mijn eigen werk zoek ik dan
nieuwe mogelijkheden om de mensen
meer duidelijk te maken wat ikzelf zo dierbaar vind.
De misschien ietwat naieve bedenking die
ik mezelf steeds maak is, dat niet eerst de
computer werd uitgevonden en dat men
daarna is gaan kijken wat men er mee kon
aanvangen... net zo met het wiel of de
stoel. Van Eyck zocht iets dat olieverf
werd en anderen grijpen nu terug naar
tempera, maar dit alles van uit hun visie,
hun (innerlijke) drang naar creativiteit. Ik
ben de mening toegedaan dat wij in de
eerste plaats moeten opvoeden tot creativiteit, zet het 'kunnen' op de klip voor een
ander pleidooi.
Bernard Sercu

waarom het probleem van het 'metier' stellen ?

Niemand kan loochenen dat de conservators van musea voor moderne kunst 'de'
kunstpedagogen bij uitstek zijn voor het
publiek enerzijds en voor een groot deel
van de kunstenaar anderzijds, aan wie zij
de kunstprodukten van nu uit binnen- en
buitenland moeten bekend maken en
doen waarderen. Weinigen kwijten zich
van die taak met zoveel competentie als
Jan Hoet, Hoofdconservator van het Museum van Hedendaagse Kunst te Gent.
Wij hebben hem speciaal om zijn mening
gevraagd, omdat in de laatste eeuw stel-

selmatig en dikwijls ten onrechte het
'metier' uitgespeeld wordt om de hedendaagse kunst te blameren. Hij schrijft wat
volgt:
Oven 'Métier in de beeldende kunst' willen
we enkel het volgende stellen:
,,Waarom het probleem van het 'metier'
stellen wanneer we het over beeldende
kunst hebben, waarin elke idee of visie
zich door een medium laat concretiseren?
Het is geen verschijnsel los van de kunst.
Noch van de klassieke, noch van de mo-

derne of meest hedendaagse.
Wel te verstaan wanneer men onder
'metier' begrijpt, die formulering die het
best de ideeen van de kunstenaar onderstreept. En die ideeen zijn er niet in
functie van het 'metier'. M.a.w. elke visie
en plastische impakt van de kunstenaar
impliceert een specifiek inzicht in het
metier. Vandaar de verschillen, maar eigen rijkdommen, tussen de Vlaamse Primitieven en de Barok. Tussen Magritte en
Permeke. Tussen Picasso en Ernst. Tussen Panamarenko en Beuys."
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Ter aanvulling volgende tekst van Conservator Jan Hoet, waarin hij het heeft over
de educatieve rol van het Museum voor
Hedendaagse Kunst voor het juiste begrip van actuele kunst. Daarin krijgt het
metier, de kunde, een speciale betekenis.
Plastische kunst, die de beeldproblematiek ten top heeft gevoerd, doet uiteraard
een intens beroep op onze capaciteiten
tot creatieve medewerking op het receptioneel vlak. Het zal de bedoeling van elk
museum van hedendaagse kunst zijn om
die onderdrukte visuele talenten opnieuw
aan te wakkeren.
Herkenning van het beeld zal de beschouwer bij een eerste kijken dikwijls als richtinggevend element in de steek laten.
Daartegenover vraagt de actuele kunstenaar dat de beschouwer het kunstwerk visueel ontleedt, in zijn bestanddelen en in
de samenhang ervan, in het materiaalgebruik, de afmetingen, het associatievermogen, de intern-logische maar intuitieve
ontstaansgeschiedenis, in zijn autenticiteit. Het museum zal de beschouwer daarbij ter hulp komen door de vrij gesloten
semantiek van het zich individueel opstellende kunstwerk bloot te leggen en te situeren tegenover de achtergronden van
zijn maatschappelijke en artistiekculturele opstelling. In dit kennismakingsproces zal de klassieke schoonheidsnorm niet gehanteerd worden als
eerste norm. Integendeel, als er al een
norm gehanteerd dient te worden, dan zal
het die van de autenticiteit en van de

plastische overtuigingskracht zijn. Aileen
door dit criterium te hanteren kan het museum zich in zijn activiteiten identificeren
met de echte en ware verzamelaar die niet
op speculatieve aankopen uit is.
Dit laatste aspect, het financiele, dat met
elke aan- of verkoop te maken heeft, werkt
negatief ten aanzien van een vertrouwensvolle relatie van het publiek met het
museum. Die financiele sfeer wordt vooral door de media opgeroepen. Kunst kopen kost geld en soms veel geld, maar het
is een populaire voltreffer te kunnen uitpakken — in krant of op T.V. — met de
'spectaculaire prijzen die voor hedendaagse kunst neergeteld zouden worden.
De populaire media (en zijn ze niet juist
daarom zo populair?) komen tegemoet
aan de zucht naar sensatie. Onbezonnen
stellen ze de aankoopprijs, betaald aan de
kunstenaar, in de plaats van het alleen
materieel begrepen kunstwerk, gekocht
door het museum. Dat daarin voorbijgegaan wordt aan o.m. de fundamentele
aard van de kunst hoeft geen verder betoog.
Het probleem van de kundigheid, die de
kunstenaar bewust al of niet aan da dag
legt om zijn werk te realiseren, vormt een
gelijkaardig struikeiblok. Het al te simpele patroon is hetzelfde: kunst wordt met
kunde gelijkgesteld en wel met een bepaalde kunde, waardoor nog eens geexpliciteerd wordt dat de kunstenaar zijn individualiteit niet mag affirmeren door
middel van een specifieke kunde, die de
inhoud van het werk moet ondersteunen.

Om maar een voorbeeld te noemen, het is
voldoende te wijzen op het volkomen willekeurig gebruik van de woorden schilderkundig (technisch-ambachtelijk) en schilderkunstig (artistiek-esthetisch). Ook
hierin ligt een volwaardige educatieve
taak voor het museum: het zuiveren van
de taal die maar lukraak voor de beschrijving van kunst gebruikt wordt.
Nu is het wel zo dat het museum de waarheid niet in pacht heeft. Enerzijds draagt
het museum het aureool van waardenbevestigend instituut, anderzijds wil het Museum van Hedendaagse Kunst een platform voor discussie zijn.
Jan Hoet

de vakman, die maar vakman is, is dichter bij de schoonheid dan de kunstenaar,
die maar kunstenaar is...
In zijn proclamatierede tot de nieuwgediplomeerde scheidende leerlingen citeerde academie-directeur Vandommele
vooreerst Stravinsky, de grondlegger van
de moderne muziek:
,,Uit zichzelf impliceert het woord 'modernisme', in de zin van de nieuwste
kunstrichting, noch goed noch afkeuring.
Het brengt bovendien geen enkele verplichting mee. Hierin ligt dan ook de
zwakheid ervan. Het woord gaat schuil
onder al le mogel i jke interpretaties tot de
meest tegenstrijdige soms. Men zegt wel
dat men met zijn tijd moet meeleven.
Raad die helemaal overbodig schijnt, vermits er ons niets anders te doen staat.
Eertijds werd het woord eenvoudig niet
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gebruikt, bestond zelfs niet. Onze voorgangers waren nochtans niet dwazer dan
wij. Is het niet eerder een teken van verval
in zeden en smaak? Ik meen echt van wel.
Ik wou wel dat u evenveel met de uitdrukking verveeld waart, als ik zelf ben. Het
ware al dadelijk veel eenvoudiger als we
eens en voor altijd zouden bekennen dat
we vaak 'modern' noemen al wat ons snobisme in het gevlei komt: en is het wel de
moeite om het snobisme ter wille te
zijn?"
Daarna citeerde Vandommele ook nog
Herman Teirlinck, die langs de directeur
van een voorname Brusselse Kunstschool
was en wiens moderniteit evenmin betwijfeld kan worden:

,,Het vakkundige gaat het schone vooraf.
De vakman die maar vakman is, is dichter
bij de schoonheid dan de kunstenaar, die
maar kunstenaar is... Ons kunstonderwijs
is al meer en meer afgedwaald van de vakkennis. Diepere waarden kunnen alleen
ontgonnen worden door gevoelige handen gevoelig te maken."
Deze teksten paste de directeur vervolgens toe op zijn leerlingen, o.m. in deze
bewoordingen:
,,U hebt de weg van de studie genomen.
De lange weg. Maar dit alles vraagt inspanning. De echte studie is een lange
weg die velen afschrikt. Men slaat liever
een zijstraat in die zoveel korter schijnt...
En men beseft, helaas meestal te laat, dat

die kortere weg doodloopt. Kunst kan en
mag niet stilstaan... Wij hebben voor u
slechts de fundering van het 'Metier' geIegd. Het 'Metier', een woord waarvoor ik
nog nooit een goede vertaling heb kunnen
vinden. Misschien omdat dit woord zoveel
inhoud. 'Het Metier': voor sommigen het
verwijt dat men onze academies

toestuurt ! En toch geloof ik dat deze
opleiding steeds de taak zal blijven van
onze academies, wat zeker niet wil zeggen 'terugkeer naar het academisme'...
Wi j zijn nooit blijven stil staan, wij zijn
mede geevolueerd met de tijd. Er is enorm
veel veranderd, maar aan de grondsiagen
van het Kunstonderwijs zijn wij trouw ge-

bleven.
En ik dank het Vlaams Kunstenaarsverbond omdat zij de moed hebben om weldra een nummer van het tijdschrift 'Vlaanderen' te wijden aan 'Het Metier'. Er zal
helaas veel kritiek komen als: verouderd...
voorbijgestreefd... nutteloos..."
Roger Vandommele

beschouwingen van een leek over de wisselwerking van metier en creativiteit.

De laaisto getuigenis in deze reeks komt
van Hendrik Huys. Hij is geen beeldend
kunstenaar, maar van huize uit — o.m. als
zoon van de bekende kunstschilder Modest Huys — heeft hij we/ veel te maken
gehad met schilderkunst, zodat de prob/ematiek ervan hem niet vreemd is. Ook als
kunstenaar en als criticus is hiI act/el.
Toch beschouwt hij zich a/s een leek in de
kunst.
Ik kan me slechts een geinteresseerde
noemen in de verschillende vormen van
plastische kunst. Daarmee kan ik bezwaarlijk een pleidooi opbouwen. Diep ingaan op het probleem 'wisseiwerking tussen metier en persoonlijke creativiteit' kan
en wil ik zeker niet. Toch enkele losse beschouwingen van een leek.
1. Het komt me voor dat het metier in de
plastische kunsten slechts akademisch in
regels, formules en technieken werd vastgelegd (verschillend van civilisatie tot civisatie), nadat reeds i ntuitief en creatief zeer
kundig en begaafd werd getekend, gekleurd, gekapt, geboetseerd en gedraaid.
Bij de evol ut ie van de bouw — de bi j na mathematisch constructieve kunst bij uitstek
— werd het metier uiteraard noodzakelijker. Voor de andere plastische kunsten
kreeg het meer waarde, naarmate die praktisch en functioneel werden geintegreerd
in staatkundig, cultureel en religieus verband als elementen van versiering, visueel
symbool of weeldemachtsvertoon. Zo kon
het moeilijk anders, of een kunstenaar
moest ook een flinke ambachtsman zijn.
Een retro over al deze eeuwen heen, hoe
groot de charmes van een spontane voorhistorische en vroeg-primitieve creativiteit
voor de moderne mens ook mogen zijn, is
moeilijk denkbaar en kan zeker niet gans
echt en zuiver nagestreefd worden.
2. Natuurlijk is de functie van de plasti-

sche kunst nu zeerverschiIIend en in zekere mate ruimer. Maar in vele gevallen toch
ook niet. Er is het ruimere decoratieve element, waarbij de abstracte visie wellicht
beter past dan de figuratieve. Maar er zijn
ook nog steeds de I i jsten van sch i Ideri jen,
de contouren van beeldhouwwerken, de
persoonsgroeperingen in balletten, die tot
ordening dwingen. Het is moeilijk denkbaar, dat hier, zonder gevaar voor verwarri ng en verschral i ng, het door de eeuwen
heen toch vrij natuurlijk geevolueerd
metier volledig zou kunnen opzij gelegd.
3. Ik geloof dat het niet zoveel gaat om de
kennis van het metier, dan wel om de praktijk zelf, waarbij improvisatie en vindingri jkheid moeten aanwezig zijn (dat is m.i.
nog niet de echte creativiteit). Zonder daarom diep te pogen te bepalen wat kunst en
geen kunst is (is dit wel mogelijk en niet te
subjectief?), kan men toch stellen dat het
verschil tussen loutere ambachtsman en
kunstenaar nauw verbonden is met gevoel
en verbeelding, met levens-ethische en filosofische visie en persoonlijke gave en
geaardheid. Me dunkt dat de handigheid in
het metier, zelfs een zekere leerschool —
zonder uitgebreide theorie, en beperkt tot
gebruik van materiaal en enkele allerelementaire technieken — wel tot een hogere
creativiteit kunnen leiden en tot een meer
geslaagde uitwerking van het gevoelde,
geconcipieerde of betrachte. Beroemde
plastische kunstenaars hebben dit bewezen. Wel I icht hebben ze het daardoor gemakkelijker gehad om ook met succes te
vernieuwen. Zulks sluit niet uit, dat akademisch ongeschoolden waardevolle creatieve kunstenaars kunnen zijn of worden.
Het akademisme is slechts hinderend of
noodlottig voor wie erin verstard geraken,
door allerlei levensomstandigheden niet
openbloeien. Soms ook door gebrek aan visie en durf, door innerlijke geremdheid of
werkelijke onbekwaamheid.

4. Nog dit: ik kan weinig geloof hechten
aan de volstrekt persoonlijke creativiteit,
zoals die nu in vele kringen wordt voorgehouden. Het leger van epigonen en beinvloeden, is daarvoor toch geen bewijs. De
vraag is, of een woeler in kleuren, die
schier onverwachts lets anders meent gevonden te hebben, dan wat hij vooraf geconcipieerd had, en de opbouwer van
grillig-experimentele constructies en collages wel echt creeren in de ware zin van
het woord. Gaat creeren niet in de eerste
plaats van de mens zeif uit: als een poging
tot het veruiterlijken, het vorm te geven
aan wat reeds in hem zeif embryonaal leefde ? Of is creeren touter toeval ? Bestaat de
persoonlijkheid slechts hierin dat het produkt nieuw, gedurfd of buitenissig schijnt
doorzijn fantastischevormen (die in de natuur ook wel voorkomen), zodat alleen een
zekere toets of ordening vanwege de kunstenaar volstond om het aanvaardbaar te
maken?
Op deze wijze is de kunstenaar er wel
enigszins bij betrokken. Maar dat zijn ganse persoonlijkheid als mens en schepper
erin is terug te vinden, valt te betwijfelen.
Dan waren de voorhistorische en primitieve kunstenaars veel persoonlijker en creatiever. Hendrik Huys
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Vincent van Gogh of het gevecht met het metier
I

Vincent (° 30.3.1853) had de Internationale kunsthandel verlaten
om dominee-studies te doen. Spijts enorme inspanningen, had hij
daarin gefaald; evenzo in het experiment als hulp-prediker in de
Borinage. Hij neemt dan met dezelfde passie het besluit kunstenaar te worden. Hij is niet veel minder dan 30 jaar oud en beslist
dus niet op een academie maar zelfstandig het 'metier' te leren.
Van dat ogenblik of begint een strijdzonder einde met de technieken, die hij moeizaam verovert om ze tenslotte te revolutioneren.
Die strijd leest men uit zijn werken, maar ook uit de brieven, die hij
stuurt naarzijn broer Theo, kunsthandelaar, zijn vertrouweling en
maecenas. Hier volgen uittreksels uit een aantal van deze brieven, voornamelijk uit de periode voor hij de befaamde Antwerpse
Academie intreedt om er kort nadien uit te verdwijnen en naar
Frankrijk te trekken. Nog uit Cuesmes meldt Vincent aan Theo:

Ik werk nog altijd aan de'Cours de Dessi n' van Bargue en i k zal die
afwerken, want elke dag wordt zo mijn hand en mijn geest
leniger... Die voorbeelden zijn uitstekend. Intussen bestudeer ik
ook een boek over anatomie en een ander over perspectief. De
studie is lastig en soms irriterend, maar toch meen ik goed te
doen met ze te lezen.
Ge ziet dus dat ik hard werk, maar voor het ogenblik geeft het nog
maar weinig verheugende resultaten. Maar ik hoop dat die doornen op tijd en stond bloemen zullen brengen, en dat deze schijnbaar steriele stri jd barensweeen betekent. Eerst I i jden dan verb) i jden. (Vertaald uit het Frans; brief 136, 24 sept. 1880).
Hij werkt ook aan de hand van de 'Exercises au fusain ' van Bargue
en naar model, zoals hij een jaar later in sept. 1881 schrijft uit de
pastorie van Etten (N.-Brab.):

Hoewel ik pas kort geleden U heb geschreven, zo heb ik ditmaal U
nog lets meer te zeggen.
Namelijk dat er een verandering in mijn tekenen is gekomen, zowel in mijn manier van doen, als in het resultaat daarvan. Ook
naar aanleiding van een en ander dat Mauve mij zeide, ben ik opnieuw begonnen te werken naar levend model. Ik heb er onderscheiden personen hier toe kunnen krijgen gelukkig, o.a. Piet
Kaufman, de arbeider. Het zorgvuldig bestuderen, het aanhoudend en herhaaldelijk tekenen van de Exercises au fusain van
Bargue heeft mij beter inzicht gegeven in het figuurtekenen. Ik
heb leren meten en zien, en grote lijnen zoeken. Zodat't geen mij
vroeger wanhopig onmogelijk scheen, nu langzamerhand mogelijk gaat worden, Goddank.
Tot 5 maal toe heb ik een boer met een schop, enfin,'un becheur'
getekend, in allerlei standen, tweemaal een zaaier, tweemaal een
meisje met een bezem. Verder een vrouw met witte muts, die aardappelen schilt, en een herderop zijn stok geleund, en eindelijk een
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ouden zieken boer, op een stoel bi j den haard gezeten met het
hoofd in de handen en de elbogen op de knieen. En daarzal het natuurlijk niet bij blijven, als er eens een paar schapen over de brug
zijn volgt de gehele kudde.
Spitters, zaaiers, ploegers, mannen en vrouwen, moet ik nu onophoudelijk tekenen. Al wat tot het buitenleven hoort, onderzoeken
en tekenen. Evenals veel anderen dat deden en doen. Ik sta nu niet
meer zo machteloos voor de natuur als vroeger.
Uit den Haag bracht ik conte in hout, (evenals potlood) mede, en
daar werk ik nu veel mede. Ook begin ik met het penseel en de doezelaar er in to werken, met wat sepia of O.-I. inkt, en nu en dan eens
met wat kleur. Zeer zeker is het dat de tekeningen, die ik dezen
laatsten tijd gemaakt heb, weinig lijken op lets anders wat ik tot
nu toe maakte. De grootte van de figuren is zo ongeveer die van
een Exercise au fusain.
Wat betreft landschap, ik houd het er voor dat dat er in genendele
bij hoeft te I i jden, integendeel het zal er bij winnen. H ierbi j een
paar kleine schetsjes om U een gedachte er van te geven. Natuurlijk moet ik de mensen die poseren, betalen. Wei niet veel, maar
omdat het dagelijks terugkomt, is dit ene uitgave meer, tot zolang
ik er niet in slaag tekeningen te verkopen...
Want voor iemand die een figuur heeft leren aanklampen, en vasthouden tot 't op zijn poten op 't papier staat, is in den tegenwoor-'
digen tijd nog wel wat te verdienen ook. Ik hoef U wel niet te zeggen, dat ik U deze schetsjes alleen zend, om U een gedachte te geven van de pose, ik heb ze vandaag gekrabbeld in korten tijd, en
merk dat er heel wat op de proportie aan te merken valt, zeker
meer dan op de eigenlijke tekeningen althans. (Brief 150)
De landschapsschilder, aquarellist en etser Anton Mauve, een
familielid van Vincent, wordt door hem geraadp/eegd te Den
Haag. Vincent is vol eerbied en vo/gzaamheid:

Het is niet zonder emotie, dat ik terugblik aan mijn reisje naar
's Hage. Toen ik bij Mauve kwam, toen klopte mij het hart wel wat,
want ik dacht bij me zelf, zal hij mij ook met een kluitje in 't net proberen te sturen, of zal ik hier lets anders ontmoeten ? En nu 't geen
ik ondervond van hem was, dat hij op allerlei manier praktisch en
hartelijk mij terecht wees en animeerde.
Evenwel niet altijd door maar alles goed te vinden wat ik deed of
zeide, integendeel. Maar als hij mij zegt: ,dit of dat deugt niet"
dan is het omdat hij tegelijk erbij zegt ,maar probeer't eens op die
en die wijs" en dat is heel wat anders dan aanmerkingen maken
om aanmerkingen te maken. Of iemand al zegt ,gij zijt ziek", dat
helpt niet veel, maar zegt iemand „doe dit of dat en gij zult gezond
worden" en zijn raad is geen bedriegerij, kijk dat is het ware en dat
helpt dan ook.
Nu ben ik van hem vandaan gekomen met enige geschilderde studies en een paar aquarellen. Natuurlijkzijn dat geen meesterstukken, maar toch ik geloof waarlijk dat er iets gezonds en werkelijks
in zit, meer althans dan in hetgeen ik tot nu toe maakte. En dus reken ik nu te zijn aan 't begin om lets serieus te maken. En daar ik
nu over een paar technische ressources meer kan beschikken, n.l.
verf en penseel, zo zijn de dingen als 't ware weer nieuw.
Maar — nu moeten wij dat in praktijk gaan brengen. En dan is het
eerste, dat ik een vertrek moet vinden groot genoeg om een behoorlijke distantie te kunnen in acht nemen. Mauve zei mij dadelijk toen hij mijn studies zag: ,ge zit te dicht op Uw model". Daardoor wordt het in veel gevallen zo goed als onmogelijk de nodige
afmetingen voor de proportie goed te nemen, en dus dat is zeker
een van de eerste dingen waarop ik letten moet. Nu moet ik zien
een groot vertrek ergens te huren,'t zij een kamer,'t zij een loods.
En dat zal zo enorm duur niet zijn. Een arbeidershuisje doet hier to
lande f 30 per jaar huur, dus dunkt me voor een vertrek, dat dubbel
zo groot is als die arbeiderswoning f 60 b.v. En dat is niet onoverkomel i j k.

Evenwel ofschoon ik erg veel van Brabant houd, zo heb ik toch ook
gevoel voor andere figuren dan de Brabantse boerentypen... Echter heb ik bepaald afgesproken met Mauve, dat ik al mijn best zal
doen om een goed atelier te vinden, en verder moet ik nu betere
verf en beter papier gebruiken. Evenwel is voor studies en krabbels het papier Ingres uitmuntend. En 't komt veel goedkoper uit
zelf daarvan schetsboeken van allerlei formaat te maken, dan die
schetsboeken gemaakt te kopen. Ik heb nog enigen voorraad papier Ingres, doch als gij de bewuste studie terugzendt, en ge kunt
er weer wat van diezelfde soort bij zenden, zult ge mij erg veel plezier doen. Maar geen spierwit, maar zo van die kleur van ongebleekt linnen, geen koude tinten.
Theo wat is toon en kleur een groot ding. En wie er geen gevoel
voor leert hebben, wat zou hij ver van 't leven afblijven. Mauve
heeft mij zoveel dingen leren inzien die ik vroeger niet zag, en 't
geen hi] mij gezegd heeft, zal ik U bij gelegenheid wel eens proberen over te vertellen, want misschien kunnen er nog wel een of
twee dingen zijn die ook gij niet goed ziet. En gij kunt niet denken
wat een gevoel van verlossing ik begin te voelen, als ik denk aan
dingen die Mauve mij ook gezegd heeft omtrent het verdienen.
Denk eens hoe ik jaren tang gescharreld heb altijd in een soort
fausse position. En nu, nu komt er een schemering van echt licht.
Ik wenste wel dat gij de twee aquarellen, die ik nu heb meegebracht eens zaagt, want gij zoudt zien dat het aquarellen zijn net
als andere aquarellen. Er mogen nog veel imperfecties in zijn, que
soit, ik wil graag de eerste zijn om te zeggen dat ik erzelf nog zeer
ontevreden over ben, maar toch het is iets anders dan ik tot nu toe
heb gemaakt, en het ziet er frisser en gezonder uit, maar dat
neemt niet weg dat het nog veel frisser en gezonder moet worden,
maar niet in eens kan men wat men wil. Dat gaat geleidelijk...
(Brief 164, Etten, december 81)
Een gelukkige dag is het voor Vincent als Mauve van oordeel is
dat hij nu voldoende het tekenen onderde knie heeft om weldra te
beginnen met schilderen op doek:
Gij moet weten Theo dat Mauve mij heeft gestuurd een schilderkist met verf, penselen, palet, tempermes, olie, terpentijn, enfin
met al het nodige. Zodat het er nu door is dat ik ook aan 't schilderen zal tijgen, en ik ben er maar bij om dat het daartoe gekomen is.
Wel dezen laatsten tijd heb ik heel wat getekend, vooral van
figuurstudies. Als gij die nu zaagt, zoudt ge wel merken welke weg
ik uitga. Natuurlijk ben ikzeerverlangend om te horen, wat Mauve
mij nu verder zeggen zal. Heb dezer dagen ook een kinderen getekend en dat is mij erg goed bevallen. Het is deze dagen buiten
prachtig van kleur en toon; juist als ik wat licht krijg in 't schilderen, zal ik er eenmaal toe komen om iets daarvan uit te drukken,
doch wij moeten voet bij stuk houden, en nu ik aan 't figuurtekenen ben zet ik dat door, totdat ik een eind verder ben, en als ik buiten werk, dan is 't om boomstudies te maken, doch eigenlijkde bomen beschouwende alsof het figuren waren. Ik bedoel ze vooral
beschouwende met het oog op den contour, de proportie en hoe
ze in elkaar zitten. Dat is het eerste waar men mede te maken
heeft. Daarna komt het model leren en de kleur en de omgeving en
juist over die kwestie moet ik 't eens met Mauve hebben.
Maar Theo ik ben toch zo blij met mijn schilderkist en 't is beter
dunkt mij, dat ik die nu pas in handen krijg na reeds minstens een
jaar getekend te hebben uitsluitend, dan dat ik er onmiddellijk
mee begonnen was. Mij dunkt dat zult ge wel met mij eens zijn...
Hier in Holland voel ik mij toch veel meer thuis, ja ik geloof dat ik
weer door en door een Hollander zal worden... zowel in karakter
als ook in manier van doen, wat tekenen en schilderen betreft.
Evenwel geloof ik dat het mij nog wel to stade zal komen dat ik ook
een tijd buitenlands ben geweest, en daar een en ander heb gezien, wat niet overbodig is te kennen. (Brief 165, Etten, dec. 81)
Maar intussen heeft Vincent zijn vader (de dominee) met zijn gedrag zo geergerd dat die zich verplicht voe/t hem te vragen elders
heen te gaan. Woest trekt hij naar Den Haag, waar Mauve woont,
maarhij is weerhelemaal afhankelijk van wat Theo hem stuurt: tekeningen verkopen voor de kost zal een illusie blijken, want hij zal
van de he/e stapel uiteindelijk maar 12 stuks kwijt raken. Toch zet

hij door:
Gij zegt: gij zult er eens erg spijt van hebben — kerel ik geloof dat
ik veel van Bien spijt al gehad heb voor Bien tijd. Ik zag het aankomen en zocht het te couperen; nu dat is niet gelukt en enfin wat gebeurd is, is gebeurd. Zal ik er nu nog spijt over hebben, neen eigenlijk heb ik zelfs geen tijd om spijt te hebben. Het tekenen wordt
hoe langer hoe meer een hartstocht bij me en dat is net een
hartstocht als die van een zeeman voor de zee.
Mauve heeft mij nu een nieuwen weg gewezen om iets te kunnen
maken, n.l. het aquarelleren. Nu daar verdiep ik mij nu in, en zit te
smeren en weer uit te wassen, enfin te zoeken en te streven:
,,Puisqu'il faut faire des efforts de perdu. Puisque 1'execution
dune aquarelle a queique chose de diabolique. Puisqu'il y a du
bon en tout mouvement energique."
Dus ofschoon ik van plan was om U nog uitvoeriger te schrijven
over het voorgeval lene thuis..., ik heb er nu geen tijd voor en ikvind
het beter ik U nog eens over het tekenen schrijf. Ik ben dadelijk behalve een paar kleine ook een grote aquarel begonnen, op zijn
minst zo groot als een van die figuurstudies die ik te Etten maakte. Nu spreekt het vanzelf, dat dat zo maar niet in eens goed en grif
van stapel loopt. Mauve zegt me dat ik op zijn minst een stuk of 10
tekeningen verknoeien zal, voor ik zowat het penseel weet te hanteren. Daarachter zit een betere toekomst, dus werk ik door met
zoveel koelbloedigheid als ik verzamelen kan, en ook door mijn
fouten laat ik mij niet afschrikken.

Dit is een schetsje van een van de kleine aquarellen, het is een
hoekje van mijn atelier met een meisje dat koffie zit te malen. Ge
ziet ik zoek naar toon, een kopje of een handje dat gloeit en waar
leven in zit en dat uitkomt tegen een dommelende achtergrond,
schemerend, en dan brutaal daar tegen uit dat brok schoorsteen
en kachel, ijzer en steen en een planken vloer. Als ik die tekening
naar mijn zin kon krijgen... Maar ge begrijpt, ik kan dat alles nog
niet zo uitdrukken, maar de zaak is maar dunkt me de moeilijkheden aangrijpen... Nu spreekt het vanzelf dat men de techniek niet
den eersten dag meester is... (Brief 170, Den Haag)
Hoe moeilijk het is het metier meester te worden wordt steeds
maar herhaald:
Ofschoon in 't midden van financiele moeilijkheden, toch gevoel
ik dat niets solider is dan een 'handwerk', in den letterlijken zin
van werken met de handen. Als gij schilder werd zou een van de
dingen, die U verwonderen zouden, zijn, dat het schilderen en wat
daaraan verbonden is, werkelijk een tameli jk zwaar werk is uit een
physiek oogpunt; de inspanning van den geest, de tobberij met
den kop niet meegerekend, wordt er ene tamelijke krachtinspanning vereist, en dat dag aan dag.
Nu, voor heden spreek ik er niet meer over, alleen zeg ik nog dit:
dan wanneer ge naar Holland komen zult, zou ik U graag eens niet
maar voor een half uur, doch b.v. een helen morgen alleen spreken, over praktische dingen die ik geleerd heb, hetzij door eigen
oefening, hetzij door Mauve of anderen, net alsof ik het U moest
uitleggen om het U te leren. Ik hoop dat ge daar niet op tegen zult
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hebben, — in 't ergste geval verveelt ge U Bien morgen, maar misschien zal het U niet vervelen. Alleen hoop ik dat ge aisdan niet onderwi j i aan het 'verkopen' van sch i lderi jen zult denken, doch aan
het 'how to do it'. Enfin nous verrons. Kunt gij mij zo omstreeks
't eind dezer maand wat geld sturen... (Brief 182, Den Haag)
De goeie Theo heeft geld gestuurd, altijd opnieuw. Denk niet dat
Vincent hem er niet dankbaar voor is:

Ik ben erg dankbaar er voor dat ge er eens geweest zijt, ik vind het
heerlijk weer 't vooruitzicht te hebben van een jaar geregeld werk
zondercalamiteiten, en door 't geen ge mij hebt gegeven, heb ik in
't schilderen weer bovendien nog een nieuwen horizon. Ik reken
het een voorrecht boven duizend anderen, dat gij zoveel slagbomen uit den weg ruimt.
't Spreekt vanzelf dat menigeen niet voort kan dikwijls om reden
van de onkosten, en hoe dankbaar ik daarvoor ben dat ik geregeld
werken kan, wel ik kan 't U niet in woorden zeggen. Om in te halen
den tijd Bien ik later dan anderen begonnen ben moet ik dubbel
mijn best doen, en met den besten wil zou ik stoppen moeten als
ik U niet had.
Ik zal U eens vertellen wat ik alzo mij heb aangeschaft.
Primo: een flinke moistcolour box voor 12 stukjes of tubes waterverf, met een dubbel geslagen deksel die open voor palet dient, tegelijk is er bergplaats voor een stuk of 6 penselen. Dat is een stuk
gereedschap dat veel waard is om buiten te werken, en eigenlijk
absoluut nodig, maar het is een hele kosten en ik had het in mijn
gedachte tot laterverschoven en nu gewerkt met losse stukjes op

theeschoteltjes, die echter lastig mee te nemen zijn, vooral als
men nog andere bagage heeft.
Dat is dus een mooi stuk, dat men als men 't eens heeft voor lang
heeft. Tegelijk heb ik waterverf genomen in voorraad, en mijn penselen vernieuwd en aangevuld.
Dan voor eigenlijk schilderen heb ik nu alles wat absoluut nodig
is. En ook verf in voorraad, grote tubes (die veel goedkoper uitkomen dan kleine), maar zoals ge begri jpt heb ikzowel voor waterals voor olieverf mij bepaald tot eenvoudige kleuren, oker (roodgeel- bruin), cobalt en Pruisisch blauw, Napels geel, terra sienna,
20

zwart en wit, aangevuld met wat carmijn, sepia, vermiljoen, ultramarijn, guttegom in kleinere tubes.
Maar mij onthouden van kleurtjes die men zelf moet mengen. Dit
is geloof ik een praktisch palet met gezonde kleuren. Ultramarijn,
carmijn of iets anders voegt men bij, in geval 't bepaald nodig is.
Ik zal beginnen met kleine dingen, maar wel hoop ik nog dezen
zomer mij te oefenen met houtskool voor grotere schetsen, met
het oog om later te schilderen in wat ruimer formaat.
En 't is daarvoor dat ik weer een nieuw en hoop ik beter perspectiefraam laat maken, dat in ongelijken duingrond b.v. vaststaat
met twee sti j len, bv. op deze man ier:

Natuurlijk heb ik niet alles, wat gij mij gegeven hebt in eens uitgegeven, ofschoon dit moet ik wel zeggen, de prijzen van een en
ander mij weer geducht tegenvielen, en er als men nagaat meer
dingen nodig zijn dan oppervlakkig wel schijnt.
Is het dat het mij aangenaam zou zijn, gij tegen den twintigsten
het gewone zenden kondt, zo is 't niet omdat dan alles op zal zijn,
maar wel omdat ik het raadzaam vind, voor 't geval ik onder 't werken bespeur nog dingen bepaald nodig te hebben, wat in den zak
te houden. Dat geeft een grote rust en orde in 't werk. De moistcolour box past in de schilderkist, zodat ik in 66n voorwerp desnoods de benodigdheden voor aquarel en voor schilderen tegelijk
kan mededragen.
Ik stel er veel prijs op goed spul te hebben en heb graag dat mijn
atelier er flink gaat uitzien, zonder antiquiteiten of tapijten en draperies evenwel, maar door de studies aan den muur en door goed
gereedschap. Dat moet komen door werken en door den tijd.
Gisterenmiddag ben ik geweest op den zolder van het papiermagazijn van Smulders op de Laan. Ik heb daar gevonden — weet
ge wat — het dubbele Ingres onder den naam van Papier Torchon,
het was een soort nog ruwervan grein dan het Uwe. Ik stuur U een
staaltje om U eens te laten zien. Er is een hele partij, oud en belegen reeds, erg best. Nu heb i k er maar een half boek van genomen,
maar voor later kan ik daar terecht. Nu was ik er voor een ander
doel, n.l. het honigpapier wat ik nu en dan heb — zeer goedkoop,
afkomstig van een niet afgeleverde bestelling voor 't kadaster.
Dat is zeer geschikt voor fusain geloof ik, en 't zijn grote vellen, getint zowat als 't Harding.
Gij ziet, dit staaltje heeft een grein zo ruw als een stuk zeildoek.
Dat wat gij meebracht is aardiger van kleur, en heerlijk b.v. voor

studies van slootkanten en gronden. Ik ben echterook blij, ik deze
nieuwe partij ontdekt heb.
Nu kerel, hartelijk dank voor alles, een handdruk in gedachten, ik
ga aan 't werk. — Zeg Pa en Moe recht hartelijk goedendag, bedank hun voor wat zij U voor me medegaven. (Brief 222, Den Haag)

Deze en vele andere passages uit Vincents brieven bewijzen zijn
bekommernis om de te gebruiken materialen, het metier in de
beperkte betekenis van het woord. Hij komt in een volgende brief
terug op zijn perspectiefraam, met meer details:
In mijn vorigen brief zult ge een krabbeltje gevonden hebben van
dat bewuste perspectiefraam. Daar net kom ik van den smit vandaan, die ijzeren punten aan de stokken heeft gemaakt en ijzeren
hoeken aan het raam.

Het bestaat uit twee lange palen:
met sterke houten pennen gaat het raam daaraan vast, 't zij in de
hoogte, 't zij in de breedte.
Dit maakt dat men op't strand of op't weiland of op een akker, een
kijkje heeft als door 't venster. De loodlijnen en waterlijnen van
't raam, verder de diagonalen en het kruis, of anders een verdeling
in kwadraten, geven vast en zeker enige hoofdpunten, waardoor
men met vastheid een tekening kan maken die de grote lijnen en
proporties aangeeft.
Dan tenminste wanneer men gevoel heeft voor de perspectief, en
begrip van de reden waarom en de wijze waarop de perspectief de
Iijnen een schijnbare verandering van richting, en de massa's en
vlakken een verandering van grootte geeft. Zonder dat helpt het
raam niets of bijna niets, en duizelt men als men er door kijkt.
Mij dunkt gij zult wel voelen, dat het een heerlijkding is dit vizierte
braqueren op de zee, op de groene velden of 's winters op de besneeuwde vlakte of in den herfst op het grillig netwerk van dunne
en dikke stammen en takken, of een stormlucht.
Het stelt — met veel oefening, en met langdurige oefening,
iemand in staat om bliksemsnel te schilderen.
Eigenlijk is het absoluut voor 't schilderen goed, want lucht grond - zee - daar moet het penseel bijkomen, of liever om die met
tekenen alleen te kunnen uitdrukken, is het nodig de penseel-

behandeling te kennen en te voelen. Ik geloof ook zeker dat het op
mijn tekenen nog heel wat invioed zal hebben als ik eens een
schilder. In januari heb ik dat geprobeerd reeds, toen is het echter
weer gestopt, de reden van dat stoppen was ook bepaald, behalve
een paar andere dingen, dat ik nog te weifelend was bi j 't tekenen.
Nu is een half jaar daarover heengegaan geheel toegewijd aan het
tekenen, welnu 't is met frissen moed dat ik opnieuw begin. Het
raam is werkelijk een mooi stuk gereedschap geworden, 't spijt
me gij het niet eens nog gezien hebt. Het kost mij ook nog een aardig duitje, maar ik heb 't zo solide laten maken dat ik het niet gauw
verslijten zal. Ik begin dus maandag met het maken van grote
fusains daarmee, en met het schilderen van kleine studies — lukken die twee dingen dan zullen hoop ik, spoedig betere geschilderde dingen volgen.
Ik zou dus willen dat tegen dat ge weer eens bij me komt, het atelier een echt schildersatelier geworden zal zijn.
Dat het in januari niet vlotte, ge weet het lag aan verscheidene
oorzaken, maar apres tout het kan beschouwd worden als ene
averij in de machine — een schroef of een stang die niet sterk genoeg was en door een sterker stuk vervangen moet worden. lets
wat ik me aangeschaft heb, is een sterke warme broek, en daar ik
even voor ge kwaamt pas een paar stevige schoenen had gekocht,
ben ik tegen weer en wind gewapend. Tegelijk is het mijn bepaald
doel om door dit landschapschilderen een paar dingen van techniek te leren, die ik nodig gevoel te hebben voor mijn figuur. Het
uitdrukken van verschillende stoffen namelijk, en den toon en de
kleur. In een woord het uitdrukken van het corps - van de massa
der dingen. (Brief 223, Den Haag)

Daarmede bereiken we september 1883. Vincent zal in de twee
volgende jaren het volledig meesterschap over het traditionele
schildersmetier volledig veroveren, dat hem zal toelaten in 1885
zijn eerste 'meesterwerk' te creeren: 'De Aardappeleters'.

Vincent van Gogh, De Aardappeleters, 1885; verz. W.W. van Gogh.
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Er blijven hem geen zes jaar meer te leven. Maar in die tijd zal hij
een verbluffend oeuvre tot stand brengen. Hi/ zal de Pan/se smeltkroes moeten ondergaan, om tenslotte de traditionele schildertechniek om te buigen tot iets totaal nieuws: met Cezanne schept
hij de moderne schildertechniek, waarvan de volgende 100 jaar
schatplichtigzijn. Zijn bijdrage is het 'métier' te hebben gesmeed,
dat toelaat hetparoxysme van de expressiviteit te bereiken. Maar
in een brief aan zijn moeder in november 1890 vanuit het 'Asile'
van St. Remy, waar hij Brie zware crisissen van dementie
doorstond, maakt hij als het ware een sarkastisch bilan op van
zijn korte kunstenaarscarriere:
De natuur is hierzeer mooi in den herfst en met de gele blaren. Het
gebeurt dat een groot veld geheel purper en rood wordt zoals bij
ons de wilde wingerd, en daar naast een vierkant geel en wat verder een plek die nog groen is. Dat alles onder een lucht van prachtig blauw en lila rotsen in het verschiet. Verleden jaar had ik beter
gelegenheid om dat te schilderen dan nu. Ik had gaarne zo iets gevoegd bij wat ik U stuur, maar dat blijf ik U schuldig voor een volgend jaar.
Aan het portret van mezeif dat ik er bij voeg zult U zien dat ofschoon ik Parijs, Londen en zoveel andere grote steden zag en dat
jaren lang, ik toch er zo min of meer als een boer van Zundert b.v.
Toon of Piet Prins uit ben blijven zien, en ik verbeeld me soms dat
ik ook zo voel en denk, alleen zijn de boeren van meer nut in de wereld. Eerst als men al de rest heeft, krijgen de mensen gevoel voor,
behoefte aan, schilderijen, boeken enz. In mijn eigen schatting reken ik me dan ook bepaald beneden de boeren. Enfin ik ploeg om
mijn doeken als zij op hun akkers.

Het gaat anders in ons vak triest genoeg — dat is wel altijd zo gew'eest eigenlijk — maar het is tegenwoordig al heel bar. En toch
zijn er nooit zulke prijzen besteed voor schilderijen als heden te
dage.
Wat maakt dat wij nog werken, is vriendschap onder elkander en
liefde voor de natuur, en enfin als men zich al de moeite heeft getroost om meester van zijn penseel te worden kan men het schilderen niet laten. Ik behoor bij anderen vergeleken nog tot de gelukkigen, maar reken eens hoe het zijn moet als iemand het vak
begint en het moet laten steken voor hij iets gedaan heeft, en zo
zijn er velen. Reken er 10 jaar nodig zijn om het vak te leren, wie er
nu 6 b.v. doormaakt en bekostigt en dan 't moet opgeven, als U
wist hoe miserabel dat is en hoevelen er zo zijn.
En die hoge prijzen waarvan men hoort, betaald voor werk van
schilders die dood zijn en bij hun leven zo niet betaald werden,'t is
een soort tulpenhandel, waarvan de levende schilders meer nadeel dan voordeel hebben. En als een tulpenhandel zal dat ook
vergaan.
Men kan echter redeneren dat ofschoon de tulpenhandel al lang
vergaan en vergeten is de bloemkwekers toch gebleven zijn en
blijven zullen. En zo beschouw ik het schilderen dan ook dat het
blijvende ervan een soort van bloemen kweken is. En wat dat aangaat reken ik mij gelukkig er in te zijn. Maar rest ! Dit een en ander
om U te bewijzen men zich geen i l l usies moet maken.
Korte tijd nadien vindt men hem to Auvers bij Dr. Gachet. Op 29 juli
1891 is hij stervend als men uit zijn zak een brief haalt, die
bestemd is voor Theo; daarin vo/gende luciede zin:
,,Eh bien, mon travail a moi, j'y risque ma vie et ma raison y a
fondre (sic) a moitie." (Wel, mijn werk, ik riskeer er mijn leven aan
en mijn verstand heb ik er al half aan verloren).
Bijna 30 jaar later schrijft ene J. de Meester, Chef kunstredactie
van de NRC: „Van Gogh kon he/emaal niet schilderen. Hi/ smeerde een schilderij in twee uur in elkaar. U zult nog wel be/even da t
die he/e rommel als een zeepbel uit e/kaar springt en dat de prijzen, die jullie zo handig omhoog hebben gedreven, oneindig diep
naar beneden zullen zinken. " Bij leven had van Gogh een schilderij verkocht. Zijn 'Mas a Saintes-Maries' werd in 1981 verkocht
door Christie voor 2,1 miljoen dollar.

P.S.: De teksten van van Gogh zijn ontleend aan: Vincent van
Gogh, Brieven aan zijn broeder, Deel 1 en 3, Uitg. Mij v. Goede en
Goedk. Lectuur, A'dam, 1924 2
.

Vincent van Gogh, Zelfportret, Saint. -Remy 1890, Louvre Parijs (Detail).
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Creativiteit en/of metier Hoe oordelen de artiesten er zelf over?

Auguste Renoir en het oude schildersambacht
De strenge Ieertijd, die de jonge schilders
vroeger doormaakten, heeft de ontwikkeling van een eigen kunstpersoonlijkheid
nooit belemmerd. Rafael, die de vlijtige
leerling van Perugino is geweest, werd
daardoor juist de goddelijke Rafael. (Aug.
Renoir).
Uit een brief van Auguste Renoir (18411919) aan de schilder Victor Mottez. Die
had hem een heruitgave bezorgd van het
handboek over het schildersambacht van
Cennini 'Libro dell' Arte' uit 1437:
Een blik op het verleden is misschien heden niet overbodig. Zo men erop waken
moet niet te verstarren in de vormen van
vroeger, daarom heeft men toch niet het
recht zich volledig te willen losmaken van
vroegere eeuwen. In de laatste eeuw werden zoveel verblindende ontdekkingen gedaan dat heel wat mensen schijnen te
denken dat er vroeger geen mensen bestaan hebben.
Voor de kunstenaars van Cennini's tijd
was de faam een schoon werk te hebben
verwezenlijkt op zich reeds een voldoende
loon: zij arbeidden om de hemel te verwerven en niet om rijk te worden. Bovendien
versierden de kunstenaars in Cennini's
tijd de tempels, nu gaat het om spoorstations. Men erkenne dat de kunstenaars
van nu minder goed bedacht zijn wat hun
inspiratiebronnen betreft.
Bovendien waren in Cennini's tijd de voorwaarden aanwezig om een collectief werk
te verwezenl i jken: zij beheersten allen
eenzelfde ambacht. Een ambacht dat wij
nimmer meer volkomen zullen kunnen beheersen, omdat niemand het ons nog aanleren kan, sedert wij ons van de tradities
hebben verwijderd. Het ambacht van de
schilders der Italiaanse Renaissance was
hetzelfde als dat van hun voorgangers. Zij
leerden het allemaal vroeger van hun
meesters: bezaten zij bovendien genie,
dan zorgde dit voor de rest.
De leeftijd van een schilder onderscheidde zich overigens niet van die van
andere handarbeiders. In de werkplaats
van de meester moest hij niet alleen tekenen, hij leerde penselen maken, verf fabriceren, houtpanelen en doeken prepareren. Geleidel i j k aan werden zij in de aan
het ambacht verbonden moeilijkheden ingewijd, in de schrikwekkende kopbrekerij
die aan het werken met kleur is verbonden; dat laatste is maar mogelijk geworden door de van generatie tot generatie
groeiende ervaring. Nooit stond de strenge leertijd die de jonge schilders werd opgelegd de ontwikkeling van een persoon-

Auguste Renoir, Meisjes in gesprek, 1978
(Verz. 0. Reinhart, Winterthur) - Dit is het
eerste uit een lange reeks gelijkaardige
doeken met twee meis/es in gesprek, aan het
klavier of aan het lezen, meesterwerken die
a/s het huwelijksfeest zijn van kracht met
tederheid: als schilderijen betoverend,
menselijk verrukkelijk, historisch
hoogtepunten van het impressionisme. Nooit
is jeugd zo lieftallig en bezie/d geschilderd
geworden. Hij is op dat ogenblik nog he/emaa/
in de ban van het impressionisme, waarvan hij
de techniek even we/ op een hem eigene wijze
interpreteert om er zich weldra meer en meer
van te verwijderen. Hij vond die techniek „te
gecompliceerd, te eentonig, een soort van
schilderen, waarbij je voortdurend met jezelf
moet schipperen" (Milton S. Fox).

lijke kunstaard in de weg. Rafael, die een
vlijtig leerling is geweest van Perugino, is
daardoor juist de goddelijke Rafael geworden.
Maar om de waarde van de oude kunst te
begrijpen, moet men zich herinneren dat,
behalve de strenge leertijd, er nog lets anders bij de kunstenaars verdwenen is: het
religieus gevoel, de vruchtbaarste bron
van hun inspiratie. Het is dit gevoel dat
aan alle werken der oude meesters dat karakter van voornaamheid en onschuld
schonk, dat ons nog steeds beroert. Kort

samengevat: er heerste in die tijd een harmonie tussen de mens en het milieu,
waarin hij zich bewoog, en deze harmonie
vond haar oorsprong in een gemeenschappelijk geloof.
De cultus van de schoonheid, eigen aan
de katholieke cultuur... kwam niet alleen
tot uiting in wat we 'Schone Kunsten' heten: de gewoonste gebruiksvoorwerpen
dragen er de stempel van. Het heeft er de
schijn van dat in die gezegende tijden
eenieder die een arbeid voltrok, hoe Bering ook, de eergierigheid bezat er iets
volmaakts van te maken.
Daartoe droegen nog andere factoren bij.
Zo was het de gewoonte een voorwerp
aan dezelfde arbeider toe te vertrouwen
tot zijn voleinding. Hij kon er dus veel van
zichzelf insteken. De moeilijkheden eraan
verbonden, de eigen smaak die hij erin
wilde leggen, het slagen in zijn opzet, dat
alles schonk hem arbeidsvreugde. Die interesse voor de arbeid, de geestesinzet
die de arbeider vroeger kenmerkte, bestaan niet meer. De machine-arbeid en
het verdelen van het werk over verscheidene arbeiders, hebben de arbeidsvreugde gedood. Dat is treurig, want een arbeider die geketend is aan de machine, die
niets verlangt van zijn hersenen, voert een
eentonige arbeid uit, waarvan hij enkel
vermoeidheid oogst.
De onderdrukking van de geestesarbeid
heeft ook haar weerslag op de beeldende
kunst. Aan de wens te ontsnappen aan de
machine danken we ongetwijfeld de abnormale aangroei van het aantal schilders en beeldhouwers, evenals trouwens
de algemene middelmatigheid die er het
gevolg van is. Velen onder hen zouden geschikte bouwvakkers of smeden zijn geworden, hadden die beroepen thans nog
dezelfde aantrekkingskracht voor de jongeren. Maar de grootste oorzaak van de
achteruitgang is ongetwijfeld het tekort
aan idealen. Zelfs als de ambachtsscholen erin slagen geschikte techniekers te
vormen, dan kan men er toch niets mee
aanvangen, indien zij niet in zich een ideaal hebben dat in hun arbeid leeft. De bekwaamste hand is slechts de dienares
van de gedachte. De schilderkunst is een
ambacht zoals het ambacht van meubelmaker of ijzersmid en is onderworpen aan
dezelfde regels. Dat leert men in het traktaat van Cennini. Men vindt er ook de redenen onzer bewondering voor de oude
meesters en van het ontbreken van navolgers ervan op onze dagen.
(Uit: 'L'Occident', juni 1910)
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Pablo Picasso en zijn epigonen
Men wil altijd in alles een 'zin' vinden. Dat
is een ziekte van deze tijd. — De idee van
het zoeken heeft vaak de kunst laten vervallen in abstractie. Dat was waarschijnIijk de grootste vergissing van de moderne kunst. (Pablo Picasso)
Pablo Picasso (1881-1973) is ongetwijfeld
de knapste, meest virtuoze kunstenaar
van de laa tste eeuw. Da t zou niet mogelijk
geweest zijn zonder zijn voortdurende bekommernis om het ambachtelijke aspect
van zijn kunst. Zulks blijkt o.m. uit enkele
uitspraken van hem zelf:
Men kan zich moeilijk voorstellen hoe onverdraaglijk die lieden zijn voor mij, die
mijn werken en mijn manier van schilderen nabootsen. Aanhangers van een jonge
school, de zgn. 'surrealisten', kregen zekere dag bladen onder de ogen, die ik volgetekend had met schetsen, met punten
en lijnen. Ik was immers onder de bekoring gekomen van kaarten van het hemelgewelf: dat scheen me lets te zijn wat er
gewoon maar was, ongeacht wat het voorstelde. Zo tekende ik dan zekere dag punten, verbonden door lijnen, lijnen die zich
op hun beurt onderling verbonden, vlakken die aan een hemel schenen te zweven. Ik zei bij mezelf: dat zou ik weleens
kunnen gebruiken, die grafische elementen zou ik wel zonder meer eens in een
compositie kunnen inschakelen.
Kijk nu die pientere surrealisten ! Zij vonden in dat alles een 'zin': ze kwamen tot
de ontdekking dat die krabbels overeenstemden met hun abstracte gedachten.
Men wil altijd maar in alles een 'zin' vinden. Dat is een ziekte van deze tijd, die zo
weinig praktisch is en toch meent praktischer te zijn dan welke andere tijd ook!
Omstreeks 1906 overspoelde de invloed
van Cezanne bijna alles, en iedereen
meende het componeren te kennen en besef te hebben van het ritme der kleuren.
Twee problemen stelden zich voor mij. Ik
bemerkte dat een doek een zelfstandige
waarde had, los van de zakel i j ke sch i ldering van de dingen. Ik vroeg me of of men
de dingen niet eerder moest schilderen
zoals men ze kent, dan zoals men ze ziet.
Vermits het schilderij een eigen schoonheid bezit, kan men zich ook een abstracte schoonheid voorstellen die schilderwerk is. Zo kwam ik een aantal jaren
geleden tot het kubisme. Het is nooit lets
anders geweest dan dit: schilderen om de
schilderij zelf met uitsluiting van elke notie van een niet reele werkelijkheid. De
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Pablo Picasso, De geemailleerde Pan (1945). - ,Geen enkel schilderij bewijst sterker dan dit de
buitengewone verbeeldingskracht van Picasso. Uitgaande van de meest banale voorwerpen, weet
hij deze te metamorfoseren en er een obsederende poezie mee op te roepen. Wat de surrealisten
ook doen, nooit hebben zij de dingen zo kunnen transformeren en er een zulke magie aan kunnen
ontlokken als Picasso doet. En dat is slechts te verklaren, omdat hij een zekerheid van metier
bezit waarop geen van hen kan bogen, en die zich vooral manifesteert in de wilde heftigheid van
de tekening, de drift van de kleur, de welhaast razende kracht van de penseelstreek en de
zeldzaam forse vormgeving." (B. Dorival)

kleur speelt een rol in deze zin dat zij helpt
volumes voor te stellen. Eenieder weet
toch dat een wit vlak groter schijnt dan
een zwart van gelijke maat.
Dat is kinderlijk elementair! Maar het belet niet dat alle leeghoofden er onmiddellijk wetten en regels wilden ontdekken en
mij zelf zochten te verklaren hoe men
moest schilderen, terwiji voor mij elk
beeld niet een eindpunt, niet een bereikt
doel betekent, maar gewoon een gelukkig
gebeuren, een ervaring. De kleur is maar
een instrument om te meten in de wereld
van de vormen. Het ging er niet om terug
te keren naar de wereld van de geleerden.
Welwillende zoekers mogen met dergelijke bootjes van theorieen te water gaan:
des te beter! zo verzinken de sukkelaars.

De zgn. kubistische meesters verbaasden
zich zelf over wat ze deden en ze zochten
theorieen om zich te rechtvaardigen. Het
kubisme liet zich nooit door een programma leiden. Mijn esthetisch denken was
hooguit slechts den vorm van mijn
kunstactiviteit: het bleef steeds in overeenstemming met mijn zuiver praktisch
werken. Een beeld kan even goed de idee
der dingen voorstellen als hun uiterlijke
verschijning. In werkelijkheid kopieert
men nooit de natuur, men bootst ze niet
na, men bekleedt gevonden objecten met
een realistische schijn.
Wij weten nu dat de schilderij niet de
waarheid is. Kunst is fictie, die ons toelaat de waarheid naderbij te komen, al-

thans de waarheid die we kunnen kennen.
De kunstenaar moet de anderen van de
volkomen waarachtigheid kunnen overtuigen van zijn fictie. Ik versta niet waarom
men aan het woord 'zoeken' zoveel belang
hecht. Ik geloof niet dat het lets betekent.
Het kan toch niemand interesseren een
mens te volgen die met de ogen naar de
grond uitkijkt of het geluk hem geen geldbeurs op de weg gooit. Maar wie lets
vindt, wat het ook zij, zelfs als hij niet aan
het zoeken was, die verdient onze aandacht zoniet onze bewondering. 1k poog
te schilderen wat ik gevonden heb en niet
wat ik zoek. De kunst heeft niets aan 'streven' alleen.
De idee van het zoeken heeft vaak de
kunst laten vervallen tot abstractie. Dat
was waarschijnlijk de grootste vergissing
van de moderne kunst. De idee van het
zoeken heeft de lieden vergiftigd, die
niets begrepen van de moderne kunst en
die het onzichtbare, het niet-schilderbare
wilden schilderen.
Het werk drukt vaak meer uit dan de maker gewild heeft: vaak staat hij verbaasd
voor het onvoorzienbare: de geboorte van
een kunstwerk is dikwijls een soort oerproduktie.

Men stelt het naturalisme tegenover de
moderne schilderkunst. Heeft er ooit iemand een natuur-kunstwerk gezien? Natuur en kunst zijn volledig verschillende
dingen. Van de primitieven, waarvan de
kunstwerken zo ver van de natuur staan,
tot kunstenaars als David en Ingres of
zelfs Bouguereau: allen waren ze overtuigd dat, als zij de natuur schilderden,
hun kunst altijd kunst bleef en niet natuur. Van het standpunt der kunst uit zijn
er geen concrete of abstracte vormen,
maar alleen meer of minder conventionele vertolkingen. Het kubisme onderscheidt zich dus niet van andere kunstscholen. Dezelfde grondbeginselen en dezelfde elementen hebben ze allemaal gemeen.
Het kubisme heeft men mathematisch,
geometrisch, psychoanalytisch pogen te
verklaren. Dat is puur literatuur. Het kubisme heeft plastische-beeldende doeleinden. Wij zien daar slechts een middel
in om uit te beelden wat we met het oog
en met de geest waarnemen, daarbij gebruikmakend van de mogelijkheden, die
vervat zijn in de wezenlijke eigenschappen van de tekening en de kleur.

Ik sta verstomd over het verkeerd gebruik
dat men maakt van het woord 'ontwikkeling'. Ik ontwikkel me niet, ik ben. In de
kunst is er geen verleden en geen toekomst. De kunst van de Grieken en de
Egyptenaren is geen verleden: zij is vandaag levendiger dan ooit. Ik heb altijd
voor mijn tijd gewerkt. Ik heb me nooit bekommerd om 'zoekerijen'. Wat ik zie dat
stel ik voor, vaak in de ene vorm vaak in
die andere vorm. Ik grabbel niet en ik experimenteer niet. Als ik iets te zeggen
heb, dan zeg ik het zoals ik meen dat het
moet gezegd worden. Als we bezoek krijgen van een nieuwsgierige, een journalist
of een kunstminnaar, dan verwacht hij dat
we zouden overstromen van gedachten en
definities die onze kunst verklaren. Dat
wijs ik uitdrukkelijk af. Men wil niet alleen
in ons scheppers van beelden zien, men
wil van ons ook theoretizeerders en fabrikanten van slagwoorden maken... Men
verwacht van me dat ik hen zou zeggen,
dat ik voor hen zou definieren wat kunst
is... Als ik het wist dan zou ik het voor mij
zelf houden. Pablo Picasso
(Uit: Deutsche Kunst and Dekoration,
j rg . 29, nr. 11)

Paul Citroen en de Haagse Academie
Deze bekende Nederlandse kunstschilder
en tekenaar en knappe portrettist werd
geboren te Berlijn uit Nederlandse ouders. Hij studeerde te Berlijn en Weimar
aan het Bauhaus en vestigde zich eerst te
Amsterdam en daarna te Wassenaar. Hij
behaalde de zeer begeerde Jacob Marisprijs en was een voortzetter van de grote nationale tradities. Hij kon zich zeer
scherp uiten i.v.m. de verwaarlozing der
artistieke technieken: „Artiest zijn zonder
het vak te hebben geleerd? Dat is toch
B/odsinn, quatsch!" roept Paul Citroen
en hij wipt op de bank heen en weer met
een felheid die nauwelijks bij zijn leeftijd
past. Hij spreekt uit ervaring, want Citroen is een half leven docent geweest
aan de binnenkort drie eeuwen oude
Haagse Kunstacademie. „Kunst? zegt hij,
„in eerste instantie moet op zo'n academie helemaal niet over kunst worden
gesproken. Het is een vakschool."
In 1982 bestaat de Koninklijke Academie
van Beeldende Kunsten in Den Haag driehonderd jaar, en hoewel dit instituut
sinds zijn oprichting dikwijls het toneel is

geweest van Haagse deftigheid, misplaatst dedain en bevlogen retoriek, heeft
de opvatting dat de kunstenaar bovenal
ook een vakman moet zijn, de academie
tenslotte in leven gehouden.
Paul Citroen overleed onlangs, wat aanleiding gaf tot benadrukking van zijn rol als
kunstpedagoog, die zijn vorming ontving
in het befaamde Bauhaus.

Paul Citroen, Portret van de letterkundige
Victor van Vriesland (1952).
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Albert Dasnoy en het portret

Kunstschilder, criticus en letterkundige
Lier 29.9.1902), die behoort tot de groep
der animisten. In een uitzending van de
RTBF over Spilliaert verklaarde hij ongeveer wat volgt:
( 0

„In de Kamer der Volksvertegenwoordigers bevindt zich een indrukwekkende
reeks portretten van de Kamervoorzitters
vanaf het ontstaan van het Belgisch Koninkrijk. Het biedt ons a is het ware een
geschiedenis van het portret. Men stelt er
vast dat de schilderkunst, meer bepaald
de portretkunst, van langsom meer achteruit is gegaan (degringole). Thans is er
geen officiee/ portret meer mogelijk, omdat er geen s tijl meer is. Sedert het impressonisme bestaat er geen techniek
meer. Daarom kan men geen echt portret
meer maken, want dat veronderstelt techniek... Van het ogenblik dat men begint te
portretteren houdt men op met dwaas
doen (on ne fait plus la bete). Het menselijk gelaa t vraagt eerbied. Vroeger bezat
men een techniek van het portret die toe-

Albert Dasnoy, Jean Marie - „ Toen A. Dasnoy
zijn eerste doeken exposeerde, meende men
met een hopeloos geval te doen te hebben:
kleine, schamele doeken, onhandig besmeerd
met vuile, doodse kleuren. En kijk, zonder lets
te hebben veranderd aan zijn visie en zijn
techniek, is Dasnoy vandaag een der besten
van zijn generatie geworden."
(Georges Marlier)

liet alle moge/ijke gezichten aan te pakken (affronter tous les visages). Nu
bestaat dat niet meer."
Men kan daarnaast een gezegde plaatsen
van Gauguin uit 1895 (E. Tardieu, 'Paul
Gauguin', in L'Echo de Paris van 13 mei):
Weet u wat weldra het summum van de
'waarheid' zal zijn ? Het is de fotografie,
de dag waarop zij de kleuren zal kunnen
weergeven en dat zal niet tang meer Buren. En kun je verlangen dat een vers to ndig mens gedurende maanden zou zweten
om de illusie te scheppen van het zo goed
te kunnen als dat ingenieus k/ein machientje ?

Fromentin en de mogelijkheid het schilderen to leren
Xavier de Langlois verhaalt dat de Primitieven met even grote Iiefde spraken van
de technische kant van hun vak als hun
tijdgenoten de alchimisten over de verschillende bewerkingen van hun Ars Magna. „Hoe ver staan we thans" zucht hij
,,van die zekerheid, die mensen als van
Eyck, Bosch, Breughel en Durer bezaten?" Men zou de techniek moeten aanleren, besluit hij, maar de vraag is „Kan dit
nu nog?" Dat brengt hem ertoe de
schilder-schrijver Fromentin te citeren:

„De waarheid is da t er in de schilderkuns t
een metier is dat men aanleert en dat bijgevo/g moet en kan aangeleerd worden,
een elementaire methode — dat dit
metier en die methode even noodzakelijk
zijn voor de schilderkunst als de kunst
van het goed spreken en van het goed
schrijven voor de redenaar en de letterkundige — dat het zich van anderen door
kledij willen onderscheiden wijl men niet
als persoon van die andere verschilt maar
een trieste en ijle manier is om te bewij-

zen dat men iemand is. Vroeger was het
heel omgekeerd. Het bewijs ervan ligt in
de volmaakte eenheid van de kunstscholen en -strekkingen die elkaar opvolgden.
We/nu die familietrek die ze alle bezaten
die kwam van een eenvoudige, uniforme
en zeer heilzame opleiding, een opleiding
waarvan we alle sporen hebben verloren.
Sedert de dag dat de schilder David, tijdens de revolutie de sluiting bekwam van
de Parijse Academie, verging in korte tijd
het schitterende park van de schilderkunst in struikgewas en wildernis."

Andre Lhote en de schildertechniek
De in Bordeaux geboren kubist Andre
Lhote was een man met een zeer brede
cultuur, die op vele schilders grote invloed uitoefende o.m. door de Academie
Lhote, die hij in Parijs oprichtte. Over picturale techniek schreef hij:
„Vraag het aan een restaurateur: hij zal u
bevestigen dat het aantal moderne werken die dringende restauratie nodig hebben oneindig groter is dan dat der oude
doeken en dat deze verhouding elke dag
nog erger wordt. Hij zal u ook zeggen dat
het grootste dee/ van de schade, die moderne kunst teed, onherste/baar is. Dat
komt door de decadentie van het
schildersmetier, die reeds zeer ver terug
gaat. In 1636 schreef Anton van Dyck
reeds het vo/gende aan Franciscus Junius, die hem zijn 'De Pictura Veterum'
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('Over de schilderkunst der Antieken') had
toegestuurd: 'Ik ben ervan overtuigd dat
het publiek uw werk goed zal onthalen en
dat het de kunst zal dienen, want men
leert er de kunst grondiger kennen. In een
tijd waarin deze kennis bijna geheel te
loor Bing, kan het boek de auteur ervan
slechts g/orie en tevredenheid schenken.'
Moet ik erbij voegen dat deze teleurgang
elke dag duidelijker wordt ? Er zijn weinig
artiesten die zich het lot van hun kunstwerken aantrekken: dit misprijzen voor
het metier sluit vo/ledig aan bij het ontbreken van elk voorafgaandelijke nadenken. Vermits het erop aan komt zo snel
mogelijk te profiteren, zijn alle voorafgaande zorgen, zowel materiele als
geestelijke, als overbodig uitgesloten.
We/nu het schildersmetier eist een groot
geduld en veronderstelt de eis van traag-

held, die eigen is aan alle grote vaklieden:
de overgang van de conceptie naar de uitvoering vraagt een aanta/ ingewikkelde
operaties, welk ook het procede is dat
men verkies t. "
Andre Lhote, Quatorze juillet in Avignon
(1930).

Henri Matisse en de jonge schilders
Ik vrees dat de jeugd, die in mijn werken
slechts de schijn van gemakkelijkheid en
van slordigheid van tekening zou zien,
zich erop zou beroepen om sommige inspanningen te vermijden, die ik nodig
acht. (Henri Matisse)
Uit een brief van Matisse (1869-1954) van
14 februari 1948 te Vence aan Clifford,
organisator van een grote Matissetentoonstelling:
Geachte Heer Clifford,
Denkend aan de grote ruchtbaarheid die
mijn tentoonstelling tengevolge van de
grootscheepse voorbereiding zal kunnen
krijgen, vraag ik me toch af of ze geen nefaste invloed op de jonge kunstenaars zal
hebben. Hoe zullen ze de schijnbare gemakkelijkheid interpreteren, waarvan een
ietwat vlug of oppervlakkig bekijken van
het geheel van mijn doeken en tekeningen
de indruk kan geven?
Ik heb altijd getracht mijn inspanningen
te verbergen en ernaar verlangd dat mijn
werken er licht en vrolijk uitzien, zoals de
lente, die niet vermoeden laat hoeveel
zwoegen ze gekost heeft. Daarom vrees ik
dat de jeugd, die in mijn werken slechts
de schijn van gemakkelijkheid en van slordigheid van tekening zou zien, zich erop
zou beroepen om sommige inspanningen
te vermijden, die ik nodig acht.
De enkele tentoonstellingen die ik in de
jongste jaren kon bezoeken, doen me vrezen dat de jeugd het Iangzaam en moeizaam labeuren mijdt, dat vereist is voor de
vorming van een hedendaags schilder die
de pretentie heeft alleen met kleuren te
construeren.
Dat langzaam en moeizaam werk is onmisbaar. Inderdaad: tuinen die niet bijtijds omgespit worden gelijken weldra op
niets meer. Moet men niet eerst rooien en
dan bij elk seizoen ploegen? Het voorbereidend inwijdingswerk, het vernieuwingswerk, dat noem ik 'ploegen'.
Aan de kunstenaar die zijn bloei niet heeft
weten voor te bereiden, door een labeur
dat zeer ver verwijderd is van het uiteindelijk uitzicht van die bloei, is maar een korte toekomst beschoren. En wanneer een
'gearriveerde' kunstenaar niet meer de behoefte voelt af en toe grond te raken, dan
blijft hij steeds in dezelfde kring lopen en
vervalt in herhalingen, waarbij zijn
nieuwsgierigheid uitdooft.
De kunstenaar moet de natuur beheersen;
hij moet zich al schilderend met haar ritme vereenzelvigen, om zich later in zijn ei-

Henri Matisse (1869-1954), De Roemeense
blouse (1940) - Tien versies, de eerste van
december 1939, gingen aan dit in mei 1940
voltooide schilderij vooraf. Stap voor stap
kunnen wij het werk van vereenvoudiging en
synthese van de meester volgen, die verleid
werd door de schoonheid van een blouse, die
hem eveneens inspireerde tot de Slapende
vrouw uit dezelfde tijd. Matisse ging van een
vrij gedwee en in werkelijkheid nogal banaal
onderwerp uit, elimineerde daarna alle details,
resumeerde de belangrijkste karaktertrekken;
interpretatie en stilering van de natuur. Zo
kwam hij tot dit doek waarop de aanduiding
van de twee motieven van het borduurwerk,
beter dan een minutieuze voorstelling zou
hebben gedaan, de bonte rijkdom van het
kledingstuk uitdrukt en waar de vervorming
van de figuur de diepere betekenis doet
uitkomen. Wij worden ons daardoor de
persoonlijkheid van de kunstenaar wel
bewust, waarvan het genie, zoals bij een
Degas, minder een aangeboren gave is dan
een produkt van zijn intelligentie, zijn
bezinning, zijn methode en zijn wil.
(Bernard Dorival)

gen taal te kunnen uitdrukken.
De toekomstige schilder moet aanvoelen
wat zijn ontwikkeling dienen kan — de tekenkunst en zelfs de sculptuur —, hij
moet alles aanvoelen waardoor hij zich
met de natuur kan versmelten en vereenzelvigen, met in de dingen door te dringen
die zijn ontroering verwekken (en die ik de
natuur noem). Ik geloof echter dat tekenen het meest essentiele is. Zo de tekenkunst tot het gebied van de Geest en de
kleur tot het gebied der Zinnelijkheid behoort, dan moet men eerst tekenen om de

Geest te ontwikkelen en de kleur in een
geestelijke baan te leiden. Dat is het, wat
ik zou willen uitschreeuwen wanneer ik de
gewrochten bekijk van jonge mensen die
schilderen niet als een 'avontuur' beschouwen en die alleen denken aan hun
eerste tentoonstelling, die hun beroemdheid moet verzekeren.
Een jonge kunstenaar zou zich pas na jaren voorbereiding aan de Kleur mogen wagen — ik bedoel natuurlijk de Kleur als intiem expressiemiddel en niet de descriptieve Kleur. Dan zal hij mogen hopen dat
al de beelden en zelfs al de tekens die hij
gebruiken zal, de reflex van zijn liefde
voor de dingen zullen zijn en dan zal hij
die reflex mogen betrouwen indien hij zijn
vorming in alle reinheid heeft geleid, zonder zichzelf te beliegen. Dan zal hij de
kleur oordeelkundig gebruiken. Dan zal hij
ze aanbrengen rechtstreeks uit zijn gevoel, volgens een natuurlijke, niet gecodificeerde of verborgen tekening. Zoals
Toulouse-Lautrec die tegen het einde van
zijn leven zuchtte: ,Eindelijk kan ik niet
meer tekenen !"
De beginneling gelooft dat hij met zijn
hart schildert. De kunstenaar die zijn volledige ontwikkeling heeft doorgemaakt
gelooft ook dat hi] met zijn hart schildert.
Maar alleen deze laatste heeft gelijk,
want zijn vorming en zelftucht stellen
hem in staat, gevolg te geven aan de i mpulsen die hij gedeeltelijk kan controleren.
Ik heb niet de pretentie te onderwijzen: ik
wens enkel dat mijn tentoonstelling hen
die nog hun weg moeten banen niet tot
verkeerde interpretaties verleidt. Ik zou
willen dat men wete dat men niet'zomaar'
de kleur hanteert, dat men dat hanteren
waardig moet worden door er zich streng
op voor te bereiden. Het spreekt vanzelf
dat men, vooral, met de 'gave van de
kleur' moet gezegend zijn, zoals de zanger
een stem moet hebben. Zonder die gave
komt men nergens en niet iedereen kan
Correggio nazeggen: ,Anch'io son pittore". De hand van een colorist laat zich in
een eenvoudige houtskooltekening vermoeden.
Geachte Heer Clifford, hiermee eindigt
mijn brief. Ik ben hem begonnen opdat U
zou weten dat ik bewust ben van de moeite die U zich thans voor mij getroost. Ik
stel vast dat ik mij aan een innerlijke behoefte gehoorzamend, heb uitgelaten
over de tekening, de kleur en het belang
van de discipline in de vorming van de
kunstenaar. Gebruikt U deze brief maar
zoals U het goeddunkt, indien U meent
dat mijn opmerkingen iemand nuttig kunnen zijn. Indien het niet te laat is, mag U
hem in het toelichtend gedeelte van uw
catalogus opnemen.
U gelieve, Geachte Heer Clifford, de uitdrukking van mijn gevoelens van dankbaarheid wel te willen aanvaarden."
(Uit: Fourcade,
Autres propos de Henri Matisse)
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Lev Rosenberg en de glassnijder
Lev Samaelevitch Rosenberg uit SintPetersburg, studeerde in Moskou en werd
een der voornaamste medestanders van
Serge Diaghilew in de 'Wereld van de
kunsten' (Mir Iskousstva), de beweging
die Rusland zijn plaats wilde zien innemen in de vaart der volkeren. Als uitgeweken Russische kunstenaar werd deze
grondvester van het moderne theater- en
balletdecor onder de naam Leon Bakst
een belangrijk vertegenwoordiger van de
'Ecole de Paris'. Hij vertelde graag een gebeurtenis uit het begin van zijn loopbaan:
„Ik moest een olieverfschilderij op glas
uitvoeren en was er na lang proberen en
ongehoorde inspanningen eindelijk in

geslaagd door vernis aan de verf in een
nauwkeurige dosis toe te voegen. Maar
toen bleek dat de klant zich vergist had
wat de maat betreft. Gelukkig schaadde
dit niet de compositie, maar toen mijn
klant afkwam met een glassnijder kreeg
ik een panische schrik: er kon iets overkomen aan het schilderij bij die delicate
opera tie. Toen die klaar was, verte/de ik
hem dat. De glassnijder bekeek me glimlachend, nam een van de afgesneden
glasranden, tekende met diamant een golvende lijn erop, daarnaast een tweede
volstrekt gelijke lijn op een centimeter
van de eerste en presenteerde mij tenslotte een glazen serpentin die hij aldus uit de

glasrand had /osgewerkt. lk zegde hem
dat men hem alles van zijn vak had geleerd, terwijl ik op de kunstschoo/ niets
van het schildersvak had meegekregen."

Een verhaal dat moest aantonen dat de
techniek uiterst belangrijk is voor de
kunstschilder. Zij Iaat hem toe zijn expressiemiddelen te vermenigvuldigen
zonder tijd te verliezen met nutteloze probeersels. Zij geeft aan zijn kunstwerk de
charme van de vakkundige perfectie. Zij
verzekert aan zijn werk de materiele duurzaamheid, waarvan de waarde onberekenbaar is (vooral als de kunstschilder genie
bezit) en die een elementaire eis van eerIijkheid is ten opzichte van de kopers.

en tot besluit ook nog dit
• Op het vijfjaarlijks internationaal congres van de kunstpedagogenvereniging
INSEA (International Society for Education through Art) in 1981 in Rotterdam
was de meest merkwaardige toespraak
deze van de Joegoslavisch-Amerikaanse
wijsgeer, theo/oog en pedagoog lllich. Hij
sloot aan bij de theorie, die hij reeds in
1970 had ontwikke/d in zijn ophefmakend
boek 'Ontscholing van de maatschappij'.
Hij is tegen elke vorm van school en
schoolse vorming. Hij paste dit ook toe op
de kunstvorming. Vo/gens hem zijn vaardigheden en kennis in de moderne maat
schappij uit hun na tuurlijke omgeving gehaald: het zijn produkten geworden, die
opgenomen zijn in het spel van produktieconsumptie, waarvan de zwakkeren het
slachtoffer zijn. lllich zelf is uiterst intelligent en heeft zich op school altijd stierlijk
verveeld omdat het onderwijs gebeurt op
het peil van de midde/maat, zoniet van de
minst bekwamen.
-

• Op het Nederlands-Vlaams congres van
INSEA te Tilburg in het najaar 1982 verklaarde een Vlaams kunstpedagoog dat
op het ministerie voor kunstzaken in Belgie de verkeerde mensen op de verkeerde
plaa tsen zitten, met uitzondering na tuurlilk van de kunstambtenaar die aan het
congres deelnam... Trouwens een goed
functionerend museum- en galerijwezen
hebben we ook niet, verklaarde de pedagoog, wat vanwege het grotendeels Ho/
/ands publiek na tuurlijk een vrolijk applaus kreeg... Waarom voe/en een aantal
Vlamingen zich steeds opnieuw verplicht
voor een Ho//ands publiek of in boeken
die ze bij Hollandse uitgeverijen publiceren goedkoop succes te zoeken met het
eigen nest te bevuilen ?
Vee/ aandacht ging te Tilburg ook naar
Marius van den Boezem — gewoon 'Boezem' in het dagelijks verkeer —, met uitspraken als: „Het geld dat wordt besteed
aan kunstzinnige vorming is beter be,

-
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steed aan ware bee/dende kunstenaars".
Nou, kunstzinnige vorming is zeker niet
nodig om het soort dingen te doen die
Boezem doet, b.v. autobanden manipuleren, lakens uit het venster hangen, kaartjes uitsturen met het weerbericht of vliegtuigjes charteren die met rook 'Boezem'
schrijven tegen het uitspansel.
• De term 'metier' wordt door sommige auteurs beperkt tot de kennis van de ma terialen (b.v. verf-soorten). Anderen nemen het
woord in een ruimere betekenis. Uit de
kontekst laat zich gemakkelijk begrijpen
over we/ke betekenis het gaat.
• De actualiteit van het Metier in het
kunstmilieu op dit ogenblik, bij strekkingen als de Nieuwe Schilderkunst ea.,
bleef in dit nummer onbesproken: een onderzoek op dit terrein lag buiten het
bestek ervan. Ook konden we niet ingaan
op deelaspecten van het metier, zoa/s het
technisch onderzoek sedert het pointillisme i.v.m. licht, kleur, vlak, compositie,
maar ook verfsoorten, nieuwe materialen,
beweging, computers, video en dergelijke
meer.
• Evenmin konden we een onderzoek
houden over het zakelijke succes van een
aantal kunstenaars die op plastisch gebied geen enkele technische vorming ontvingen. Gevallen als de twee Brusselse
francofone tweederangs dichters Dotremont en Broodthaers, handige knapen die
hun weg maakten in korte tijd — de ene
als Cobra-schilder en de andere als
object-kunstenaar — vermoedelijk onder
het motto: ,,Ook ik kan wat Appel doet
(resp. Kienholz)". Je kan hen geen ongelijk geven, want zij raakten allebei aan de
top in Belgic en zelfs internationaal, althans wat hun commercie/e quotering in
de kunsthande/ betreft...

• Ook konden we niet ingaan op de vele
gevallen van kunstenaars als de Duitser
Beuys, die we/ over een degelijk metier
beschikte, maar — moe van het succesloos ter plaatse blijven trappelen — het
over een andere boeg gooide, met een
fantastisch zakelijk resu/taat. De materie/e waarde enerzijds en de commerciele
waarde anderzijds van Beuys' werken
worden goed aangetoond in het volgend
persbericht: ,,Een verzekeraar betaalde
anderhalf miljoen frank schadevergoeding aan een verzamelaar die twee
kunststukken van een museum terugkreeg — met ernstige beschadigingen. De
kunststukken, van Beuys, waren uitgeleend aan het Hackmuseum in Ludwigshafen (W.-D.), voor een tentoonstelling.
Daarbij waren de twee kunstwerken in
contact gekomen met warme stralen van
een vroeg lentezonnetje, en zie:
le Het kunstwerk 'Margarine in inmaakpot' ging he/emaal in de vernieling omdat
het pakje margarine in de inmaakpot
smolt.
2e Het kunstwerk 'Vitt-tv' leed ernstige
schade toen een onderdee/ ervan, door
Beuys omschreven a/s 'bloedworst,
scheef aangesneden met een samoeraizwaard' warm werd, waardoor de bloedworst ging uit/open.
Behalve de verzekeraar betaalde ook de
stad Ludwigshafen nog een supplementaire vergoeding van ca. 16000 frank voor
restauratie van de bloedworst."
• Uw reacties op dit nummer worden graag
ingewacht op het redactiesecretariaat,
voor gebeur/ijke opname in onze rubriek
'Vrije Tribune'.
De sa mens teller

Hoe men werkt(e) to Brugge en ommelanden

ontmoetingen met vlaamse schilders:
bijzonderheden over hun techniek en metier
Met het oog op de verbetering van het
metier, het handwerk, de werkwijze, ben
ik in de eerste jaren van mijn activiteit als
schilder te rade gegaan bij belangrijke,
Vlaamse kunstenaars. Toen de academies nog niet bestonden ontvingen de
'leerjongens' onderricht bij een gevestigde en veelal bekwame vakman in het tekenen en schilderen, ten einde de knepen
van het 'ambacht' onder de knie te krijgen. Op onze dagen is dat niet meer mogelijk en is men aangewezen op teken- en
schilderacademies en kunstonderwijsinstituten. Er bleef mij dus niets anders
over dan om in contact te treden met de
levende kunst van mijn tijd, de schilders
op te zoeken die mij werkelijk iets konden
bijbrengen, vooral inzake de manier
waarop artistieke prestaties worden verricht, inzake de bedrevenheid en de vaardigheid bij de picturale weergave der dingen. De spreuk 'De natuur gaat boven de
leer' paste ik gretig toe na mijn eerder teleurstellende ervaringen op de academies
te Brugge en te Gent.
Ik voelde me vooral aangetrokken door
twee befaamde tijdgenoten, Constant
Permeke en James Ensor.

Ik werd in de jaren dertig bij Ensor ingeleid langs vrienden om. Hij ontving graag
jonge schilders, speelde harmonium voor
zijn bezoekers, was minzaam. Toen ik erom vroeg mij zijn standpunt bekend te
maken in verband met de modernistische
kunst, ontweek hij de vraag niet, maar
antwoordde in voorzichtige termen. Hij
deed zijn best om mij aan het verstand te
brengen dat de evolutie van de nieuwe
kunstrichtingen hem bezorgd maakte. Hij
had bl i j kbaar liever gezwegen, maar oudere kunstenaars tonen zich zelden onwelwillend tegenover jongeren. Hij was toen
71 jaar, had op internationaal peil geschilderd voor 1900, maar zonder financieel
succes. Zijn stadsgenoten noemden hem
'de zotte Ensor'. Hij was verbitterd. Hi]
leefde natuurlijk te Oostende, niet te Parijs. Pas toen hij de baronstitel kreeg in
1930 en een grote expositie te Pari js, werd
hij definitief beroemd. Maar ondertussen
was de artistieke aandrift afgenomen en
was zijn stijl verwaterd. Aanvankelijk had
hij donker geschilderd, dan was hij met
een klaar palet beginnen werken, onder
invloed van de Franse impressionisten en
de Engelse landschapschilder William
Turner, die trouwens door de impressionisten als een voorloper werd beschouwd.

Adriaan Vandewalle (°Diksmuide 6.7.1907),
de auteur van dit artikel is kunstschilder
(Acad. Gent) en kunsthistoricus (R.U.G. bij
August Vermeylen). Hij behoort tot de groep
van de animisten. Is auteur van kunstkritieken
en van het essay 'Ontspoorde Kunst' (Acco
Leuven/Klaar Woudt Zaandam, 1978). Adres:
Maria van Bourgondielaan 7, Brugge.

James Ensor, Zelfportret (1879), Hout, 17x 13 Klein paneeltje door de jonge, zelfbewuste
Ensor volledig met het paletmes gemaakt en
waarin hij zijn groot talent en aangeboren
handigheid reeds ten voile openbaart.

Hij bezat een eigen en fantastische visie
op de wereld. In zijn composities met
maskers, zijn stillevens, Iandschappen en
portretten peilde hij naar het onbekende.
Hij was een opmerkelijke figuur. Hij ging
de straat op gehuld in een donkere pelerinemantel, met een breedgerande zwarte
hoed op. Jong had hij veel contact met de
vissers. Soms loodste hij ze naar zijn atelier. Met de mooie witte apostelbaard van
zijn oude dag maakte hi] een voorname indruk. Als bezoekers hem om een handtekening kwamen vragen op een van zijn etsen, lithografieen of tekeningen, vroeg hij
daarvoor 1000 F die hij nonchalant in een
grote koffer gooide. Al het geld dat binnenkwam 'vloog' in die koffer, en voor zijn
boodschappen putte hij daaruit. Op een
ezel, in zijn salon, stond een schilderij
met de voorstelling van Onze-LieveVrouw, gevat in een breed, fluwelen kader. ,Dat verkoop ik nooit" zei hij. Er hing
aan dat schilderij een vederborsteltje.
Vroeg je hem waartoe dat diende, dan
borstelde hij zorgvuldig en ernstig het fluwelen kader hiermee af, zonder een woord
te uiten.
Ik had het geluk Ensor eens aan het werk
te zien: hij maakte een klein, nogal flets
bloemstuk met fijne penselen en verdunde verf. Met voorzichtige streken bouwde
hij zijn schilderijtje op, dat eigenlijk niet
veel zaaks was, en wees op zijn gehavend
scheppingsvermogen. Ik dacht aan de
glansrijke periode 1879-1892 toen de
meester in voile creativiteit met een schitterend koloriet op forse wijze magistrale
doeken borstelde. Hi] was in 1876 beginnen werken op karton, in de trant van
Theodoor Fourmois, maar in 1879 maakte
hi] een drietal zelfportretten van brede allure met het paletmes. Het gebruik van
het paletmes of tempermes had Ensor
van Willem Vogels die hij had gekend tijdens zijn verblijf aan de academie te
Brussel, overgenomen. Het was de Franse schilder Gustave Courbet die in de
tweede helft van de negentiende eeuw deze techniek in West-Europa weer in voege
bracht. Rembrandt gebruikte het tempermes al eerder bij de weergave van kledingstukken, bij voorbeeld in het Portret
van Jan Six, Het Joodse Bruidje (Amsterdam) en het Familieportret (Brunswijk).
Ensor slaagde erin portretten en figuren
volledig in de 'paletmestechniek' uit te
voeren en bereikte overtuigende resultaten bij de weergave van Oostendse burgersalons en allerhande groots opgezette
stillevens. Later heeft hij weer naar het
29

James Ensor, De rog (1892), Olie op doek,
80 x 100 - Dit prachtig stilleven uit de Kon.
Musea voor Schone Kunsten te Brussel is een
van de meest indrukwekkende en meest
expressieve die Ensor ooit gemaakt heeft.
Het munt uit door een helder en paarlemoerachtig koloriet en door een viotte maar
beheerste penseelbehandeling.

penseel gegrepen dat hij overigens nooit
helemaal had uitgeschakeld en is dan in
een helder koloriet gaan werken, even bezield als voorheen. Na 1892 ging het minder viot, ontstonden nog enkele belangri jke doeken en van 1900 af begon de ondergang zich voorgoed af te tekenen. Zijn
geest doofde als het ware uit en dat had
niet alleen een afneming van zijn scheppingskracht voor gevoig, maar ook een
vermindering van de kwaliteit van het
metier en de handigheid die de uitoefening van een beroep met zich brengt.
Constant Permeke heb ik tijdens zijn gehele carriere nauwgezet kunnen volgen.
Hij werd als gewonde Belgische soldaat
bij het beleg van Antwerpen in 1914 naar
Engeland geevacueerd en is daar reeds in
de expressionistische trant beginnen
schilderen. Na de oorlog deed hij dat
voort, te Oostende. Bijzonder mooie zeegezichten dateren uit die tijd, evenals
grootse voorstellingen van vissers en vis30

sersvrouwen. Onder invloed van het Duits
expressionisme is hij dan vervormingen
en zelfs misvormingen beginnen toepassen op mensen en dieren. Tevens begon
hi] in een snel tempo te schilderen. Honderd marines die hem besteld waren door
een Brusselse kunsthandelaar werkte hij
op vier maanden af, met andere schilderijen er nog tussendoor. Hij had een prachtig huis, genoemd 'Vier Winden', laten
bouwen te Jabbeke (thans Provinciaal
Permeke Museum). Zijn 'managers' te
Brussel, zijn vriend Emile Langui op
'Schone Kunsten', de Tweede Groep van
Lateen waar hij deel van uitgemaakt had
(o.a. Albert Servaes, Frits Van den Berghe, Gustaaf De Smet) waren doorslaggevende factoren voor zijn artistiek en financieel succes. Hij had relaties. Hij wist de
lui aan te spreken. Hij was vermaard en
verkocht dus goed.
Permeke schilderde volkstypes en landschappen met een zekere brutaliteit, wat
wel in goede aarde viel in Vlaanderen, omdat men hier romantisch ingesteld was en
de Vlaamse Beweging nog natrilde. Zijn
populaire onderwerpen werden door het
publiek soms beschouwd als een eresaluut aan het stoere Vlaamse verleden.
Helaas beeldde hij vissers en boeren uit
als misgroeide wezens, asymmetrisch,
scheef, met te grote handen en voeten.

Ik heb Permeke maar eenmaal aan het
werk gezien. Hij verplaatste zich toen op
de waterlopen met een plezierboot. Langs
de Oostendse Vaart bij een kasteeltje had
hij zijn ezel geplant. Voor hem lag een
duistere gracht (met eenden) tussen overhangende bomen. Zijn schilderij was pikdonker, en met een penseeltrek duidde hij
de eenden aan, gewoon witte vlekken. Hij
was toen aan zijn derde schilderij toe.
Wolvens die goed bevriend was met hem
zei eens: ,Maar Constant, die schilderijen
die je vandaag gemaakt hebt, zijn toch
niet af. Zo kun je ze toch niet laten!" —
Permeke antwoordde: ,Ze vinden wel een
koper !"
Maar waarom dan toch die grofheid en die
donkere kleuren? Wel, die grofheid kwam
er onder invloed van het vrijpostige Duitse
expressionisme, en die donkere kleuren
uit reactie tegen het klare palet van de impressionisten. Ook Servaes heeft schilderi jen gemaakt die bi j na potdonker zijn en
wellicht nog donkerderzullen worden. Dat
is onvermijdelijk als men overvloedig
kleuren gebruikt zoals smaragdgroen,
ivoorzwart en Pruisisch blauw. De Vlaamse expressionisten, zoals de romantische
schilders uit de 19e eeuw, hebben teveel
met donkere kleuren gewerkt. En wat de
stelselmatige vervorming betreft, nam
Permeke het niet zo nauw met de objectieve vormen der dingen. Hij voelde zich
innig verbonden met de grond en zijn geliefkoosd gezegde ,Een schilder moet
met zijn voeten in de stront staan" belicht
wonderwel zijn opvattingen.
Ongetwijfeld is Permeke een begaafd
schilder, zijn tonalistisch vervloeiend ko-

Constant Permeke, Oogst (1929), Olie op
doek. - Dat Permeke de uiterlijke vormen van
de werkelijkheid niet respecteerde en ze
veranderde naar zijn zin en willekeur heeft hij
dikwi%ls op een uitdagende wijze aangetoond.
In deze Oogst neemt hij een loopje met de
verhoudingen en de anatomie van het
menselijk lichaam.

Henri-Victor Wolvens, Zeedijk, Olie op doek - Zeegezichten met brede stranden en
zonnige zeedijken met wandelaars zijn motieven die Wolvens talrijke keren heeft
geschilderd. Zijn zware techniek leent zich daar goed voor. Het is hem gelukt met dikke
'empateringen subtiele lichtschakeringen weer te geven.
-

loriet is dikwijls van een uitzonderlijke
kwaliteit. Het valt te betreuren dat hij
soms slordig te werk ging. Op een dag
kreeg hij een brief van een Nederlandse
verzamelaar die een marine van hem bezat. Het zeegezicht had hij geborsteld op
een (mislukt) landschap met het ongelukkige gevoig dat nu boomstammen en takken te voorschijn kwamen uit de diepte
van de zeebodem. De briefschrijver eiste
van hem (terecht) een ander schilderij.
Dat Permeke, die Aug werkte, brede penselen gebruikte spreekt vanzelf. Hij was
er de man niet naar om zoals de pointillist
Theo Van Rysselberghe duizenden stipjes
te gebruiken om een schilderij te verwezenlijken. Door de natuurlijke vormen van
de dingen erg te vereenvoudigen en desnoods te vervormen, kon hij zogezegd
'synthetisch' schilderen: de hoofdvormen
alleen aanduiden en al de details negeren. Aan het eind van zijn leven ging hij
wat voorzichtiger te werk bi j zover dat bepaalde journalisten meedeelden dat „de
leeuw van Jabbeke zijn tanden had verloren".
Toen zijn collega Gustaaf De Smet uit
Deurle op sterven lag, vroeg hij aan Permeke: „Constant, zijn we niet te ver gegaan?" Hij bedoelde: zijn de Vlaamse expressionisten niet te veel afgeweken van
de Europese traditie, zijn hun scheppin-

gen niet te gewaagd en te onevenwichtig
geweest? Ongetwijfeld heeft Permeke
wanneer hij het natuurvoorbeeld geen te
groot geweld aandeed, schi lderi jen gemaakt van betekenis. Hij was op zijn best
in zijn realistische taferelen — gelijk overigens ook de andere Vlaamse expressionisten — als hij onvooringenomen en afkerig van alle ismen en theorieen, zijn
werk schiep.
Nog voor 1940, in gezelschap van Luc Peire, zag ik werk van Wolvens op een tentoonstelling te Brussel. ,Wolvens werkt
wel een beetje in de trant van Permeke,
vind je niet?" merkte Peire toen op. En inderdaad, Wolvens is begonnen onder invloed van Permeke om dan het palet van
de Franse impressionisten over te nemen
en werkelijk zichzelf te worden. De grauwe schi Ideri jen van zijn vroegere periode
verhuisden naar de zolder. Vincent Van
Gogh heeft hem qua techniek en keuze
van onderwerpen veel geleerd. Wolvens is
een geboren schilder. Hij werkt met dikke
verflagen. Retouches zijn dan zeer moeilijk; hij moet dus proberen een schilderij
in de kortst mogelijke tijd tot zijn hoogtepunt op te voeren. Voor zeegezichten,
stranden, landschappen en stillevens, is
die techniek zeer geschikt. Voor portretten veel minder, want voor de weergave
van een menselijk gelaat is een verfijnde

techniek noodzakelijk. Een recensent van
'La Derniere Heure' schreef dat Wolvens'
portret van Ensor meer weg had van een
pannekoek dan van een portret. Het was
werkelijk dik in de verf, hij had er lang zitten op werken, steeds maar verf bi jgeduwd, en dat was niet te best uitgevallen.
Maar Wolvens wist dat. Hij heeft weinig
portretten gemaakt.
Van in den beginne schilderde Wolvens
met gebruikmaking van veel verf. Aanvankelijk donker, later licht. Het gebeurde dat
hij een witte grondlaag legde op het doek
en daarop het motief met dikke stippen
aanbracht. Hij schilderde niet zoals Permeke in een bepaalde overheersende
toon, maar verbond op een harmonische
wijze zijn kleuren. Het overdadig gebruik
van verf verplichtte hem stevig schilderdoek te gebruiken. Zijn atelier, vooral de
vloer, was besmeurd met verf en het was
moeilijk er een proper plaatsje in te vinden. Om het jaar kwam een huisschilder
de schildersezel, de vloer, de raamkozijnen en de stoelen reinigen. Omdat hij zoveel witte verf nodig had, kocht Wolvens
potten zink- en zilverwit van 5 of 10 kg
'Vieille Montagne', verfstof die eigenlijk
bestemd is voor huisschilders, die ze gebruiken door ze te verdunnen met lijnolie
en siccatief...
De laatste jaren van zijn mooie schildersloopbaan had hij de gebreken van zijn
deugden en ging de stofuitdrukking,
waarin hij vroeger uitmuntte, soms totaal
verloren. Jacques Le Mair heb ik eens Koren zeggen „met de verf die Wolvens gebruikte voor een doek kan ik gerust een
heel jaar schilderen". Le Mair heeft gevoel voor humor... Dit gezegde wijst er
meteen op dat hij zeer spaarzaam, soms
al te spaarzaam omgaat met verf.
Wolvens was in staat, net zoals Permeke,
om volledig van zijn kunst te leven. Ging
het minder goed, dan schreef hij brieven
naar de overheid en naar zijn klanten en
verkocht dan weer. Na de Tweede Wereldoorlog brak hij door, op sleeptouw genomen door de kunsthandelaars, steeds present op alle veilingen. Soms stuurde hij
wel eens een van zijn kinderen naar een
veiling om de koopsom een beetje op te
drijven. Zo bood zijn jongste dochter eens
50.000 F voor een schilderij op een veiling
te Brussel, maar ze had het schilderij aan
haar been. Wolvens was daar niet erg gelukkig mee. Maar dat is ook maar een keer
gebeurd.
De kunstliefhebbers kwamen hem te
Brugge opzoeken. Hij was immers al tang
te Brussel bekend. Wie eenmaal dat heeft
bereikt, mag in om het even welk nest
kruipen. Paul Delvaux en George Grard
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wonen wel te Koksi jde !
Vanaf 1965 verkocht hij niet graag meer.
,,Ik ben niet meer te betalen, zei hij, koop
werk van jonge schilders!" Aan mij vertrouwde hij toe: ,Ik wil enkele van mijn
beste doeken overhouden voor mijn kinderen".
De twee Brugse schilders Slabbinck en
Peire waren innemende jongemannen. Ze
woonden en werkten in een heel klein
hoevetje te Dudzele, midden in de Vlaamse polders (1937-1940). Het huisje heette:
,,'t Luzegevecht". Bijna elke dag kwam
een dienstmeisje van de Slabbincks naar
't Luzegevecht met een rijkgevulde paander eten. Vader Hendrik Slabbinck, fabrikant van borduurwerk, vlaggen en
priestergewaden, zag in dat zijn aan de
rechterarm licht gehandicapte zoon Rik
moeilijk in de firma een plaats kon innemen. Hij had zijn studiegenoot en vriend
Permeke gevraagd zijn zoon die kunstschilder wilde worden, wat raad te komen
geven en of en toe naar zijn werk te komen kijken. Dat deed Permeke dan ook.
Je kunt Peire en Slabbinck echter geen
leerlingen noemen van Permeke. Hij had
geen leerlingen. Zijn verbrokkelde sti j i
beantwoordde immers aan geen regels.
Vervorming is persoonlijk, impulsief en
dus niet over te dragen aan derden.
Ik was welkom bij die jonge artiesten en
wist ze als historisch geschoolde allerlei
dingen te vertellen die hen interesseerden. Ook Paul Permeke, zoon van
Constant, kwam daar dikwijls. Ze schilderden in die tijd alle drie ongeveer op dezelfde manier. Rik Slabbinck heeft geleidelijk aan zijn werkwijze gevonden. Hij
oogstte succes met sterk gekleurde figuren, interieurs en landschappen.
Rik Slabbinck ontwikkelde een eigen
techniek die er vooral in bestond grote gekleurde vlakken te gebruiken. De hemel
van een landschap of de achtergrond van
een stilleven reduceerde hij tot een egaal
gekleurd vlak. Met het paletmes peuterde
hij soms om de omtrekken van objecten
of figuren duidelijker te maken, een werkwijze die al eerder door Henri Matisse
werd toegepast. Toen hij na een operatie
zijn rechterarm bijna niet meer kon bewegen, zag hij er zich toe verplicht te tekenen en te schilderen met de linkerhand.
Slabbinck had een enorme wilskracht en
slaagde erin na korte tijd het evenwicht te
herstellen en zijn artistieke activiteit
voort te zetten.
Zo ging de wensdroom van zijn vader in
vervulling. Aan het Hoger Instituut te Antwerpen, waar hij met Peire had gestudeerd, werd hij later tot leraar benoemd.
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Luc Peire, Voorjaarslicht (1956).

Rik Slabbinck, Zomer in de polder, Olie op
doek - Om uitgestrektheid en grootheid te
suggereren herleidt Slabbinck zijn
landschappen tot een spel van kleurige,
eenvoudige vlakken. Een werkmanswoning,
een kerktoren, een molen op de achtergrond
zijn vaak de enige dingen die ze stofferen.

Rik Slabbinck, 'Stilleven met kruisbee/d' (1953).
P. M. M. K. Oostende.

Luc Peire was vanaf de jaren vijftig
geometrisch-abstract beginnen schilderen. Op een dag moest ik een groep rondleiden op een expositie van Peire in de lokalen van de Bank van Parijs en de Nederlanden te Brugge. Daags tevoren hadden
zijn vrienden de organisator van het geleid bezoek bedreigd met een tegenmanifestatie, omdat ze vreesden dat ik Peire
volledig zou afbreken. Alles ging echter
gewoon door, en ik legde die avond een
voudig de nadruk op het historisch ontwikkelingsproces van de abstracte kunst
met zijn lyrische richting, vlekken, stippen
en streepjes enerzijds, en met zijn geometrische richting die het moet hebben van
meetkundige figuren en lichamen anderzijds. Als conclusie stipte ik aan dat de
Rus Kasimir Malevitch daar in 1913 reeds
mee gestart was, en dat Peire en de
abstracten niet veel nieuw brachten. Peire
die toen te Parijs verbleef schreef me een
-

boze brief en dat was het einde van de
vriendschap.
De techniek van Peire is uiteraardverwant
met die van de meeste geometrischabstracte schilders. Geometrische vormen en volumen worden bij elkaar geordend tot een veelal rustig geheel. Cirkels,
vierkanten, ruiten en rechthoeken uitbeelden laat niet veel mogelijkheden toe. Peire werkt op een streng-orthodoxe manier:
hij tekent met behulp van een liniaal en
spuit doorgaans de verf op de te kleuren,
meetkundige vormen. Hij heeft een u itgesproken voorliefde voor verticale lijnen.
Zijn ontwikkeling naar de mathematische
structuren was zoals bij Piet Mondriaan
niet bruusk, maar geleidelijk en overwogen. De schrijver Marcel Matthijs en ikzelf
hebben gepoogd hem te doen afzien van
zijn 'nieuwe' schilderwijze, maar alles
was te vergeefs. Hardnekkig bleef hij in
het kielzog varen van Viktor Servranckx
die hem vanzelfsprekend zijn aanmoedigingen niet spaarde.

War Van Overstraeten is begonnen met
calicots te schilderen voor de cinema's te
Brussel. Hij was oorspronkelijk politicus
en communistische verkozene van de
stad Luik, reisde naar Rusland, maakte later een einde aan zijn politieke carriere en
gaf gehoor aan zijn artistieke roeping. Hij
is dus schilder geworden langs een grote
omweg, maar hij had aanleg voor de
kunst. Hoewel autodidact heeft hij een
heel oeuvre bij elkaar geschilderd en is hij
een markante persoonlijkheid geworden.
Hij is te Brussel gebleven, waar de kansen beter zijn voor een kunstenaar, en is
pas aan het eind van zijn leven te Brugge
komen wonen. Hij is een van de eersten
geweest van de groep die men later 'Animisten' zou noemen en die praktisch allemaal afzonderlijk geschilderd hebben,

War Van Overstraeten, De schuur (1968), Olie
op doek, 54 x 81 - Groots landschap met
rechts op de voorgrond een oude schuur die
de rol vervult van repoussoir. Verfijnde
techniek met harmonische en rijke kleurschakeringen.

zonder, of nauwelijks, mekaar te kennen.
Hij was een moeilijk te benaderen man
die graag discussieerde, maar altijd gelijk
wou hebben. Merkwaardig is zijn evolutie
van rumoerige, Iinkse politicus naar bewuste katholiek, voorstander van Leon
Bloy.
Uit zijn werk treedt een stille en ingetogen
levenshouding naar voren. Hij heeft enkele geslaagde religieuze schilderijen gemaakt. Zijn retrospectieve tentoonstelling
te Brugge in 1979 was een meevaller.
Geen regel zonder uitzondering: normaal
zijn ongeschoolde schilders gedoemd om
amateurs te blijven. Als ze geestelijk weinig ontwikkeld zijn, worden zij naieve
schilders zonder meer. Maar Van Overstraeten was wel ontwikkeld On intelligent, en daarom slaagde hij erin, dank zij
zelfstudie en een grote belangstelling
voor de kunst uit het nabije (Europese)
verleden, belangrijke resultaten te boeken. Hij is een tonalistische schilder met
een fijn gevoel voor de kleurverhoudingen
en de schakeringen in tint, l icht en donker. Hij plantte zijn schildersezel in de
Provence en in Spanje, maar bleef trouw
aan zijn visie en veranderde zijn sober
maar subtiel koloriet niet onder invloed
van de zuiderzon.

Jacques Le Mair was als vijftienjarige
Hollandse knaap in Brugge komen wonen. Walther Vanbeselaere, hij en ik Bingen later les nemen bij Oscar Coddron

Jacques Le Mair, Het rood en zwart veertje
(1940), Olie op hardboard, 30 x 31 - Le Mair
heeft een ingeschapen talent om stillevenobjecten poetisch, natuurgetrouw en stijlvol
weer te geven. Hij onthult het verborgen leven
van voorwerpen waarmee hij echt vertrouwd
is.

aan de Koninklijke Academie te Gent.
Maar onze leraar zag ons met achterdocht
op ,,zijn academie rondhangen". Hij wantrouwde het groepje waarvan er twee
kunstgeschiedenis studeerden en dacht
dat wij alleen maar kwamen om het schildersmodel, een naakt meisje, te zien. We
hielden het daar slechts een paar jaar uit.
Le Mair werd toen bediende in een Brusselse kunsthandel, 'La Vierge poupine',
waar Paul Van Ostaijen de plak voerde. Er
werden daar werken van Pablo Picasso,
Paul Klee en Max Ernst verkocht. Zo
kwam Le Mair in contact met de modernste richtingen in de schilderkunst. Na
het faillissement van 'La Vierge poupine'
vestigde hij zich te Brugge als kunstschilder. Ook hij liet zich aanvankelijk beinvloeden door het expressionisme. Hij
maakte toen grote schilderijen, inzonderheid sti l levens. De grote formaten waren
aan de orde.
Le Mair heeft belangrijke doeken geschilderd in zijn carriere, waarmee hij bewezen
heeft een rasecht en fijngevoelig schilder
te zijn. Zijn schilderwijze is zeer persoonIijk: bij hem is er geen sprake van dikke
verflagen. Hij werkt met zachte penselen
en gaat zeer spaarzaam met de verf om.
Hij kan op een meesterlijke wijze glazen,
kruiken, veertjes, pijpen, dode vogels enz.
op doek brengen. Met veel geduld geeft
hij de materie van de dingen weer, daarin
munt hij bovenal uit. Zijn 'basiskleuren'
zijn zwart en wit en een gamma aardkleuren zoals bruine en rode oker. Zwart en wit
komen zelden voor als grijs, kleur die ontstaat door menging van deze twee. Zijn
werk is meer verwant met dit van zijn Hollandse tijdgenoten dan met dit van zijn
Vlaamse collega's. Le Mair heeft een gezel I ig atelier dat vol staat met honderden
beeldjes, bazaar-objecten, zeldzame gesteenten, gevonden voorwerpen, prullaria
en snuisterijen. Aan de expressionisten
en aan de avantgardisten heeft hij een
broertje dood.

Achiel Van Sassenbrouck heeft op een
bepaald moment indrukwekkende winterlandschappen gemaakt. In 1925 zag ik
een tentoonstelling van hem in de galerie
Van Loocke op het Sint-Salvatorskerkhof
te Brugge: daar werden onder andere een
tiental sneeuwlandschappen geexposeerd die waarlijk groots van opzet waren.
Toen heb ik begrepen waarom hij de belangstelling genoot van professor August
Vermeylen. Bi j Achiel Van Sassenbrouck
domineerde de tekening. Toen ik hem een
bezoek bracht nog voor het uitbreken van
de Iaatste wereldoorlog, woonde hij te
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Sint-Agatha-Berchem. Hij was een man
die geen complimenten met iemand
maakte: een artiest die onder een ruwe
schors een hart van goud had. In die tijd
paste hij reeds een systeem toe dat men
het 'cloisonisme' heeft genoemd. Cloisonné zegt men van vaatwerk met figuren,
waarvan de omtrekken door smalle metaalranden zijn aangegeven. Het cloisonné bereikte een hoge bloei in de Byzant i j nse kunst. In de tweede helft van de negentiende eeuw pasten schilders zoals Louis
Anquetin, Toulouse-Lautrec en Vincent
Van Gogh die methode toe door binnen-en
bu itencontou ren stevig met aangepaste
kleuren to omlijnen. Toulouse-Lautrec en
Van Gogh deden zulks op een losse en
spontane manier, maar Van Sassenbrouck omlijnde alles met een zwarte lijn
van 2 a 3 mm breedte en maakte van zijn
werkwijze een eerder doorzichtig systeempje. De vraag kan gesteld worden of
hi] niet schrander genoeg was om de
technische problemen op to lossen zonder aan de uitdrukking van zijn picturale
visie schade toe to brengen.
Jose Storie was to Brugge zo'n beetje een
vreemde eend in de bijt. Hi] schilderde
praktisch geen stadsgezichten voor toe-

Jose Storie, Portret van Mr. H. T. - Storie legde
zich bovenal toe op het schilderen van
portretten. Ze zijn doorgaans oppervlakkig en
reflecteren vaak een vervelende bourgeoismentaliteit. Er ontbreekt de gekonterfeite Mr.
H. T. alleen een statiepruik om zijn beeltenis
nog wat meer op te smukken.
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risten, zoals de anderen. Hij heeft zich
vooral willen opwerken als 'officieel' portrettist. Hij had een zeer mooi atelier aan
de Groene Rei, op een middeleeuwse zolder, een zeer bedrijvig atelier met leerlingen en veel bezoekers. Hi] heeft vooral
portretten gemaakt van de 'betere' stand,
gouverneurs, hogere officieren, adellijke
dames en heren, prinsen en prinsessen.
Hij beweerde dat zijn techniek terugging
op de oude meesters, wat men niet letter1 i jk moet opvatten. Hi] heeft doorgaans
welgelijkende portretten gemaakt, wat
overigens hun voornaamste verdienste
was. Hij wilde mensen gelukkig maken of
vleien door ze voor to stellen langs hun
beste kant. Het waren in elk geval geen
psychologische portretten. Hij exposeerde veel in de hoofdstad en werd er geapprecieerd. Als kunstschilder werd hij
over het paard getild door de journalisten.
Hij had les genomen aan verscheidene
academies; to Brussel onder andere studeerde hij onder leiding van Herman Richir. Hij behaalde de eerste prijs in het
portretschilderen aan het Ecole des
Beaux-Arts to Parijs. Maar op het zuiver
artistieke vlak heeft dat allemaal weinig
of geen belang. Virtuositeit alleen
volstaat niet om echte kunstwerken voort
to brengen. Een volleerd schilder is daarom nog geen waarachtig, origineel
kunstenaar. Storie's gelikte schilderijen,
peuterend uitgevoerd, bewijzen het.

Louis Reckelbus was ouder dan Storie.
Tijdens de Eerste Wereldoorlog had hij in
Engeland de wi jze van schilderen van de
Prerafaelieten bestudeerd, en daar zo'n
beetje op zijn Engels geschilderd, vooral
tuinen met beelden en fonteinen. Te Brugge trof hij gelijkaardige motieven aan. Hij
werkte erg decoratief en maakte veel interieurs met eiken balken en schoorstenen,
met oude meubels, vazen en potten. Zijn
huis in de Westmeers was opgepropt met
antikwiteiten. De fortuin diende hem,
vooral na 1919. De mensen hadden toen
recht op oorlogsschade-uitkering en de
schilderijen die ze verloren hadden werden vergoed. De vele relaties van Reckelbus brachten de rechthebbenden bij hem.
Zo kwam hij ertoe Vlaamse interieurs to
schilderen 'aan de lopende band'. Men
noemde hem — ik vraag me nu of waarom
— 'de wi jze man van Brugge'. Hi] werd in
1930 aangesteld als conservator van het
toen nieuwgebouwde Stedelijk Museum,
Groeninge. Hij had weliswaar geen hogere studies gedaan, maar sprak Brugs, Engels en Frans. Zijn prestige als kunstschilder gaf de doorslag. Hij kreeg geen

Louis Reckelbus, Bron met faun, 91 x 111,
Stedelijk Museum, Brugge - Deze riante
voorstelling van een hoekje van de Arentstuin
te Brugge weerspiegelt goed de betrachting
van een schilder wie het er om te doen is een
'lovely garden' voor te stellen. De compositie
is streng symmetrisch volgens de verticale as.
Het gehee/ doet decoratief aan.

wedde, wel een vergoeding van 1000 frank
per maand. Na 1945 is de situatie to Brugge veranderd.
Reckelbus behoorde tot de generatie van
James Ensor, maar voor de geniale Oostendenaar had hij geen respect: to Brugge
wist men het beter... Reckelbus was vakbekwaam, maar een hoger kunstinzicht
bezat hij niet; bij gebrek aan artistiek instinct en feeling, zag hij niet waar het
hem op kunstgebied om to doen is.
Het is ook interessant erop to wijzen hoe
kunstliefhebbers soms een volledig verkeerde aanpak hebben. Een typisch voorbeeld is Dokter De Winter, bekwaam TBCspecialist to Brugge. Op zekere dag klopte de Waal, Armand Jamar, bij hem aan en
bracht hem ertoe zich heel zijn produktie
aan to schaffen tegen betaling van zijn
kosten voor levensonderhoud, reizen enz.
Armand Jamar, aanvankelijk advocaat, later schilder, ging weken- of maandenlang
in Spanje schilderen. Op slot van rekening
had Dokter De Winter meer dan 300 doeken van hem in zijn bezit. Ze waren niet ingelijst, ze stonden allemaal op een rijtje in
een salon. Maar hij had lijsten van bepaalde formaten, en liet ze zo zien. Vanbeselaere en ik hebben ze eens allemaal bekeken. Na de oorlog vroeg Dokter De Winter
mij een boek over Jamar to schrijven, wat
ik weigerde.
Jamar schilderde weliswaar met brio,
maar niet degelijk. Men heeft hem willen
vergelijken met Frans Hals, wat niet opgaat. Hij was een fantast. Hij schilderde
Golgotha met felle licht- en schaduwef-

fecten, in een donker koloriet van geen al
te beste kwaliteit. Zijn pathetische doeken gaan de middelmaat niet te boven.
Toch is er dan een boek over hem verschenen, een prachtige luxe-uitgave met veel
kleurenreprodukties. Zal dat zijn naam
vestigen? Dat blijft een open vraag.
Jamar was ongetwijfeld bedreven in het
hanteren van het penseel, maar verder
ging het niet. Hij hield het bij gemakkelijk
weer te geven picturale indrukken.
Dokter De Winter was een mecenas, maar
zijn fout bestond erin bijna uitsluitend de
werken te kopen van een schilder. Het risico bij de koopovereenkomst is voor de
koper. Een echte verzamelaar bouwt zijn
verzameling op met het werk van verscheidene kunstenaars en krijgt zodoende soms een fraaie collectie schilderijen
in zijn bezit.
Dan zijn daar ook nog de animisten over
wie Paul Haesaerts, advocaat te Brussel
en kunstcriticus, voor het eerst schreef in
zijn boekje 'Het Animisme, een nieuwe
richting in de Belgische kunst' (1942). Hij
ontdekte daarbij punten van overeenkomst bij een hele reeks schilders die het
eenvoudige, intieme leven opzoeken, die
weer de mens schilderen in een interieur,
in zijn eigen omgeving, die portretten maken zonder defiguratie en stillevens met
stofuitdrukking.
Een paar hebben zich gewend tot de verworvenheden van het Franse impressionisme, zoals James Ensor het voor hen
reeds had gedaan. Ze betonen eerbied
voor het Europese kunstpatrimonium en
de Europese traditie. Het zijn in 't bijzonder bewonderaars van Jacob Smits, Henri
Evenepoel, James Ensor, Hendrik De
Braekeleer en de Fransen Bonnard, Vuillard en Marquet. De avant-garde-experimenten op het gebied van de plastische
kunsten wijzen zij eensgezind en beslist
of en laten zich niet beinvloeden door
voorbijgaande kunstmodes.
Of men nu wel mag spreken van een
'school'? Eigenlijk niet. Haesaerts
schrijft het: „Het animisme. Een groep
vrienden? Neen. Een kring van kunstenaars? Evenmin. Een 'coterie', een
'school'? Nog minder. Het is een drang;
een langzame, rustige maar zekere groei".
In feite mag men ook niet spreken van een
'School van Latem'. Deze kunstenaars
waren individualisten die elk hun gang
gingen en hun wijze van schilderen hadden. De animisten ook: hun individuele visie wordt uitgedrukt op een persoonlijke
manier.
Ze zoeken naar meer evenwicht, een vastere vormgeving, een figuratie die dichter

Dasnoy is niet alleen de schilder van gevoelige
en van met een ondefinieerbaar heim wee doortrokken vrouwenportretten, maar ook van
talrijke stadsgezichten vol atmosfeer, waarin
de toon- en lichtwaarde van de kleur op een
delicate wijze wordt uitgedrukt.

Albert Dasnoy, Bosvoorde (1940), Olie op
doek, 79x 102

staat bij de werkelijkheid. Paul Haesaerts
heeft dat dus goed gezien, maar in die tijd
kende hij alleen maar enkele artiesten uit
Brussel en Antwerpen, en hij had nog
geen volledige kijk op de zaak. Hij heeft in
alle geval het woord 'animisme' gelanceerd, een benaming die ik minder geschikt acht en die in het buitenland moeilijk ingang vindt. Het echte 'animisme'
heeft te maken met godsdienst van primitieve volkeren die bepaalde objecten aanbidden en zich verbeelden dat deze een
magische kracht en een ziel bezitten. Het
gebruik van de term 'animisme' sticht dus
een zekere verwarri ng. Van beselaere
heeft het lets beter gedaan door te spreken van de 'Generatie van 1900'.
Het gaat om War Van Overstraeten, Jos
Verdegem, Henri-Victor Wolvens, Rene
Magritte, Paul Delvaux, Jozef Vinck, Albert Van Dyck, Albert Dasnoy, George
Grard, Hubert Malfait, Jacques Le Mair,
Jos Hendrickx, Charles Leplae en Adriaan
Vandewalle. Al die kunstenaars die tot
nog toe als orthodoxe animisten doorgaan ontmoetten elkaar eerder toevallig.
Ik kende bij voorbeeld Le Mair, Wolvens
en Van Overstraeten. Wolvens is dan in
1958 eens met Dasnoy bij mij op bezoek
geweest. Maar de anderen kende ik niet.
Op de expositie 'De Generatie van 1900 in
Nederland en Belgie' to Venlo in 1979 heb
ik niet zonder verbazing geconstateerd

dat velen werkten in dezelfde geest, en
met een voorkeur voor dezelfde onderwerpen. Ik heb er toen ook Dasnoy teruggezien, een vriendelijk en ontwikkeld man.
We waren op de vernissage de enige vertegenwoordigers van de Belgische groep
die 14 deelnemers telde.
De totaalindruk te Venlo was dat men inderdaad niet mag spreken van tot een harmonisch geheel bijeengeschikte figuren:
bij de Vlaamse zowel als bij de Nederlandse exposanten waren de verschillen op artistiek en technisch gebied vrij groot.
Maar geen van hen deed extravagant of
kwam met buitenissige voorstellingen
voor de dag, zoals de extremistische
kunstenaars het al meerdere decennia
doen. Ze schilderen allemaal realistisch,
bezitten een degelijk metier en sluiten op
de ene of andere manier aan bij het nabije
verleden. Gewaagde experimenten treft
men bij hen niet aan. Ze werken, trouw
aan de figuratieve visie met een bewonderenswaardig doorzettingsvermogen. Het
'rotzooien' met verf a Ia Karel Appel en andere Cobra-adepten hebben ze om vele redenen veroordeeld en ze hebben bewezen
dat men ook 'vrij' kan schilderen zonder
daarom de weergave van de werkelijkheid
prijs te geven, zonder zijn toevlucht te
zoeken tot atelier-recepten. De verklaring
van de Ameri kaanse abstract-sch i lder
Jackson Pollock: ,Ik verkies verdunde
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verf die ik Iaat uiteenvloeien; een dikke
verfpasta met zand, gestampt glas en andere grondstoffen die gewoonlijk vreemd
zijn aan de schilderkunst" vinden zij technisch onhoudbaar en gewoonweg een te
verwaarlozen uitspraak.
Op de Venlo-tentoonstelling heb ik kennis
gemaakt met Otto de Kat, een uitmuntend
interieur-schilder. We hadden het herhaaldelijk over de 'absurde' nieuwigheden en
de bedenkelijke manier waarop hedendaagse, vooruitstrevende artiesten het
vernieuwingsproces aanpakken. Hoe de
enen grote vlakken bestrijken met onvermengde tubeverf, de anderen met kracht
verf op het schilderslinnen werpen of gewoon gieten met behuip van potten, flessen, kannen en emmers. Hij vertelde me
een anekdote in verband met de aankoop
voor een enorm bedrag aan dollars, van
een werk van Jackson Pollock door een
Australisch museum. De beroemde lyrisch-abstracte schilder had het kostbare
meesterstuk als volgt tot stand gebracht:
na een lap van verscheidene vierkante
meter op de vloer van zijn atelier te hebben uitgespreid, had hij verdunde verf met
flessen, potjes en blikken doosjes op het
doek aangebracht. Toen hij hier druk mee
bezig was kwamen twee vrienden op bezoek: ze staken een handje toe en zo ont-

stond een hybridisch geheel dat er nogal
blauwachtig uitzag. Op een veiling te
New-York werd het schilderij verkocht als
'De blauwe poel'.
In mijn essay 'Ontspoorde Kunst' (Acco,
Leuven 1974) heb ik over de matiereschilders het volgende geschreven: „De
zogenaamde matiere-schilders beeldden
zich in een wereld in wording te kunnen
oproepen, alleen door de verf aan te dikken met gips, kiezeistenen en houtvezels,
of door het bijvoegen van touw, jute, geroest ijzer, schors en kippegaas, of door
het verhitten van sommige plaatsen van
het doek (of het paneel) en meteen van de
verf... Het schilderij verkrijgt hierdoor een
groezelige oppervlakte, die soms doet
denken aan uitgeholde rotswanden, aan
slakken van een afgekoelde oven, aan
gestolde lava en aan gedroogde potaarde.
De gewaagde, materieel-technische experimenten van de matiere-schilders vergden meer van de verf dan ze vermag te geven". (biz. 54 en 55)
Dat de animisten die modernistische experimenten hebben afgekeurd spreekt
vanzelf. De schildergenres die door de
avant-garde roekeloos werden uitgeschakeld hebben zij weer in ere hersteld. Het is
de grote verdienste van de 'Generatie van
1900' met zijn surrealistische en animisti-

sche vertegenwoordigers terug aansluiting te hebben gevonden met ons artistiek
verleden. Van de door haar tegenstanders
verguisde kunst — ze werd immers bestempeld als kunst van een 'verloren generatie', als anemische kunst — zal later
blijken dat haar beoefenaars er goed aan
hebben gedaan geen deel te nemen aan
de modernistische 'hervormingen' die ontegensprekelijk louter negatief uitvallen
en ten slotte op vernietiging neerkomen.
Na de nederlaag van Nazi-Duitsland vonden jongere kunstenaars, onder andere
van de groep 'La Jeune Peinture Beige'
het raadzaam hun oudere collega's verdacht te maken omdat hun werk niet werd
gebrandmerkt als 'entartete Kunst' door
de Duitse bezetters. Maar deze insinuatie
ging niet op en hield dan ook niet lang
stand.
Het zij verre van mij te willen beweren dat
de animisten op technisch gebied wonderen hebben verricht, maar hun metier is
degelijk en betrouwbaar, wat nog niet betekent dat het de vergelijking kan
doorstaan met dit van de erkende grootmeesters van de Europese schilderkunst.
Adriaan Vandewalle

Deze reproduktie werd buiten het medeweten van de auteur van dit artikel opgenomen. Wij verwijzen voor meer informatie
over zijn schilderwerk naar de kunstmonografie: Dr Walther VAN BESELAERE, Adriaan Vandewalle, Uitg. Van Spijk B.V. Ven1 0, 1977.

Adriaan Vandewalle, 'Bord aardappelen met
petroleum/amp' - In zijn werk van 1950-1960
stelt men een rust en zelfzekerheid vast, een
innerlijke opgetogenheid die de vorm vaak tot
grootheid aanzwellen doet, een vreugde die
zich uit in opvallende zuiverheid van de kleur,
in ongekunstelde, ongecompliceerde openheid
in de schildertechniek, zonder spoor van enig
'keukengeheim'. (Dr. Walther Vanbeselaere)
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wij huldigen I wij gedenken
Katy De Bock
le Prijs Wandtapijt Brussel; Prijs Club
des XII; Gouden Medaille St.-Kruis
Katy De Bock (°Gent 1957) kreeg haar opleiding a/s regentes plastische opvoeding
aan het instituut H. Familie te Brugge.
Aan de Academie voor Schone Kunsten te
Antwerpen volgde ze o.l.v. de heer Bierwertz de afdeling Momuntale Kunsten. Ze
behaalde: de eerste prijs 'Wandtapijt' in
de wedstrijd georganiseerd door het Min.
V. Middenstand Dienst Kunstambacht, te
Brussels een tweede Prijs van de Club der
twaalf te Antwerpen; een 'gouden medail/e' Kunstkring Iris te St.-Kruis bij Brugge
('81), en een aantal eervolle vermeldingen.
Haar werk getuigt van een hoge inspiratie
en een even schitterende begaafdheid.
Hoe zij met draad, kleur en vorm /even
geeft aan haar onderwerpen, blijft telkens
een raadsel. De inhoud van haar werk
grijpt terug naar de natuur a/s inspira tiebron. De compositie is streng en toch verrassend. In het tapijt nestelen a.h.w. zich
de kleuren en die geven het werk een
warmte, een ziel.
Bekend is haar wandtapijt 'Leven en
Dood'. Geboeid door de na tuur is zij uitgegaan van mens- en natuurverschijnsel die
in zich de strijd van /even en dood dragen.
Zo vitaal als de twee dansende figuren het
/even symboliseren, zo rustend is de schaduw van het stille /evensloze. Deze complimentariteit wordt door haar graag benadrukt. Zij vindt haar werk immers een totaalgebeuren waarbinnen techniek en inspiratie elkaar aanvullen. Even innig a/s
Leven en Dood elkaar verbinden, even le-

Katy De Bock: fragment van het wandtapijt 'Leven en Dood'.

vendig blijft elke dialoog die uit haar werk
tot je spreekt. Een artistlek verheven relatie waarin vorm, inhoud en het metier-opzich in een bijzondere verhouding tot e/kaar staan. (Maria Van Bourgondielaan
61, 8000 Brugge) Rik De J o n g h e

Kunstschilder Joris De Geest
1e Toetenelprijs voor Schilderkunst;
E.V. in Gaverprijs en in Prijs van Boechout;
2e prijs Jozef Storme-prijs voor Schilderkunst, met 'Confused man'
De verwarring verliest haar ontbindende
kracht op het ogenblik da t zij met een ultieme pensee/trek wordt gerealiseerd. In zi/n
reeks 'Confused man' laat Joris De Geest
de dualiteit tussen het denken en het doen
in een /ethargische gelatenheid samenv/oeien, wat zich uit in een oppositioneel
kleurgebruik. Maar de opbouw van het
kunstwerk en de uitdrukking van het werk
als idee vormen een bevestiging van het
feit dat de verwarring niet een elitair intellectueel gegeven is maar aanwezig is op
elk niveau binnen het maatschappelijk
bestel. De populaire, uiterlijk goedgemutste volksfiguur, krijgt door de subtiele,
indringende k/eurenkracht van Joris De
Geests paleteen dimensie erbij, die inzage
geeft op de keerzijde van het netvlies van
de personages. De verwarring als centraal
thema in de schilderijenreeks 'Confused
man' is echter in de optiek van de kunstenaar niet inherent aan de mens als individu
maar geprovoceerd door externe maatschappelijke factoren die het individu
gaan overheersen, verdringen, versmachten.
Het doorprikken van de mooie schijn en
het onuitgesproken teed dat schuil gaat in
de onmogelijkheid van het individu om
voor zichzelf tot een herwaardering te komen, wat een herdenken van waarden en
normen inhoudt, creeert in een eerste ontbindende fase 'de verwarring'. Hoe sterk
de uitdrukking van deze problematiek op
maatschappelijk vlak leeft, bewijst de permanente waardering, die de kunstschilder
via publikaties, prijzen en wedstrijden wist
te verwerven. Niet alleen de hoogstaande
technische visualisering (een beheersing
in artisanale zin van de ma terie), maar ook
de uitdrukking van een getourmenteerd
kunstenaar, die binnen het maatschappelijk gebeuren op zoek is naar de positiebepaling van zijn eigen zijn in de maatschappij, vormen de kommunikatieve waarde
van deze reeks.
Toch is We verwarring' alleen maar een
momentopname uit het oeuvre van Joris
De Geest die kadert in een totaal bewust-

wordingsproces. Van een kosmische visie
in het werk uit een vroegere periode werd
de denklijn verlegd naar een maatschappelijke reflectie, wat resulteerde in de
reeks 'Confused man'. Een volgdende stap
in de analyse, of gaat het om ontbinding,
van de verwarring creeert een latento vrees
voor het behoud van het individu in zijn
maatschappelijke rol en van de kunstschilder a/s ka tal ysa for van dit proces. In de Jozef Storme-prijs voor Schilderkunst 1982
behaalde Joris De Geest eveneens met het
werk 'Confused Man' de 2e prijs. (Topmolen 50, 2900 Londerzeel St.-Jozef)

Leo Van Dorselaer

Raoul Maria de Puydt
Cruz de Comendador al Merito
Belgo-H ispanica
Raoul M. de Puydt is waarschijnlijk een
gelukkig man. Het gaat hem goed op de
verscheidene domeinen van het /even. Nadat hi/ in 1979 te Parijs de medaille 'Arts,
Sciences et Lettres' ontving en eveneens
in '79 hem de P.P. Rubens-herdenkingsmedaille werd uitgereikt te Antwerpen
ontvangt hi/ zo net de onderscheiding in
bovenstaande titel aangegeven. Het is
hem van harte gegund.
Hi/ is werkzaam als jurist en publiceerde
in de vaktijdschriften verschillende artikels (cf. o.a. Politieke Documentatie). Het
zou jammer zijn a/s de aandacht alleen of
te sterk op dit terrein gericht werd. Raoul
M. de Puydt is immers ook de auteur van
enkele gedichtenbundels.
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Naarmate hij zich poetisch uitschrijft
komt zijn identiteit als dichter meer en
duidelijker naar voren. Hij zingt de vreugden van de liefde alsmaar fijner uit. In
1978 publiceerde hij dan ook de bundel
'liefdesvuur'. Deze titel verwijst enigszins
naar het al/es verterende van de liefde,
evenals naar de voortdurende veranderende en altijd speelse elementen die in elk
liefhebben aanwezig zijn. Deze lijn trekt
hij door in de 'Offerande voor Orpheus'
(samen met Gie Luyten) en in 'Made in
Flanders; zes muurgedichten. Dit jaar
nog verscheen de bibliofiele uitgave 'Liefdessprokkels'. Het is uiteraard liefdeslyriek, met drie keer drie lithografieen van
Norbert De Clercq. Zopas verschijnt de
bundel 'Jij bent de enige' (Samen met A.
Polfliet en T. Luiting).
In al deze gedichten herkennen we de
mens als een totaliteit van verinnerlijkte
uiterlijkheid. Langs de beschrijving van
de lichamelijke verkenningen laat hij ons
een diepe innerlijkheid vermoeden die
hem ervan weerhoudt donker door de were/d te gaan. Op deze wijze maakt hij de
liefdespoezie echt en aanvaardbaar. Het
menselijke leven wordt er niet 'verdicht'
tot een onwerkelijkheid maar wordt als li-

zijn studie in het vioolspel en in de compositie te Brussel, werd naderhand vioolleraar aan het Brugs conservator/urn en
vo/gde er in 1946 Baron Joseph Ryelandt
als directeur op.
Tal van uitvoeringen in concertzaal en
omroep vestigden de faam van de componist als mild lyricus en schilderachtig orkestrator, wiens taal in de traditie wortelt,
doch niettemin voor de gezonde modernistische evolutie openstaat.
Verme/den we naast tal van liederen,
koor-, klavier- en vioolwerken, kamermuziek, en orkestrale- b/adzijden, enkel de
uitgebreide symfonischee^composities:
Brugse Titels, Symfonische relen uit
Vlaanderen, Maria-Magdalena en en
Symfonie uit 1945, 'Elegie' voor sopraan,
alt en orkest. Brugge heeft de Brugse
componist meermaals geInspireerd: het
mystieke en het levenslustige Brugge.
Aan deze verdienstelijke kunstenaar en
goede vriend hartelijke gelukwensen !
(Werfstraat 72, Brugge)
Dr. Marcel Boereboom

Foto Filip van Cauwelaert.

chamelijkheid en als verinnerlijking verwoord. Wij hopen dat de jurist de dichter
voldoende tijd geeft om zijn zangen over
de menselijke liefde te zingen. (Ninoofsesteenweg 153, 1080 Brusse/)

Herve J. Casier

Musicus Maurits Deroo 80
Maurits Deroo (1902) werd in zijn geboortestad tot de muziek ingewijd, voltooide
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Kunstschilder
Raymond Dewaegenaere
Herinneringsplaket stad Gent
Enke/e maanden terug ontving de Gentbrugse (Gent) kunstschilder Raymond Dewaegenaere het 'Herinneringsplaket van
de stad Gent' wegens zijn uitzonderlijke
verdiensten in verband met de plastische
kunst. Een onderscheiding die beslist met
reden toegekend werd aan deze talentrijke, bijna zevenenzeventig jarige kunstenaar, die een betekenisvolle plaats in-

neemt onder de hedendaagse figuratieve
kunstschilders uit het Gentse.
Raymond Dewaegenaere werd geboren te
Gentbrugge op 24 mei 1906. Zijn opleiding
genoot hij aan de Koninklijke Academie
voor Schone Kunsten te Gent met als bijzonderste leraars Oscar Codron, Karel
Tremerie, Domien Ingels en Geo Verbanck. Naast talrijke individuele tentoonstellingen werd hij tevens met zijn
werk opgenomen in belangrijke kollektieven in binnen- en buitenland. Meerdere
onderscheidingen vie/en hem te beurt o.a.
een 'Eervolle vermelding' in de 'Provincia/e schilderwedstrijd 1974' te Lokeren, geselekteerd voor de wedstrijd 'GentZeehaven' in 1977, een 'Eervolle vermelding' in de 'Prijs voor schilderkunst van de
stad Gent' in 1981 en nu het bovenvermeld 'Herinneringsplaket'.
Raymond De wa egena eres werk is in een
woord samen te vatten: 'Stemming'. Of hij
in zijn vlot uitgevoerde en technisch
steeds verantwoorde doeken het landelijke, Gentse steegjes en beluiken, bouwvallige windmolens of woonwagens, interieurs of stillevens, scheepswerven of wat
ook brengt, altijd weet hij volledig de
sfeer weer te geven die van deze zaken
uitgaat zodat ze bij de kunstliefhebbers
onmiddellijk overkomen. Zowel de keus

van zijn onderwerpen en het verwerken
van wat hem er in aanspreekt als zijn koloriet, gaande van een sober grijs, dat
soms het uitgeleefde onderstreept, tot
een roodoranje bij b.v. een scheepsromp,
verraden de rasechte kunstenaar die bewijst dat ook eenvoud tot lets groots uitgroeien kan als het, zoals bij hem, met talent, gevoel en bezieling geschilderd
wordt. (Boer Janssensstraat 5, Gentbrugge) Luc Lekens

Kunstschilder Piet Gilles

Kunstschilder
Denys Dolphyn 80

Officier Leopold II-Orde

Het klinkt ongeloofwaardig wanneer men
hoort dat kunstschilder Denis Dolphyn op
8 oktober 1982 de /eeftijd van 80 jaar heeft

bereikt. Hij heeft nog niets van zijn werkkra ch t en van zijn pienterheid verloren.
Zijn naam is verbonden aan de kwaliteit
van zijn olieverfschilderijen en aquarellen. Denis Dolphyn is een kleurentovenaar, onder meer een specialist van het
bruine koloriet. Hij is tevens een meester
in de compositie en een schepper van atmosfeer. De ouderdomsdeken van de
schilderende familie Dolphyn is een uitstekend kenner van het artistieke schildersambacht. De techniek bezit voor hem
geen geheimen. Hij handelt als een waar
methodist die een compleet antwoord
geeft op de vraag: hoe geschiedt de bewerking ? Deze vraag wordt door de schilder rationeel en manueel beantwoord met
scherpe geest en met vaste hand.
De reputatie van Denis Dolphyn berust
voor een niet gering deel op zijn aquarellen. Deze wa terverfschilderingen zijn zo
echt als echte, superbe aquarellen dienen
te zijn. Zij zijn niet meer vatbaar voor verbetering qua sfeer en compositie. Alle
werken van Denis Dolphyn zijn drager van
dezelfde identiteit. Men herkent dadelijk
de schriftuur van de schilder. Deze talentvoile en kundige man schildert met al zijn
zintuigen. En met zijn hart en met zijn ziel.
Zijn artistieke produktie bevat een eenheidskarakter op het vlak van de thematiek: het enige thema is het landschap,
maar in hoevele gedaanten en verschijningsvormen ! Voeg daarbij a/s tweede
eenheidsfactor het waarmerk van de
eigen creatieve persoonlijkheid en ten
derde de voortreffelijkheid van het werk.
De picturale ader van Denis Dolphyn is
verre van uitgedroogd. Deze artiest verdient nog vele jaren van activiteit en bovendien de objectieve waardering van allen die lets met de schilderkunst te maken hebben (ltalie/ei 223, 2000 Antwerpen)

Roger Geerts

Hij wordt er binnenkort 75. Ken je hem
niet? Hij is te Alkmaar op 20.3.1908 geboren, verhuist reeds in 1911 naar Vlaanderen, meer bleef de Nederlandse nationaliteit bewaren. Na een kleine tussenhalte in
Mechelen en Lier, a/s knaap, woont hij
sinds 1922 bijna ononderbroken te Leuven. Hij volgt er van 1932 tot 1937 de Academie o.l.v. Willem Paerels en in 1938 te
Brussel o./.v. Alfred Bastien, waar hij verscheidene eerste prijzen wegkaapte. Zijn
eerste olieverfdoeken zijn duidelijk geinspireerd op de expressionisten.
In 1942 sluit hij zich aan bij de groep 'Les
Animis tes' en bij 'Apport ; da t op 3.7.1945
omgedoopt werd in 'Jeune Peinture Belge'. Vanaf de jaren zestig wilzigt hij de
vormgeving van zijn werken door het ge-

feld tot de verruiming van zijn visie bijgedragen. De eerbewijzen, die hem in de jaren 1967-68 te beurt vie/en, hebben voor
gevo/g dat hij opnieuw bij de voornaamste schilders wordt gerekend zoals
in de tijd van het Animisme: ook zijn pensee/ wordt jeugdiger, zoals hijzelf.
Tenslotte is er een einde gekomen aan
zestien jaar psychoanalyse; zij hebben
a.h. w. zijn hart en nieren gezuiverd van de
na weeen, die de geleden smarten en
misere in zijn gemoed hadden achtergelaten. Uit dit alles is een nieuwe Piet Gilles
gegroeid met nieuwe symbolen: met hun
fleurige kleurschakeringen vereeuwigen
zij de huidige mensenwereld met zijn torengebouwen en zijn luchtvervuiling.
Sedert enkele jaren wordt hij door gewrichtsreuma geteisterd, wat deze zeventiger in zijn kunstactiviteit enigszins beperkt. Nochtans schildert hij elke dag enkele uren, omdat het hem bevrijdt en verlost: „de vrijheid is mijn kapitaal" zegt hij
steeds. Op zijn leeftijd hunkert men niet
meer naar tentoonstellingen. Al/een een
retrospectieve van zijn oeuvre zou hem nu
nog gelegen komen: zij zou aantonen dat
het kunstminnend publiek zijn werk te
vaak en ten onrechte onder de korenmaat
heeft geplaatst.

Raoul Maria de Puydt

Achiel Hutsebaut
Prijzen: VTB-cartoenale - Schilderkunstwedstrijd Ninove - Rotarywedstrijd Dendermonde - Intern. Festival Moeskroen
Reeds ti/dens zijn jeugd betoonde de architect Hutsebaut grote belangstelling
voor de schilderkunst. In de 20ste eeuw
heeft de overwegend analytische wijze
van denken de kunsten van elkaar vervreemd. Ook hier was uiterste specialisatie gewenst en gewild. Vroeger echter waren heel wat bouwmeesters terzelfdertijd
bee/dhouwer of schilder. De tijdsgeest
Piet Gilles, zelfportret.

bruik van de ei-tempera-techniek: zij worden nu geometrisch en architecturaal uitgebouwd. Wat de inhoud betreft verwerkt
hij zijn gevoelsuitingen aan de hand van
symbolen met soms surrealistische inslag.
Tengevolge van zijn persoonlijke gemoedsontwikkelingen komt er een einde
aan de eerste periode met el-temperatechniek, zijn zogenaamde kattenperiode.
Piet Gilles heeft de go/yen van de zee over
zijn lichaam la ten spoelen: van zon doordrongen keert hij terug naar zijn publiek,
dat hem nu met meer warmte gaat bekijken. Trouwens zijn verhuis uit de Leuvense Drinkwaterstraat, waar hij een drassig
kot had bewoond, naar de 17de verdieping
van de St.-Maartenstoren heeft ongetwij39

komt tot uiting in een kunstwil die het hele plastisch denken van een periode beheerst. Zo draagt elke kunstenaar en elke
kunsttak bij tot het vormgeven van de
eigen stijl van een epoque. De wisselwerkingen tussen de verschillende kunstuitingen zijn in het verleden altijd zeer
vruchtbaar geweest.
De schilderijen van de architect Hutsebaut behoren tot de abstrakte richting. De
niet-figuratieve kunst is een van de belangrijke eigen bijdragen van deze eeuw.
In de beginperiode heeft de analogie met
de muziek een grote rol gespeeld, bij het
bepalen van de eigen kenmerkende mogelijkheden. Zo was er het beklemtonen van
de directe invloed van het ritme zowel op
de kijker als op de luisteraar. Ook bij het
be/even van architectuur speelt het ritme
van de volumes een grote rol. In de abstracte richting behoren de schilderwerken van architect Hutsebaut tot de
laatste stroming die een zeer groot belang hecht aan het maximum valoriseren
van het meest eigene van de schilderkunst zoals verf en penseeltrek. Het is
een subtiel naast elkaar plaatsen van verfijnde schakeringen van zwart, grijs en
wit. Het is een geraffineerd toon op toon
componeren.
Als men denkt aan de kleuren-warboel
van veel van onze straten en steden dan is
het hoopgevend bij een schilder-bouwmeester een dergelijk hoogstaand fijngevoelig materiaalgebruik aan te treffen.
(S. v.d. Guchtlaan 16, Aalst)

J.P. Ballegeer

Letterkundige Rik Huys 70
Rik Huys werd op 15 februari te SintEloois-Vijve geboren als zoon van de
kunstschilder Modest Huys (1874-1932).
Hij brengt vrij rustig, maar actief de periode van rustend regent-Germaanse talen
door voornamelijk met dichten, maar ook
met musiceren, lectuur, footing en cycling en tuinieren in het stille Merelbeke.
Hij gaf langgeleden twee dichtbundels uit
in hetzelfde jaar: 'Geboorte' en 'Pre/u
dium' (1''41), die hij meer als jeugdverzuchtingen dan als jeugdzonden beschouwt. Een blijvende dualiteit was
reeds in deze eerste bundels merkbaar:
het filosofisch-humanitaire voelen en
denken, de drang naar de esthetische
vormgeving en expressie. De quasi onbewuste stimulansen daartoe waren twee
leraars: de /eraar-poesis E.H. Gabriel Merlier (college Oudenaarde), een
hoogstaand intellectueel, een avantgardistisch /eraar, een romantisch hart.
En Achilles Mussche (rijksnormaalschool
Gent); de aristocratische democraat, de
sociale humanist, de breed-bewogen ziel.
Nochtans b/eef dertig jaar lang de literaire praktijk van Rik Huys beperkt tot enkele losse gedichten en een toneelwerk voor
de jeugd; 'De Infante , opgevoerd in het

--

40

Kunstschilder Hubert Jacobs
Medaille provincie Brabant en Ministerie
Nederlandse Cultuur
Hubert Jacobs wordt dra veertig. Een leeftijd waarop de meeste kunstenaars tot
voile maturiteit komen. Dit is ook voor Hubert Jacobs van toepassing. Reeds twintig jaar is hij onledig binnen de schilderkunst. Recent werd hem de medaille van
de Provincie Brabant toegekend, en dit
voor zijn hele oeuvre. Eveneens kende het
Ministerie van Nederlandse Cultuur hem
soortgelijke medaille toe. Hoogtepunten,
als het ware, uit een 'nog maar' twintigjarige schilderscarriere. Een loopbaan die
vooral opvalt door de consequente lijn,
waarrond ze werd opgebouwd.
Hubert Jacobs is een man die wist wat hij
kon, maar vooral ook wist wat hij nog niet
kon. Om het laatste, wat hij niet kon dus,
liep hij een aantal jaren kunstschool bij
Johan De Maegt in Wespelaar. Daarenboven volgde hij de lessen aan de Famous
Artist School in Osdorp-Amsterdam. Hubert Jacobs is in de eerste plaats een
landschapschilder, een discipline die hij
volkomen beheerst o.m. in doeken met
een oogstrelend koloriet.
jeugdtheater te Antwerpen (1955 en 1967).
Er waren velerlei oorzaken, maar de belangstelling bleef steeds gespitst op de
poezie. Slechts in 1975 — opruststelling
— werd opnieuw aan publiceren gedacht
'Ultiem Bilan' wou op onbevangen, soms
triviale wijze zijn ,,ontstemming luchten
over de golf van bijna blinde, bij velen onbewuste maar misleidende ontluistering
van reele, eeuwenoude en primordiale
waarden in de kunst en in het leven".
In deze sfeer schreef Rik Huys een aforistisch werkje: Z.O.Z. (1977), waarvan
Gerd de Ley beweerde dat het voornamelijk filosofische aforismen waren. Door
wat humor en ironie werd de ernst dan
ook wat verlicht. Sommige omzettingen
van bekende spreekwoorden zijn stilaan
gemeengoed geworden, als b.v. 'De kleren
verbergen de man' en 'De morgenstond is
een kapitalist'. Hetzelfde jaar verscheen
bi Colibrant-Deurle een kleine bundel: 'In
Parad/sum' (kleine suite voor cello en traverso). Het gaat over het sterven en de begrafenis van zijn vrouw: ,Zelden wordt er
poezie geschreven zo eenvoudig en waarachtig, die vrij van alle opgeschroefdheid
of onbeheerst gevoe/ zo zuiver kllnkt en
om haar menselijke inhoud overkomt"
(A. Demedts).
In Rik Huys' laatste drieledige bundel:
'loch ook wat Yoga - Gedichten aan M.
-De ongeplande reis , is dit voor enkele gedichten ook waar, maar hier blijkt weer de
dualistische ingesteldheid, die hij als een
aanvulling en verrijking beschouwt. Op
zijn leeftijd streeft hij nog steeds naar soberheid en verfijning, gedragen door een
rijpheid, die in een dichter met de jaren
aanwast, tot hij niet meer schrijven kan.
(Dr. Callaertstr., 21, 9220 Merelbeke)

In 1980 legde hij zich toe op de grafiek,
met als climax de uitgave van een kunstmap met vijf lino's getiteld 'Historische
Gebouwen te Leuven'. Hiervan zijn nog
enkele exemplaren te bekomen bij de
kunstenaar. Rond zijn persoon vormde
zich een georganiseerde 'Vriendenkring'
met als voorzitter Jacobs' jeugdvriend Robert Verpoylt. Op rela tief korte tijd realiseerde de 'Vrienden' de uitgave van twee
unieke brochures met reprodukties van
gewassen tekeningen respectievelijk over
Werchter en Wijgmaal. In september
1983, wanneer Hubert Jacobs een grote
tentoonstelling opzet in het museum Van

Humbeeck-Piron te Leuven, zal een monografie van de persen rollen, andermaal
een verwezenlijking van de 'Vrienden'.
Men mag stellen dat Hubert Jacobs, vast
en zeker nog niet aan het einde van zijn
schildersla tijn is gekomen. Met zijn grote
talent en dito wilskracht staan er nog grote dingen te gebeuren. Op zijn leef tijd
ge/dt de prachtige zinsnede van Goethe
onvoorwaardelijk: ,Ich bin zu alt um nur
zu spielen... zu Jung um ohne Wunsch zu
sein... ". (Aarschotsesteenweg 209, 3010
Wilsele-Leuven) Pol Van Dijck

ten van de mensen en hun tekortkomingen even aan het licht brengen en dan
met de guile lach liefdevol bedekken.
De cartoonist William is opvoeder bij het
Kon. Werk Ibis te Bredene en vader van
drie kinderen. Hij werd bekroond als cartoonist te Kontich, Hoeilaart, Hasselt en
in de Rijkswachtcartoenale. Hij publiceerde: 'Stene, een dory in de stad ; 'Heet uit
de pen; 'Ibis-Story, 'Kunstmap Stene'
e.a. (Oud Vliegveld, 8400 Stene-Oostende)

Paul Vandewalle

Jacques Maertens
Graficus William Lievens
Prijs Cartoenale van Hasselt '81
William Lievens (° 24.11.1943) of een Brabander in Stene. Zoals alleen de bergbewoners de vlakte kunnen waarderen, zo
ook kan William als Been ander Stene en
zijn Schorre naar waarde achten. Uit deze
grote liefde voor de altijd veranderende
natuur ontstonden schetsen en tekeningen waarin de natuur, de huizen en het
landschap met hun vele schakeringen
steeds opnieuw aan bod komen. Maar
William wil meer brengen dan alleen een
mooi beeld van dat wat hem boeit, hij wil
ook door zijn tekeningen heen naar de
mens speuren. En William houdt van mensen, of zij nu mooi of lelijk zijn, rijk of arm,
beroemd of onbekend, steeds opnieuw
boeit de mens hem in al zijn facetten. Die
liefde voor de mensen drijft William er toe
om door de mens heen zijn daden te bestuderen. Juist deze menselijke handelingen kunnen William op de tere plek raken.
Zijn vreugde of verdriet, zijn verbolgenheid of tevredenheid uit hij dan in zijn kartoons. Spotprenten kunnen scherp, hard,
kwetsend en beledigend zijn, de kartoons
van William willen niet kwetsen maar op
een geslaagde ludieke toon de kleine kan-

Jubileum Cantabile Knokke-Heist; Diverse Onderscheidingen
Jacques Maertens, bezielend s tich ter en
dirigent van het Gemengd Koor Cantabile
Knokke-Heist, viert dit jaar, samen met
bestuur en koorleden, het 25-jarig bestaan van Cantabile Knokke-Heist met de
uitvoering van 'Une Cantate de Noel' van
A. Honegger en delen uit het 'Weihnachtsora torium' van J.S. Bach op 2de Kerstdag.
Een we//come gelegenheid om Jacques
Maertens a/s musicus voor te stellen.

Hij behaalde zijn 1ste Prijs Notenleer aan
het Conservatorium te Gent, zijn 1ste
Prijs Harmonie en zijn 1ste Prijs Contrapunt aan het conservatorium te Brussel.
Naast deze theoretisch doorgedreven vorming werden hem voor orgel de 'Prijs Rose
de La tte' en de 'Prijs De Simpele-Frangois'
evenals de regeringsmedaille 1958 toegekend aan het Conserva torium te Brugge.
A/s kunstenaar is Jacques Maertens op
twee fronten bedrijvig: hij is organist aan
de H.-Hartkerk te Knokke-Heist en gee ft
geregeld orgelrecitals in Belgie en in het
buitenland. Daarnaast is hij dirigent van
drie koren die eveneens in binnen- en buitenland optreden met succes: de Gemengde Koren Cantabile Knokke-Heist,
het Lucaskoor Gent en het Kinderkoor
Rondinella van Knokke-Heist. Als organisator, bekommerd om de realisatie van
verzorgde muziekuitvoeringen, is hij de
oprichter van het jaarlijks Concertenfestival van Knokke-Heist en is hij tevens
muziekdirecteur van de 'Europese Beker
voor Gemengde Koren' van Knokke-Heist.

En tenslotte misschien het be/angrijkste
aspect van de nooit aflatende inzet van
Jacques Maertens: zijn activiteiten a/s
muziekpedagoog. Hij behaalde de diploma's van muziekleraar M.O. 1ste en 2de
graad voor de middenjury te Brussel. Hij
is directeur van de Gemeentelijke Muziekschool van Knokke-Heist en Professor
aan het Koninklijk Muziekconservatorium
te Brussel. In deze taken manifesteert hij
zich als een gewiekst psycholoog die zijn
technische kennis handig kan overdragen
aan zowel kinderen als volwassenen.
Voor deze enorme inzet werden aan Jacques Maertens de 'Goude Medaille voor
Cultuurverdienste' van Knokke-Heist, de
medaille 'Pro Musica' van de Minister van
Nederlandse Cultuur en de nationale 'Leopoldsorde' toegekend. (W. Churchil/laan
18, Knokke-Heist)
Eric Ruysschaert

Hubert Minnebo
Selectie Intern. Sculptuur-museum
Jeddah (Saoedi Arable)
Beeldhouwer Hubert Minnebo (° Brugge
1940) werd samen met de elite van de intern. beeldhouwkunst geselecteerd voor
het realiseren van een monument te Jeddah. De financiele voorspoed van het land
maakte het de urbanisten mogelijk hun
bewondering voor de Westerse sculptuur
te concretiseren. Vanzelfsprekend heeft
Minnebo zich sterk geconcentreerd op die
opdracht, rekening houdend met de beperkende regels van de Islam voor de
kunst. Een obelisk van hem prijkt thans
te Jeddah, want zo kan men zijn spitsoplopende zuil noemen. Het werk kreeg
de titel 'Hope for the right Path'. Het monument in gehamerd en gelast koper
heeft een hoogte van 15 m, is aan de basis 2,50 m lang en 1,60 m breed. Het
weegt 3.500 kg. De kern bestaat uit een
constructie in ijzeren profielijzers, terwijl
de bekleding werd uitgevoerd met koperen platen, die 2 mm dik zijn.
De beeldhouwer heeft de spitsuitlopende
vorm als belangrijk ervaren, met daarin de
profilering van een kleine verhevenheid
die mede de hoogte van het monument
accentueert. Al/es is sober en eerlijk gehouden als een werkelijke 'hoop op het
rechte of goede pad'. Toch kadert het monument geheel in de eigen en aparte stijl
van de beeldhouwer: in heel zijn oeuvre
opteert hij immers voor een poetische
transfiguratie van gevoelens in volumen,
die sierlijk en tegelijk zuiver sculpturaal
blijven.
Inderdaad, de kunst van Hubert Minnebo
heeft nergens behoefte aan uitbundigheid
of exuberante vormen en accenten. De
sensibiliteit wordt gemerkt door verhevenheden in de vorm welke zacht-vloeiend
een beweging markeren, met of en toe de
gladde oppervlakte onderbroken door wat
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dens het Beiaard wereldcongres en festival van 16 tot 19 oogst in Logumkloster
(Denemarken), behaalde hij de prijs van
het publiek met 4 eigen composities op
thema's van Deense /iederen en de uitvoering ervan.
Zijn dagtaak is ook ruimschoots gevuld
als: leraar muziek in Brie dagscholen en
de Stedelijke Muziekschool te Maaseik,
stadsbeiaardier van zijn geboortestad, organist aan verschillende kerken. Daarbij
is hij nog dirigent van de fanfare 'Hoger
op' te Mie/en, en raadslid van de Belgische Beiaardiersgilde, het uitvoerend
comite van de Beiaard wereldfedera tie,

H. Minnebo, Obelisk
'Hope for the right Path'.

ruwer gedeelten, wat in sommige bee/den
andersom wordt toegepast. Maar het
blijft een kenmerk van deze bee/dhouwkunst dat ze zich vooral orienteert naar
een zuivere gevoeligheid, dit zonder elke
overtrokkenheid. Dat Hubert Minnebo ook
als juweelontwerper naam heeft gemaakt
is algemeen bekend, en ook in deze kostbare specimina laat hij zich kennen als
een kunstenaar die evenwicht, ritme, sereniteit en concentratie binnen de kleine
vorm van een juwee/ weet te vatten. I n tussen blijkt dat het talent van Hubert Minnebo meer en meer tot ver over onze grenzen
gewaardeerd wordt. (Cathilleweg 1, 8223
Jabbeke) Remi de Cnodder

Noel Reynders
Prijs Beiaardwereldcongres
Logumkloster (Denemarken)
Noel Reynders werdgeboren te St.-Truiden
op 24.12.1945 en heeft er altijd vertoefd.
Zijn muzikale studies omvatten voornamelijk priv6-lessen, het Lemmens-instituut,
het V/aams muziekconservatorium te Antwerpen, de Beiaardschool te Mechelen.
Deze muzikale bagage wist hij verder te
ontwikkelen en uitte hij in verschillende
muziek-disciplines.
Hij componeerde tot heden 34 stukken
voor beiaard, schreef circa 70 bewerkingen voor dit instrument, twee missen voor
twee stemmen: 'Homofone Vlaamse mis
voor koor en orgel' en 'Polyfone Latijnse
mis voor koor en orgel'. Verder een garve
van vo/ksdansbewerkingen.
Het kan niet anders of zo'n vruchtbaar
muziek/even zou bekroond worden. Tij-
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van de Roeselaarse Kunstacademie, werd
op 30 mei 1982 zeventig.
Jozef Seaux studeerde van 1928 tot 1930
aan de kunstschool van de Benedictijnerabdij te Maredsous.
Hij volgde de hoogste leergangen decoratie en kunstschilderen aan St.-Lucas Gent
en van 1931 tot 1937 studeerde hij o.l.v.
Constant Montald, Alfred Bastien en Anto
Carte aan de Academie voor Schone
Kunsten te Brussel.
In 1934 behaalde hij voor figuurtekenen
de 'Moens-Baes-Prijs' en een studiebeurs
van de stad Brussel.
In 1935 werd hem een selectie voor de
'Jeune Peinture Belge' toegekend.
In 1937 werkte hij in groepskader mee aan
'Het Latijnse Kruis' voor het Belgisch Paviljoen aan de Pan/se Wereldtentoonstel
ling.
In hetzelfde jaar werd hij leraar aan de
Roeselaarse Academie waarvan hij vanaf
11 december 1947 directeur werd. Academie die hij ti/dens zijn 30-jarige leiding samen met een schare enthousiaste medewerkers tot voorheen ongekende b/oei
bracht. lntussen leraarde hij aan het lzegemse college, was ondervoorzitter van
de Koninklijke Roeselaarse Kunstkring en
organiseerde onvermoeibaar tal van succesrijke kuns tten toons tellingen.

Foto Robyns - St.-Truiden.

de Be/gische Adviescommissie voor beiaard en het Internationaal Comit6 voor
eenmaking van de klavieren. Als beiaardier concerteerde hij ondermeer in Be/gie,
Nederland, Frankrijk, Duitsland en Denemarken.
Noel Reynders is nog een betrekkelijk
Jong artiest, die zijn gaven en muzikale
bekwaamheid nog verder ontp/ooit, hij
heeft steeds een klare blik op moeilijk op
te lossen problemen, hij gaat steeds eerlijk om met zijn col/ega's. Voor alles primeert bij hem de degelijke beoefening
van de muziek, voornamelijk klokkenmuziek en -spe/ en alle aspecten daarrond.
We wensen hem de moed om vol te houden in zijn pogingen de muziek in 't algemeen, maar in het biezonder de beiaardmuziek te promoveren. (Dietsesteenweg
299, St.-Truiden) Frans Vos

Jozef Seaux 70

A/s creatief kunstenaar zocht hij vooral in
de natuur en in de mens inspiratie. Hij
maakte naam a/s portrettist en muntte
mede uit door een hoge vakkundige bekwaamheid.
Waar onze hooggewaardeerde vriend en
gewezen directeur nu al enke/e jaren in de
pensioen-gerechtigde leeftijd uitermate
actief blijft, wensen we hem ook voor de
toekomst creatief het allerbeste toe.

Hector Deylgat
lnderdaad, om precies te zi/n, Vlaanderens' Redactielid en gewezen Directeur

Dichteres Maria Sesselle
2e Albert de Longie Poezie-prijs 1982
De konkurrentie voor de Albert de Longieprijs was niet te onderschatten: duizend
gedichten werden voor deze prijs ingestuurd. En wie de gedichten die werden
geselekteerd en gepubliceerd heeft gelezen, weet dat het voor zichzelf spreekt
hieruit bekroond naar voren te komen.
Maria Sesselle, de tweede laureate, komt
niet voor de eerste maal in het nieuws binnen dit tijdschrift. In het dubbelnummer
182-183 werd zij geportretteerd en besproken n.a.v. haar bekroning in de Meetjeslandprijs '81. (Toevallig is in dat nummer
ook haar nu bekroond gedicht 'Dood' op-

Haar bekroonde gedicht, samen met het
werk dat op publikatie wacht, bevestigen
wat ik bij het lezen van haar laatste bundel heb gezien: zij groeit naar werk met eigen inhoud en zegging. Zij is een diep nadenkende schrijfster. Haar denken is haar
inspiratie en omgekeerd. Een fris poetisch verwoorden, dat de lezer tot nadenken dwingt, tot luisteren en herlezen, om
de diepe inhoud, meest eenvoudig gezegd, beter nog en vollediger in zich op te
nemen.
Dat vinden wij terug in haar bekroonde gedicht 'Dood'. Mensen die uiteraard qua
ouderdom dichter bij die dood staan gaat
zij ondervragen. Zij krijgt geen antwoord,
tenzij een wijze glimlach en zo weet zij,
dat zij niemand moet vragen wat de dood
is. Maar dat zij in berusting de dood moet
opwachten om zich aldus te verzoenen
met wat niemand kan ontlopen. En is dat
'onthaal' niet de uitdrukking van een geloof dat lemand de gestorven mens
wacht?
,, want sterven spreekt geen taal,
het is de ogen sluiten
en luisteren
luisteren naar een ver onthaal."
Wij zien graag Maria Sesselle zo voortdoen. Zonder overhaasting, rustig wachtend op de inspiratie en ondertussen
lezen en eksperimenteren. Deze tweede
lauwerkrans is vast niet haar laatste. (Lt.
Dobbelaerestraat 59, 9930 Zomergem)
Willy Verschaetse

Aquarellist
Leo Van Cauwenbergh

en onopdringerig, realistisch maar in
droomfloersen gehuld, en altijd van een
zeldzame gaafheid.
Hi/ toont je dat werk in ongestoorde stilte,
met een schaars woord uitleg als je erom
vraagt, vol pudeur. Zijn gebied is dat wat
in Gaade's standaardwerk wordt genoemd: „het begin en de bekroning van ale schildertechnieken ": de aquarel. Zijn
werkterrein, eclectisch uitgestippeld, ligt,
revelatief genoeg voor zijn eigen geaardheid, in lieflijke kleine plekjes met poortjes en straatjes, pleintjes en torentjes, badend telkens in hun aparte sfeer, van het
wazige zuiderse landschap tot de limpiede luchten van ons noorden: een nog onbezoedelde en onontluisterde wereld. Het
licht speelt om het groen, het water, de
stenen, streelt ze en houdt ze gevangen in
fris, tintelend leven. Vrijwel uniek is Leo
Van Cauwenbergh bovendien in zijn weergave van dieren, uitgebeeld met de trek
die het doet, met een bijna menselijke karakterontleding, boeiende wezens, springlevend, hetzij guitig, hetzij vertederend, of
soms ook geheimzinnig.
En zo, door de liefdevolle behandeling der
onderwerpen en de nauwgezette afwerking tot in het kleinste detail, komt ten
slotte toch een boodschap uit deze subtiele kunstwerken op je af: de bezwering
al dit schoons, dat we straks nog enkel op
zulke nostalgische evocaties zullen kunnen bewonderen en genieten, op 't nippertje te redden. Leo Van Cauwenbergh,
om zijn voorbeeldige technische beheersing door de enen de 'Stradivarius van het
aquarel ; door anderen de 'Prins der aquare/listen' genoemd — en terecht! —

Diverse onderscheidingen

genomen). Zij is in de letterkundige wereld
geen toevallige noch kortstondige verschijning. Zij neemt er als dichteres rustig
en zeker haar plaa ts in. De zoveelste in de
groeiende rij van merkwaardige Vlaamse
dichteressen.
Maria is een echt natuurtalent. Haar middelbare studies waren niet eerst op de literatuur gericht en speciale cursussen in
dat vak heeft zij naar mijn weten nooit gevolgd. Wel is zij verstandelijk rijk begaafd.
Het waarnemen van de natuur met een
warm en eigen aanvoelen, de dialoog tussen haar en wat het leven en vooral de seizoenen brengen met de drang het uit te
schrijven, zitten haar reeds als kind in het
bloed. Ergens zijn er nog van haar eerste
kindergedichten overgebleven. lk heb er
toen in haar kindertijd veel van gelezen en
wist meteen dat de dichteres in dat kind
reeds geboren was. In een niet meer te
stuiten groei — met tussenin een lange
periode van zwijgen — is zij geworden
wat zij nu is, met steeds de trent naar nog
beter en schoner.

Leo Van Cauwenbergh werd in 1921 te
Brussel geboren en studeerde van 1937
tot 1947 aan de Teken- en Sierkunstschool van Sint-Jans-Molenbeek, waar hi/
verscheidene eerste prijzen behaalde. Hi/
is kunstschilder van beroep, maar bovenal munt hi/ uit in de delicate kunst van de
aquarel. Het is dan ook in die hoedanigheid dat hi/ bij de Gentse kunstvereniging
Spectraal talrijke prijzen en een gouden
medaille ontving, maar ook SpectraalLaureaat-Aquarellist 1981-82 werd. Hi/ is
lid van talrijke kunstverenigingen in
binnen- en buitenland, exposeert geregeld tot ver over onze grenzen en onderscheidde zich telkens opnieuw ook op internationaal vlak. Wij citeren: Lions Club
Antwerpen, Kunst in Europa Brussel, Prijs
Edmond Deglumes, grote prijs van Blois,
selecties te Marseille, Angouleme, Bezier,
Dijon, Riom, Val d'Or, Grenoble en Prijs
H.A. L.A.F. (Fr.).
Leo Van Cauwenbergh is een stille, bescheiden, haast to teruggetrokken persoonlijkheid, rustig en ietwat dromerig.
Geen dreunende programmaverklaringen,
geen heftige gebaren of schrille kreten,
maar stijlvolle klassieke kunst, even stil

Foto Marcel De Backer

brengt zijn discrete boodschap beter dan
door leuzen of door marsen: hi/ vervult je
blijvend van de zuivere zang uit zijn zachtgetinte wereld. (Vrijheidstraat 4, 8458
Oostduinkerke) Lisette De Backer
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Jos van der Veken
Poezieprijs 'Nieuw Vlaanderen'
Al noemt de eeuwig-beweeglijke voorzitter van 'Kunstenaars voor de Jeugd' zichzelf heel bescheiden 'auteur' of 'tekstschrijver' — en niet eens 'letterkundige'
of 'dichter' — voor mij lijdt het geen twijfel: hij is een dichter, met een vaste sobere toets en een groot suggestief vermogen.
Maar hij bespeelt nog andere snaren. Begaafd met een opmerkelijk acteertalent,
treedt hij op met eigen teksten die sprankelen van humor, goedmoedige maa tschappijkritiek en fijnzinnige kolder van
het zuiverste gehalte. En in deze hoedanigheid noemt hij zichzelf 'woordkunstenaar'. Zijn bruisend temperament kan
hij echter het best uitleven bij de opvoeringen van zijn scenario's, die hij telkens
zelf regisseert. Die scenario's hebben
steeds het jasje aan van de aandachtige,
de bewust levende, de wijze en toch temperamentvolle, terwijl zijn regie wordt ge
dragen door een onuitputtelijke inventiviteit en een gedegen vakkennis. Dikwijls
heb ik hem bewonderd toen hij met een regie bezig was. Op zo'n dagen schitteren
zijn ogen en blaakt hij van een geestdriftig vuur, zoals een kind dat volledig opgaat in zijn spel. Hij is een uitgesproken
ludiek mens, een combinatie van Pallieter
en Wortel, van het speelse en het diepere,
het idyllische en het dramatische.
Het zal u misschien verwonderen, maar
die man is nog leraar ook. En het is in deze functie dat ik hem heb leren kennen, jaren geleden... Hij is het die ons in het beginstadium heeft gebracht van 'Literaturfahigkeit' en die ons geestdriftig heeft
gemaakt voor het rijk van de geest. Hij
trok ons bewustzijn open, bespeelde de
-
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snaren van ons Jong gemoed en leerde
ons de eerste beginselen van het menszijn. Nu ik hem als collega-leraar ken,
weet ik dat hij niet is veranderd. Eens zei
me een leerling: „Uw manier van lesgeven
lijkt op die van Mijnheer Van der Veken".
En dat is het grootste compliment dat ik
ooit kreeg. (Em. Rollierstraa t 7, Merksem)
Fons Raeymaekers

A.-Remi Van de Walle
Tweejaarlijkse prijs Religieuze Boek
Een ondeugende (reguliere) typering: Pater A.-R. Van de Walle is geen sluwe jezuiet maar een eerder argeloze dominicaan. Waarmee ik niet zeg dat alle JezuIeten sluw zouden zijn en alle Dominicanen
argeloos. Maar een seculier, in Nederland
ook wereld-heer genoemd, heeft bij dit
soort dingen vaak binnenpretjes. Met deze (voor wie ?) stoute typering wil ik niets
anders zeggen dan dat Van de Walle een
echte predik-heer is, ja een voorname
wereld-heer, ofschoon hij dit laatste niet
zal toegeven. Want hij is een Bourgondische christen die geniet van God in zijn
schepping, die de wereld volstrekt niet
mijdt, kortom een levenskunstenaar.
Daarom ook is hij een waarachtige katholiek die de kerkelijke overheid echter niet
naar de ogen kijkt. Hij is een verdraagzaam en vrij mede-mens die het gezelschap van de groten der aarde niet opzoekt. Tenslotte is hij een overtuigd Vlaming, een van Vlaanderens 'wijzen , die
reeds vroeg een politieke theologie in
praktijk bracht.
Want als ik zeg dat hij de wereld niet
mijdt, mag u mij weer niet verkeerd verstaan. Remi Van de Walle is juist een
wereld- en predik-heer die als theoloog
niet voorbijgaat aan de noden en vragen
van onze kleine en grote wereld. Nog
maar pas heeft hij de Tweejaarlijkse Prijs
van het Religieuze Boek ontvangen. Zijn
bekroonde werk moet u beslist lezen. In
de grotere uitgave (A/tiora, Averbode) of in
de kleinere uitgave (Davidsfonds,
Leuven). Hier heet de auteur echter Remi
Vande Walle, daar A.-R. van de Walle. A/lebei fout! En dit niet al/een omdat de
schrijver ook Ambroos Van de Walle heet.
Dit werk is een kritisch onderzoek naar de
grond van onze hoop in de Bijbel en in de
menswetenschappen. Maar vooral gee ft
het een beeld van 's mensen protest tegen
de dood (waarmee de auteur trouwens
heel diep werd geconfronteerd — zie de
opdracht van beide boeken).
Nog andere lezenswaardige dingen heeft
hij geschreven. Maar met deze voorstelling bedoelde ik niet aan bio- of bibliografie te doen en evenmin aan hagiografie.
Wel wilde ik wijzen op de grote gaven van
hart en verstand van deze Vlaamse predikheer, die zich he/emaal wijdt aan theologie en verkondiging. (Tervurenlaan 221,
1150 Brussel) Robrecht Michiels

Jef Versmissen
Prijs voor tekenkunst Joris Minne
De Kempische kunst is al lang niet meer
begrensd tot heidelandschappen en oude
hoevetjes. Men kan rustig van een universele inspiratie gewagen, wat het handhaven van eigen aard niet in het gedrang
hoeft te brengen. Als een van de talentrijke en zeer persoonlijke artiesten in dit
gewest dient zich de Hoogs traa tse gra ficus Jef Versmissen aan, die zich aanvankelijk op de pentekening toelegde en onder meer enkele fraaie portretten leverde.
Daarna ging hij zich in diverse technieken
uitleven en bereikte een hoog peil met zijn
kleurenlino's.
Jef Versmissen is haast de gedroomde
weergave van de eigentijdse kunstenaar,
die wars blijft van het rumoerige en koortsige van deze tijd, zichzelf en zijn omgeving niet voorbijholt, zich niet verbeeldt
een revolutionaire zending te hebben,
maar ons de ogen opent voor wat ons
gaandeweg vreemd werd. Kunst, zo denkt
men, zit in de vingers. Kunst, zo meen ik,
begint met het oog. lemand als Versmissen blijft stilstaan bij wat onooglijk lijkt,
het allereenvoudigste met zijn soms weergaloze charme, het verwaarloosde, het zogenaamde alledaagse. Aan het geweldige
gaat hij rustig voorbij, maar hij geraakt in
de ban van een fragment van een tak, een
paar mussen, een bos netels, onkruid tegen een bejaarde muur.

Onkruid was nu precies het thema voor de
Prijs Joris Minne 1982, prijs die jaarlijks
wordt toegekend aan een jonge Vlaamse
kunstenaar die erin slaagt „een lijn te
scheppen die gevoelig is". Het kan niemand verbaasd hebben dat, met deze
norm voor ogen, de lauweren naar Jef Versmissen Bingen. Het plastisch talent uit
zich vaak niet dadelijk in het met kleuren
bedekken van een doek; wie allereerst be-

wijst dat hij kan tekenen, dat hij met lijnen leven kan scheppen, is van bij de aanvang geloofwaardig. Staande voor het
werk van Jef Versmissen, heeft men de
zekerheid dat hier de grondslag gelegd is
voor een authentiek en poetisch oeuvre.
(Gravin Elisabethlaan 27, 2320 Hoogstraten) Jan Veulemans

Chr. Josee Vigneron-Ramakers
Officier in de Orde van Leopold II
Geboren te Leopoldsburg op 25.1.1914,
kwam zij reeds in 1921 naar Eisden waar
haar vader directeur werd van de jongensschool der Kolenmijnen. Haar moeder,
dochter van chansonsdichter Jean -G. Close, was een kunstminnende vrouw die
haar sopraanstem dankbaar ten dienste
stelde . van alle lie fdadigheidsconcerten.
Mevrouw Vigneron liep normaalschool bij
de Zusters Kindsheid Jesu te Hasselt en
haalde ook het diploma der Limburgse
Orgelschool bij Arthur en Herman Meulemans. Zij werd dadelijk als lerares zang
aangesteld te Maaseik en te Eisden, waardoor zij zich verplicht zag haar muziekstudies perbriefwisseling verder te zetten:
fuga bij Herman Meulemans, orchestra tie
bij Arthur Meulemans en Paul Gilson. Vanaf 1934 tot aan haar opruststelling in 1969
was zij lerares muziek en tekenen aan de
Kon. Athenea, eerst te Maaseik, later te
Eisden.
Doch haar grote levenswerk was zeker de
huidige Gemeentelijke Muziekacademie
van Maasmechelen, die onder haar impuls uitgroeide tot de bakermat van het
muziekleven in het Maasland. De invloeden van haar onderwijs op zovele jonge
talenten en liefhebbers bloeien nu nog
steeds verder in conservator/a, harmonies
en fanfares, waar haar boodschap wordt
verder gedragen.
Een groot deel van haar activiteiten wijd-

de ze aan de all-round opvoeding van de
musicus, en dit tang eer in dit land de idee
van kunsthumaniora ingang vond. Zij
poogde, in het begin der jaren '60, voor de
leerlingen 'full-timers' lessen Nederlands
en Cultuurgeschiedenis als verplichte
vakken op te leggen; zij organiseerde talrijke tentoonstellingen en richtte tekenlessen in, die de basis werden van de huidige, bloeiende School voor Plastische
Kunsten. Van het reeds voor de oorlog
bestaande amateursorkestje van de Kolenmijn, bedoeld voor ontspanningsmuziek, maakte zij door geduld en begeestering, het Kamerorkest van de Muziekacademie dat zij telkens met evenveel emotie
als fierheid dirigeerde. In 1955 stichtte zij
de afdeling 'Jeugd en Muziek Eisden' en
vond het ook nog onontbeerlijk bij de Muziekacademie een Vrije 'Jeugdmuziekschool' te voegen om de pedagogische tekortkomingen van het officieel muziekonderwijs enigszins te verhelpen.
Al was muziek voor haar de taal bij uitstek, zij was tevens dichter en schilder. In
haar veelzijdigheid heeft zij succesvol alle mogelijke vormen gebruikt om gestalte
te geven aan die bovenzinneli jke wereld
die in haar leefde. Zij heeft de sc/çzoonheid
gediend en uitgedragen gedurende heel
haar leven en ontving hiervoor de Provinciale Prijs voor Muziek 1978 en op 14
maart 1981 werd haar, door Gouverneur
Vandermeulen, het juweel van Officier in
de Orde van Leopold II overhandigd.
(Bremstraat 28, Eisden-Maasmechelen)
Burgemeester Reul
en Schepen Henri Vranken

Letterkundige Maria Vlamijnck
Dr. F. Snellaertprijs V.V.N.A. - 1981
Deze onderscheiding werd de laureate
toegekend voor haar roman 'De donkere
nacht van Julia Fonteyn' (1981) en tevens
voor haar volledig literair en geschiedkundig werk. Het boek brengt een fijn maar
sober relaas over de uittreding en wederaanpassing van een karmelietes. Maria
Vlamijnck werd geboren te Sheffield in
1917. Zij bracht haar jeugd door in Nieuwpoort en ging zich, om beroepsredenen, te
Brussel vestigen in 1946. Daar was zij vele
jaren verbonden aan het Studiebureau
'Licht & Engineering' van een groot bedrijf, met hoofdtaak de Nederlandse vertaling van technische en commerciele
projecten. Sedert een viertal jaren woont
zij opnieuw aan zee.
Maria Vlamijnck debuteerde in 1963 met
de roman 'Vierboete' (Nieuwpoort in de
16de eeuw). Vdor die tijd had ze, om haar
eigen woorden te gebruiken, drie 'wegwerpromans' geschreven waarvan een
nochtans een eervolle vermelding had gekregen in een literaire prijskamp. In 1965
verscheen een tweede roman 'Een steen
op een graf'. In 1971 publiceerde zij 'De

weg terug ; een korte verrassende roman
die op een vlotte en indringende wijze de
lezer binnenvoert in de geheimzinnige wereid van de psychiatrie, neurose en schizofrenie. In 1977 volgde 'Het beleg van
Nieuwpoort' (letterkundige prijs van de
Stad Nieuwpoort 1975), een historische
roman met de Franse revolutie en de invallen van de Sansculotten tot achtergrond. 'De heer van Geuzen-Yde' (1978)
een fijnzinnige roman met een rijke thematiek boeit en fascineert de lezer tot het
einde. In 1979 verscheen een studie over
'Sidronius de Hossche Vlaams neoLatijns dichter uit Merkem'. Deze vergeten jezuIet (Merkem 1596-Tongeren 1653)
wiens Latijnse poezie vergeleken werd
met Tubullus en Ovidius, ging Maria Vlamijnck opnieuw in het licht stellen (Tds.
'Bachten de Kupe' nrs. 2 en 6 1979). In
1981 gaf de auteur een historische monografie uit 'De slag bij Nieuwpoort in 1600
geleverd in de duinen tussen de Spaanse
en Nederlandse legers. Dit werk genoot
veel bijval in de Westhoek en zelfs in Zeeland, en kreeg de waardering van Koningin
Beatrix der Nederlanden. Een nieuwe roman 'De gel/even van Salamanca' is voltooid.
Maria Vlamijnck heeft verhalen gepubliceerd in de tijdschriften 'Schuim' en
'Creare'. Ze schrijft ook gedichten. Haar
zorgvuldig opgebouwd oeuvre biedt een
grote verscheidenheid in thema's, die onze letterkunde alleen maar kunnen verrijken. (Res. Sunside, Joststraat 2, bus 13,
8460 Koksijde). Mark Vandergucht
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Kunstschilder Martin Wallaert
Gouden Medaille van Napels
Ter gelegenheid van de 20e internationale
tentoonstelling van schilderijen, beeldhouwwerken en grafiek te Napels won
kunstschilder Martin Wallaert de Gouden
Medaille voor zijn werk 'Ochtendopschik'
(olieverf op doek, 60 x 70 cm). Hij stuurde
twee werken voor de wedstrijd in en kreeg
de speciale gelukwensen van de jury, die
onder de indruk kwam van de artistieke
kracht van deze Oostvlaming. Ook de
plaatselijke pers reageerde erg positief
op de bekroning van Martin Wallaert.
Martin Wallaert (geboren te Deinze in
1944) is van kindsbeen of een begenadigd
artiest geweest, een joviale en levendige
kerel die monke/end en lachend door. het
/even stapt. Na studies aan de Antwerpse
Academie en het Nationaal Hoger Instituut baande hi/ zich hard werkend een
weg naar de top van onze hedendaagse
Vlaamse kunstwereld, met dynamisch en
robuust werk. Zijn schilderijen werden in
binnen- (o.a. de Prijs van de Vrienden van
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het Latems Museum voor Moderne Kunst
in 1974) en buitenland vele ma/en bekroond. In 1977 verscheen bij Art Editions
te Parijs een uitgebreid kunstboek geschreven door prof. Marcel Van Jo/e. Regelma tig illus treert Martin Wallaert gedichten of werkt hij mee aan kunstmappen, zo onder meer in samenwerking met
priester-dichter A/bert De Vos over 'Het
Dorp ; 'Terug (gedichten van Guido Gezel/e)' en 'Tot tegen eigen kindertijd'. Onlangs verscheen er nog een prachtige
kunstmap gedrukt door De Prentmaecker
te St.-Kruis-Brugge 'Zo blind s taa t de
dichter, in samenwerking met Paul Vanderschraeghe. In april '83 verschijnt te Parijs in het Centre Pompidou een map over
Emile Verhaeren, die door Martin Wallaert
zal gelllustreerd worden. Eerlijk tegenover
onderwerp en publiek heeft Martin Wallaert tangs het experiment om, een eigen
schilderswijze ontwikke/d vol expressieve
en animistische kracht. (Ref uge-a bdij,
Oudenaarde). Willy Otte

poetisch Ii e ri cbt

Samenstelling: Raoul Maria de Puydt, Eugene van Itterbeek, Ignaas Veys

C.V.K.V.-leden en abonnees kunnen gedichten ter
selectie sturen aan Tijdschrift 'Vlaanderen',
Redactiesecretariaat, 'Ter Hoogserleie',
Hondstraat 6, 8880 Tielt.

Bij elke inzending voegt u: adres, post- of
bankrekeningnummer en — zo u uw ingezonden
gedichten terugwilt — de nodige postzegels.

De gepubliceerde gedichten dingen mee voor de
Albert de Longie-poezieprijs 1984.

archivalisch

najaar

de toren

Ik treur om de vergeelde dichter
begraven onder eeuwen van vergetelheid
schroomvallig in het aanschijn van de groten
verzwolgen door de oproerkraaiers van een
ogenblik

I
kind zijn onder
kinderen een spinrag die glijdt van balk naar balk

St. -Niklaas, Veurne

ze geeuwen langs je heen
mijn tijdgenoten
ten hoogste een beleefd bezoek
als voor seniele ouwelui
je naam staat nog vermeld in dikke folianten
op pagina's die onbeduimeld blijven
of reken je soms op de wetenschap
om — heel even nog —
te smeulen in de avondgloed
en zachtjes te ontslapen
het stenen tijdperk tegemoet

of 'n sprookje wezen waar
klein Duimpje de scepter over moeders tafel zwaait
en glimlachend regendruppels
opvangen voor het Sinterklaasfeest de derde
wereld
om langonderuit tussen breinaalden zalig
te ontwaken met twee vingers in grootmoeders
jampot
2
gewoon aanbellen de kat strelen
en met 'n kunstwerk op je knieen vlinders zoenen

nochtans
ook jij hebt ooit op poorten durven beuken
de gave appel onder het rottend ooft
gelaten in de ongelijke strijd
met woorden die de laatste lach opeisen

of 'n muziekdoos woord na woord in 'n letterfris
kleurenbad dompelen zodat muren je aanspreken
om
binnen sierlijke houtsneden stondenlang te
verwijlen

ik hou van jou
vergeelde dichter.

een primitieve oosterse
cultuur mijlenver boven onze tijdslimiet verheven

Walter Giraldo

Rene Coomans

Binnen-aardse ruimte, alsof daar pas,
waarheen gij blindelings stijgt, de oppervlakte
met het dwars liggend bed der beken was
(die, zoekende, uit ondergrondse grachten
ontsprongen zijn) waarin uw aanblik al
als een verrijzenis te voorschijn treedt,
en die gij eensklaps ziet (alsof hij valt
uit deze afgrond die u overweegt
en staat u reuzegroot te overtreffen)
zich storten in zijn deemsterende stoel.
Gij herkent hem, bevreesd, met het gevoel
dat hij — bevlagde stier — zich zal verheffen.
Daar echter haalt u uit 't benauwde einde
een vlaag van licht. Haast vliegend ziet gij bier
de hemel weer, verblindend de blind zijnde,
daaronder diepten, wakkere, verfijnde,
en kleine dagen als bij Patinier,
gelijktijdige, met eendere stille stonden,
waardoor de bruggen springen als de honden,
de heldere weg voortdurend op het spoor,
maar meermaals staan de huizen aan de kant
er ongepast of onbeholpen voor,
tot hij geheel daarachter en ten gronde
gelukkig gaat langs bomen door het land.
Maurits van Vossole

gebed
In de vergeten woorden
huivert het lichaam,
de handen vragen
wat warmte aan de zon
voor de liefde
die nog in onze lichamen schuilt.

el salvador of was het
afghanistan ?

Gammele woorden
op wit papier geschreven
dwarrelen door mijn leven
naar de eindeloosheid.

Over dit bijna verregende dorp
huilt de nacht als een orkaan.
Ik tel alle uren traag naar mij toe,
en leef alleen nog voor mezelf
in een huis dat zo leeg is als de dood.
Misschien drink ik morgen nog een
laatste glas rode wijn,
omdat ik weet dat alleen de nacht
mij verlost van alle onrust en pijn.

nu ik je schrijf
in termen van aardrijkskunde
ben jij m'n broeder
en doet het kruit dat
de wolken meevoerden je
naam kerven in mijn bloed
tussen de onbeslapen bedden
ligt rood spuug
nu nog heet je pijn
voor anderen dood
Elena en Nasrin vouwen
hun handen in je bezwete
kruis met de geur van morgen
sterven zij verder

Frans Cornelis

Jozef Vandromme

Lou Heynens

Mijn gebed is een vraag
naar de dingen
die nog komen kunnen.
Mijn gebed is een dankzegging
voor de dingen
die ik ontvangen mocht.

winteravond
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ik dacht J'e

TV

vragend voor gevoel
yrage

Ik dacht je vriend dacht ik
gewoon maar om warme handen
rond mijn ziel nu ik ouder word
alleen om in te slapen.

een gebied van hoge luchtdruk
zweeft de huiskamer binnen
blauwe lucht op de meteosat
zet je bloed op lentepeil

Je ogen waren botermelk
nee zo zacht waren ze
als boterbloemen
nee alleen maar zacht
in de bruine mond van de avond
dacht ik je
jouw mond die vogels sprak
en op je wimpers schreef de wind
een naam, hij noemde je
dag en dageraad de wind
zei altoos kind, een windekind
het lag en lachte ach
van tussen 't lispelende gras
dat bruin de avond noemde
bijna onhoorbaar de avond noemde
vriend
van zon en wind verzoend de avond
noemde je hem vriend
en uit zijn notelaren mond
een zucht steeg
als een vogelvlucht
in donkerende lucht
ik dacht je nog dacht ik
maar ik ben het weer vergeten.

't is weer lente
21 maart 6.22 uur

Betekent 't beeld
dat d'avondhaven nadert,
de bekiemmende angst
in d'ademmoe-e borst,
dat Iemand door me bladert
en in 't verleden graaft
of in de toekomst vorst
Wordt scheppingskrachten smoren
en dag naar nacht verleggen
het teken aan de wand,
die spanningen aansporen
soms schrikgedachten wekken
dat uitstel is verpand?
Ben ik dan doodsbereid
nu 't eindsignaal weerklonk
van temp'rament en tijd,
in filmgeflits geprojecteerd
terwijl de pen dikteert?
Iemand,
aanvaard ik nu als gids,
Gelovend,
van ratio wars en dogmatiek,
zonder prognose en optiek.
Maar is de tunnel die ons scheidt
zo kort dat ik te voet kan lopen
en vindt die lemand het nu tijd?
Zal ik voortaan bij 't slapengaan
bewust mijn handen samen vouwen
en in die Iemand maar vertrouwen
dat Hij met mij op weg zal gaan?

Gerda Van Erkel

?

?

Pien peilt
Schodts schudt tere vruchten
van de politieke boom
verloren
in een stikkende jungle
van vals gepraat
en Pien maar peilen
naar beter weer
in Beveren
schijnt de zon
der stadionpilonen
tussen de sneeuwvlokken
van een maartse bui
heen
in Panorama
vegen de problemen
van de samenleving
de gasten van de Muppets
onder de hock van het tapijt
tot Jo Ropcke
de cinefielen
feeling voor een nieuwe
snertfilm
bijbrengt

Johan Kortewilde

VDB
sluit met
Schodts
en scheve woorden
mijn donderdagteevee-avond
of
Rudi Alliet

requiem voor Barbara
Mijn kat ging dood,
de dove bomen huilden.

stoffig ggoud

Ze ijlt en jaagt,
ik praat met haar in alle talen:
,,Je hebt je eigen dood gevraagd,
waar zal ik je begraven ?"

alex a
n der

Haar treurend kreunen
krijgt gehoor
en smorend bijna, stiller ademend,
wordt haar alle kracht ontnomen.

Waar je de zorgen kwijt wil
wordt het soms toch nog stil.

Alexander,
je sterke wil verbaasde me.
Hier,
op dezelfde trappen waar ooit
andere soldaten droomden van
nog vreemdere vrouwen
de geur van dadels op het einde
van de dag
hier ben ik je gevolgd.

Bij de berkewortels ligt zij te rotten.
Als straks weer alle bomen botten.

Edith Oeyen

Luc Hangegreefs

Sylvia Schrijen

Goud vindt men niet
wel het stof der aarde
wanneer men ronddwaalt
in de tuin,
de tuin der vergetelheid.
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Omgespitte zoden
en sluierend de tuin.

Verbondssecretaris:
Danny Van den Bussche
Duinenstraat 70 - bus 3, 8400 Oostende

verbonusbermichten
WIJ HULDIGEN / WIJ GEDENKEN
Ten einde alle misverstanden te vermijden, achten we het nuttig Kier nog
eens te herhalen wat onze Raad van Beheer beslist heeft in verband met
de rubriek 'Wij huldigen / Wij gedenken'. Onze Raad van Beheer vraagt
niet beter dan van Al onze leden een geschreven portret te kunnen publiceren, maar u zult dadelijk begrijpen dat dit voor ca. 1600 ledenkunstenaars materieel volkomen uitgesloten is. Daarom drong een selectie zich op, gebaseerd op onbetwistbaar objectieve normen en we kunnen
echt hierop geen afwijkingen toestaan.
Wie kan aanspraak maken op een artikeltje in deze rubriek?
1. De leden-kunstenaars die 60, 70, 80, 90... jaar worden, dus niet wie
65, 75, 85... wordt. Die laatsten komen 'wel' in aanmerking voor huldiging op onze jaarvergadering.
2. Degenen, die een prijs (dus premies en eervolle vermeldingen uitgesloten) van internationaal, nationaal, interprovinciaal of provinciaal belang
behaalden. Vermits het mode is dat jury's geen prijzen meer durven toekennen, besloot de Raad van Beheer in die gevallen voor uitzonderlijk belangrijke wedstrijden de 'eerste premie' in aanmerking te semen.
De honderden medailles, die elk jaar in binnen- en buitenland aan
kunstenaars worden verleend, komen niet in aanmerking voor een artikel
in deze rubriek.
3. Het spreekt vanzelf dat wij aan alle overleden leden-kunstenaars een
In Memoriam wijden.
Om het gemakkelijk te maken worden alle leden die in aanmerking komen, schriftelijk verwittigd, maar we zijn u uiteraard dankbaar, indien u
ons daarbij behulpzaam won zijn: wij willen echt niemand vergeten ! Te
dikwijls gebeurt het nog dat leden door allerlei omstandigheden vergeten
worden of de moeite niet deden — veelal uit misplaatste bescheidenheid
— het redactiesecretariaat ervan op de hoogte te brengen dat zij voor een
artikel in aanmerking komen.
Als principe geldt dat de teksten maximaal dertig getypte regels bedragen.
De redactie eigent zich het recht toe zo nodig de tekst zelf in te korten.
Men vergete ook niet dat de lezer zich zeer makkelijk en terecht ergert
aan uitbundige lofuitingen, (pseudo)-diepzinnig gebazel en sentimentaliteit. Hij verlangt de artiest en zijn werk echt te leren kennen: milieu,
opleiding, beroepsontwikkeling, onderscheidingen, karakter van de artiest en van zijn werk, kunstopvattingen, evolutie, enz.
Mogen we U tenslotte dringend vragen de redactie onmiddellijk te willen
verwittigen indien er nog geen Wij Huldigen-artikel over U is verschenen:
1. In geval U in 1982 een le Prijs hebt bekomen (in een belangrijke
wedstrijd).
2. In geval U in 1982 zestig, zeventig, tachtig... geworden bent.
Oprechte dank bij voorbaat.
RUBRIEK 'KORTE GOLF'
De Rubriek 'Korte Golf' is voorbehouden aan kunstenaars, die aangesloten zijn bij bet Kunstenaarsverbond (en debutanten).
De voorwaarden om lid te kunnen worden zijn:
1, Voor letterkundigen: ten minste een zelfstandige publikatie (publikatie van gedichten, verhalen of artikels in bladen volstaat dus niet).
2. Voor plastische kunstenaars: ten minste den zelfstandige volwaardige
tentoonstelling van eigen werken hebben gehouden.
3. Voor musici: componisten waarvan werken zijn opgevoerd, dirigenten
van belangrijke muzikale groepen, virtuosen die zelfstandige optredens
verzorgen.
4. Dramatische kunst: professioneel of semi-professioneel als regisseur
of acteur optreden (idem voor ballet en film).
Bovendien moeten de kandidaten van alle kunsttakken bun kandidatuur
door twee leden laten steunen, die garant staan voor bun artistieke waarde.
Kunstenaars die geabonneerd zijn op 'Vlaanderen' maar de driemaandelijkse 'Tijdingen' (bestemd voor de leden) nooit ontvangen hebben, gelieven hiervan de redactie der Kunstecho's te verwittigen: Warschaustraat
12 bus 3, 8400 Oostende.
Daar ontvangt men ook graag tijdig bericht van al uw belangrijke artistieke of literaire activiteiten ter bekendmaking in 'Vlaanderen'.

HET BIJBEROEP VAN A UTEUR EN HET
SOCIAAL STATUUT VOOR ZELFSTANDIGEN
Herhaaldelijk wordt de vraag gesteld (a) wanneer voor een auteur die van schrijven geen hoofdbezigheid maakt het sociaal statuut voor zelfstandigen geldt, en
welke verplichtingen en financiele bijdragen dat voor hem meebrengt, (b) aan
welk belastingsstelsel een auteur onderworpen is?
a) De kwestie wordt geregeld door art. 5 van het K.B. nr. 38 van 27/07/1967,
waarvan de tekst als volgt luidt:
De journalisten, de perscorrespondenten en de personen die auteursrechten genieten zijn aan dit besluit niet onderworpen, indien ze reeds, in welke hoedanigheid ook, genieten van een sociaal statuut dat minstens gelijkwaardig is aan datgene dat door dit besluit wordt ingericht.
Mocht er enige twijfel blijven bestaan over de vertaler, die auteursrecht geniet,

dan past de volgende uitleg:
De vertalingen van letterkundige werken zijn zelf het produkt van een intellectuele bezigheid, dat bescherming geniet op dezelfde wijze als het oorspronkelijk
werk.
De reproduktie of de verspreiding van dergelijke vertalingen valt binnen het toepassingsgebied van de Overeenkomst van Bern voor de bescherming van letterkundige en kunstwerken, zoals herzien te Stockholm op 14 juli 1967 en goedgekeurd door de wet van 26 september 1974 (B. S. van 29 januari 1975).
Dit betekent dat de verspreiding van sommige vertalingen, evenzeer als die van
het basiswerk, aanleiding kan geven tot de toekenning van auteursrechten.
In zulk geval moet de toestand van de vertaler ten aanzien van het sociaal statuut
der zelfstandigen bekeken worden uit oogpunt van artikel 5 van het koninklijk
besluit nr 38 van 27juli 1967.
Bijgevolg volstaat het dat de beschouwde vertalers in welke hoedanigheid ook
het voordeel genieten van een sociaal statuut gelijkwaardig aan dat van de
zelfstandigen om als houder van auteursrechten aan de verzekeringsplicht te ontsnappen.

Kortom, de personen die auteursrechten genieten zijn niet onderworpen aan het
sociaal statuut der zelfstandigen, voor zover ze onderworpen zijn aan een ander
pensioenstelsel.
b) Wat het belastingsstelsel betreft dienen de inkomsten voortspruitend uit auteursrechten ingeschreven te worden in het vak 14 van het huidig aangifteformuher der belastingen, dat betrekking heeft op de baten van vrije beroepen, ambten, posten of andere winstgevende activiteiten, met duidelijke vermelding van
de oorsprong van deze baten (nl. auteursrechten). Het is zo dat deze gegevens
van de belastingsaangifte doorgespeeld worden voor het bepalen van het sociaal
statuut van de betrokkene.
Raoul M. de Puydt

INTERPR O VINCIALE CUL TUURRAAD
Tegen de achtergrond van de bestuurlijke hervorming van Belgie groeit het belang van een gedecentralizeerde besluitvorming en beleidsvoering. Daarover gaf
de voorzitter van de Interprovinciale Cultuurraad Gedeputeerde Etienne de Cuyper onlangs nog een merkwaardig interview in Spectator (22/1/1983), waarin hij
de 'Vlaamse Jakobijnen' ofte centralisten aanklaagde. De decentralisatie is van
belang voor een gemotiveerde en grondige beleidsvoorbereiding, een optimale
politieke besluitvorming, een vlotte behandeling van de dossiers en voor de doelmatige werking van het bestuursapparaat. Zij is noodzakelijk voor de democratisering van de besluitvorming en een voorwaarde voor een meer basisgericht beleid.
Meer dan eens werd vastgesteld dat de decentralisatie-gedachte onvoldoende
weerklank vindt bij gebrek aan wetenschappelijk onderzoek en informatie op dit
terrein. Sommige belangrijke beslissingen in het kader van de staatshervorming
werden genomen zonder dat de decentralisatie-gedachte als referentiekader werd
gehanteerd.
De Interprovinciale Cultuurraad voor Vlaanderen wil aan deze leemte tegemoet
komen. Naast het eigen studie- en beleidsvoorbereidend werk wil deze instelling
de studie van problemen van het intermediair bestuursniveau bevorderen. Daarom werd de driejaarlijkse Prijs van de Interprovinciale Cultuurraad voor Vlaanderen ingesteld.
Voor deze prijs komen in het Nederlands gestelde studies in aanmerking met betrekking tot culturele situaties in de meest uitgebreide betekenis van het woord,
in het Vlaamse landsgedeelte. Aan de prijs is een bedrag van 100.000 fr. verbonden. Voor bekroning komen niet gepubliceerde of sedert ten hoogste drie jaar gepubliceerde studies in aanmerking, evenals proefschriften ingediend bij instellin49

gen van hoger onderwijs, voor zover ze nog niet eerder bekroond of gehonoreerd
werden. De werken moeten uiterlijk op 31 december 1984 aangetekend toekomen
op de zetel van de Interprovinciale Cultuurraad voor Vlaanderen, Jan van Rijswijcklaan 28, 2018 Antwerpen.
Op dat adres kan ook het volledig reglement van de prijs aangevraagd worden.

HET NIEUWE DECREET (1980) VOOR AMATEURISTISCHE KUNSTBEOEFENING
Tot in 1981 werden de federaties voor amateuristische kunstbeoefening gesubsidieerd volgens het Kon. Besluit van 1967. Hierbij werd het initiatief voor een
groot gedeelte aan de organisaties zelf overgelaten voor wat betreft het dienstenpakket dat zij aan hun leden wensten aan te bieden. Dit pakket werd bij de begroting omstandig toegelicht en de Dienst voor Volksontwikkeling subsidieerde,
weliswaar met veel vertraging, op basis van 50 % van de subsidieerbare werkelijke uitgaven.
Het decreet van 1980 vertrekt van een heel ander standpunt. Zelfs reeds voor de
erkenning stelt het een ganse reeks imperatieven. Zo moet een federatie, om nationaal erkend te worden, aangesloten leden hebben in ieder van de vijf Vlaamse
provincies en moeten die geledingen tot in haar beheerraad terug te vinden zijn.
Verder moet ook een tijdschrift uitgegeven worden, moeten de leden kunnen beschikken over een documentatiecentrum met bibliotheek en moeten er vanzelfsprekend ook vormingscursussen worden georganiseerd. Nieuw is echter dat
er ook een aantal verplichte manifestaties worden opgelegd, zoals b.v. tentoonstellingen, demonstraties, studiedagen en wedstrijden. Heel belangrijk is
ook dat het decreet voorziet in een verplichte begeleiding door de federaties van
de bij hen aangesloten groepen. Dit laatste bepaalt niet alleen dat de groepen ieder jaar moeten bezocht worden maar tevens dat ook de groepen zelf verplichtingen hebben tegenover hun federatie. Zij moeten immers aan hun federatie een
dossier bezorgen waaruit blijkt dat de groep een actief leven leidt: naast een lijst
van de bestuursleden en leden moeten daar ook de bewijzen te vinden zijn b.v.
voor koren van drie concerten per jaar door dit koor uitgevoerd.
De betoelaging van de federaties gebeurt niet langer meer op basis van het hoger
vermelde systeem van 50 % der subsidieerbare uitgaven, maar wel volgens een
puntensysteem. Hierbij zijn twee elementen determinerend: het aantal geleverde

activiteiten en het aantal aangesloten groepen. Volgens het decreet is echter het
betalen van lidmaatschap niet voldoende om als aangesloten lid aangezien te
worden. Als dusdanig worden alleen erkend die groepen, die met hun dossier in
orde zijn bij hun federatie(s). Meteen begrijpt u het belang dat het Ministerie
gaat hechten aan die dossiers. Men heeft daar zelfs een aantal inspecteurs in
dienst genomen om de dossiers te plaatse bij de landelijke organisaties te gaan
nakij ken.
Een probleem is verrezen toen bleek dat vooral bij de koorfederaties heel wat
groepen bij meerdere organisaties aangesloten zijn. Toen dit punt ter sprake
kwam in een overlegcomite tussen de verschillende erkende koorfederaties —
ANZ, Het Madrigaal, VFJK — en het Bestuur voor Volksontwikkeling, wilde
men van overheidswege alleen horen van een enkelvoudige aansluiting, wat dus
een klare en duidelijke keuze voor het betrokken koor inhoudt. Natuurlijk kan in
dit geval het koor in feite bij verschillende federaties aangesloten blijven, in rechte echter moet de keuze gemaakt worden. Daartegenover argumenteerden de Federaties dat de meervoudige aansluitingen de weergave zijn van de diversificatie
der verschillende federaties met elk hun eigen dienstpakket en dat met de koren
heel moeilijk een een keuze kan doen maken waarbij andere federaties benadeeld
worden. Zij stelden dan ook voor, bij meervoudige aansluiting de punten te verdelen tussen de verschillende federaties. De Dienst voor Volksontwikkeling die
de aangesloten groep 'de draaischijf' noemt, waarrond het ganse decreet draait,
kon het hiermee niet eens worden en blijft hardnekkig op zijn standpunt. Het is
in die context dat men de brief moet begrijpen die heel wat koorbesturen een aantal weken geleden van het Ministerie hebben ontvangen. Hoe het verder afloopt,
blijft voorlopig nog een vraagteken.
Dit betoog ontleenden we aan het Berichtenblad van de VI. Fed. v. Jonge Koren.
Het illustreert o. m. de reusachtige paperasserie, die door het decreet opgelegd
wordt aan de plaatselijke groepen en de federatiebesturen. De rol van het centraal bestuur beperkt zich — spijts het legertje ambtenaren — tot het omzetten
der synthese-gegevens van de groepen en federaties in punten en het opstapelen
van de ingediende dossiers in peperdure lokalen: in afwachting dat binnen een
eeuw studies zullen gedaan worden om aan te tonen welke dementiele verhoudingen de administratieve rompslomp had genomen in de 20 eeuw.
Men schept dus administratie, maar schept men daardoor ook kunstbeoefening ?
De administratieve verplichtingen bezwaren het plaatselijk kunstleven nutteloos
en ontmoedigen alle originaliteit. Bovendien naarmate het aantal cultuur-centra
stijgt, daalt ook b. v. het aantal amateuristische toneelgroepen, zo wordt althans
soms beweerd. Waarom immers zich de moeite geven in alle stadskwartieren en
dorpen om amateurstoneelgroepen in leven te houden, als men toch beschikt in
de C. C. over toneel-voer, aangeboden door tientallen beroepsgezelschappen, die
over enorme subsidies beschikken, in vergelijking althans tot wat plaatselijke
groepen krijgen ?
0

KUNSTENAARSBELANGEN
• Bij de gedeeltelijke hernieuwing van de Raad van Beheer der V. VI. Letterkundigen werden Fred Germonprez, Jacques van Baelen en Herman Vos herkozen.
Fred Germonprez en Jacques van Baelen werden in hun functie van respectievelijk onder-voorzitter en secretaris van de V.V.L. bevestigd. De jubilerende vereniging telt thans ca. 375 leden-letterkundigen.
• De Theatersubsidiering vanwege het ministerie van cultuur stelt problemen
i.v.m. de crisis-inlevering. We beschikken in Vlaanderen over 37 gesubsidieerde
beroepsgezelschappen. Daarvan zijn er 17, geconcentreerd in een stad, die ongeveer de helft van de totale theatersubsidie optrekken. Twee ervan hebben minder
dan 5 °lo aan jaarlijkse entreegelden, vergeleken bij hun jaarsubsidie. Vier ervan
ontvangen maar tussen 5 en 20 % aan entreegelden, vergeleken bij hun jaarsubsidie. Van de in de rest van Vlaanderen gevestigde gezelschappen zijn er maar 3 die
minder dan 20 % aan entreegelden hebben dan hun subsidiegeld (nl. 18.46, 15.41
en 10.7 %). De totale subsidiering bedroeg 425.769.600 fr. in 1981. Er is tenminste een gezelschap dat reeds jaren aan de eisen voor staatssubsidiering voldoet, maar er geen krijgt.
Het toneelbudget wordt in 1983 met ca. 56 miljoen verminderd. De raad van advies voor de toneelkunst protesteerde o.m. omdat in de arbeidsintensieve sector
van het theater een kwart van het personeel werkloos is. Een andere moeilijkheid
is dat het theater rekent per seizoen (verdeeld over twee jaar dus), zodat de inkrimpingsmaatregel zeer vervelende situaties veroorzaakt, omdat de inkrimping
gelden betreft die reeds uitgegeven zijn. Een laatste moeilijkheid is dat het onrechtvaardig zou zijn indien regio's, die slechts een in verhouding zeer laag procent van het budget toebedeeld krijgen, procentueel evenveel zouden moeten inleveren als de ene stadsregio, die reeds de helft van het budget krijgt; men zou
immers het meest moeten besparen op onrechtvaardig bevoordeelden. Het ware
eveneens onrechtvaardig om besparingsredenen de erkenning voor subsidiering
te weigeren aan nieuwe en interessante gezelschappen uit de minder begunstigde
regio's. Anders helpt men het onrecht bestendigen onder voorwendsel dat het
budget niet toelaat er iets aan te doen. Het is onzin Vlaanderen autonomie te
schenken om het Belgisch jacobinisme te vervangen door Vlaams jacobinisme.
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• Over de Evolutie van de kunstkritiek schreef Robert Melders enkele beachtenswaardige beschouwingen: ,Eigenlijk," zo verklaart hij, ,wordt de Franse kunst
al decennia lang niet meer als toonaangevend beschouwd. Als compensatie domineerde de Franse kritiek dan weer de jaren '70. Wie in het Westen als criticus nog
voor vol wou worden aangezien, kon best zijn betoog ondersteunen met verwijzingen naar Barthes, Foucault of Lacan. Het Franse intellectualisme vierde
hoogtij . De taak van de kritiek werd omschreven als een toedekken van het
kunstwerk door woorden. Het ontdekken van de ware essentie van het kunstwerk was immers toch onmogelijk. Het subjectivisme van de criticus placht wel
eens op hol te slaan. Soms werd de poetische kracht van de kritiek zo subtiel dat
ze nauwelijks nog kon ontcijferd worden. Bij de beeldende kunst kon men soms
de indruk krijgen dat bepaalde critici vooral op zoek waren naar de meest geschikte kapstok om hun betoog aan op te hangen. Wie als kunstenaar niet aan de
bak kwam, voelde zich al Aug, terecht of niet, het slachtoffer van kunstkritische
willekeur. Vroeg of laat moest dit tot een reactie Leiden.
Sinds 'le changement' (de machtswisseling van 1981) lijkt er een soort van culturele revolutie te woeden. Scheldpartijen verdringen genuanceerde analyses, subtiliteit wordt onder de voet gelopen door entoesiasme. Heel wat intellectuele waarden worden onheus afgekraakt. Maar ja, kunstenaars munten normaal niet uit in
gevoel voor de waarde van hun directe voorgangers. Het anti-intellectualistisch enthoesiasme is er in Frankrijk alleszins in geslaagd om nieuwe waarden
op te bouwen. Alle diepzinnigheid werd systematisch uitgebannen en in de plaats
kwam een opgewekte oppervlakkigheid. Belangrijkste voedingsbodem is het
stripverhaal. De 'Bande Dessinee' is nu eenmaal moeilijk weg te denken uit het
Franse cultuurbeleid. 'Charlie Hebdo' was er misschien de meest kernachtige
uiting van. De nieuwe Franse kunst heeft veelal dezelfde kenmerken: gedurfd,
ongerijmd, dikwijls vulgair en infantiel, maar wel begiftigd met heel wat formele
kwaliteiten. Het is kunst waar je best niet over doordenkt. De beste stukken moeten het van hun directe agressieve charme hebben." (DS 9/10)
• Over de Beeldende kunstenaar en de economische krisis werd begin maart een
forum gehouden te Amsterdam in het Vl. Centrum De Brakke Grond, met drie
Vlaamse en drie Nederlandse panelleden. Gewoontegetrouw werd zowel door de
Vlaamse als door de Nederlandse panelleden geklaagd over het eigen kunstbeleid
van de overheden. Van Nederlandse zijde werden de krisisbeknottingen, die door
de hogere en lagere beleidslieden werden doorgevoerd met grote bitterheid aangeklaagd. Nochtans spreken de cijfers boekdelen. Er zijn in Nederland 14.000
professionele beeldende kunstenaars geregistreerd, waarvan 2.700 in Amsterdam
alleen; 3.000 krijgen van staatswege een verzekerd jaarinkomen, met de verplichting aan minimum aan werken of te staan (deze zijn intussen in aantal zo sterk
gegroeid dat men er geen weg meer mee weet). Zo iets bestaat niet bij ons, trouwens nergens buiten Nederland.
Van Vlaamse zijde werd geklaagd dat de kunstenaar bij ons geen statuur heeft.
Er is evenmin een ernstig aankoopbeleid: een panellid meende dat de Vlaamse
kunstenaars al gelukkig zouden zijn met het geld dat de Nederlandse tengevolge
van de besparingspolitiek moeten inleveren. Het gevolg is dat de kunstenaar zich
door zijn kunstwerken en zijn publicitaire zin een bestaan moet weten te verzekeren, zoals alle andere zelfstandigen, met alle voordelen en nadelen vandien. Of
hij kan naast zijn creatief werk een al dan niet artistiek beroep uitoefenen, bv. in
het onderwijs of in de administratie.
Roger Marijnissen betoogde dat er heel wat vervalsingen de kunstwereld teisteren
in Vlaanderen, iets wat slechts mogelijk is bij gebreke aan een kunstbescher-

mingsbeleid, zoals in Nederland. Deze specialist, die zijn pappenheimers kent, is
van mening dat voor Vlaanderen subsidiering der kunstenaars geen goede oplossing is omdat zij onvermijdelijk de minderwaardige kunst zou ten goede komen.
De vijf andere deelnemers van het panel meenden integendeel dat subsidiering de
kwaliteit ten goede komt, de meerderheid heeft niet noodzakelijk gelijk of ongelijk.
• De van Oskar Kokoschka gestichte Schule des Sehens beter bekend als de Zomeracademie van Salzburg heeft dit jaar plaats van 18 j uli tot 20 augustus in de
Festung Hohensalzburg. De cursussen worden gegeven door internationaal bekende kunstenaars.
• Naast de foto- en de filmafdelingen worden ook video-afdelingen in sommige
kunstscholen gepland als nieuwste ontwikkeling. Aldus in het St.-Lucas-Instituut
te Schaarbeek met een atelier geleid door Dirk Lauwaert. Ook in het Sted. Hoger
Instituut v. Vormgeving te Genk komt video aan bod. Eveneens in beperkte mate
in de Gentse Academie, maar niet als een kunstvorm maar als instrument in
dienst van b.v. de film. Men staat nog ver van de situatie in b.v. Duitsland, de
USA, Frankrijk en zelfs Nederland.
• Aan de Seminars en Symposia die in 1983 door de stichting Keramisch Werkcentrum Heusden in Nederland worden ingericht kunnen kunstenaars van verschillende disciplines deelnemen. Zij dienen via de kleitechniek of op andere wijze een vruchtbare samenwerking met de gastdocent te kunnen realiseren, binnen
de mogelijkheden die het Keramisch Werkcentrum biedt. Zowel de deelnemende
kunstenaars als de gastdocent zijn in de gelegenheid om zelfstandig te werken.
Inlichtingen en inschrijvingsformulieren: Keramisch Werkcentrum, t.a.v. Tilly
Neutelings, Postbus 15, NL-5256 ZG Heusden, tel. 4162-1694.
• Dit jaar wordt het Burgdorfer Bildhauer Symposium gehouden in augustusseptember. Centraal staat het gebruik van inlands hout. Beeldhouwers die meer
inlichtingen. wensen over deze ontmoeting kunnen zich wenden tot M. Haldemann, Grunerstr. 27, CH-3400 Burgdorf, Zwitserland.

ZIJ R US TEN IN VREDE BIJ DE HEER
t Volkskundige Magda Cafineyer (° St.-Kruis 10.9.1899) overleed op 11.2 te
,., Brugge. Bekende schrijfster vooral van publicaties over West-Vlaanderen (Biekorf) op basis van degelijke studie.
t Essayist, historicus en theoloog J.B. Valvekens (° Rillaar 11.1.1902) overleed
begin febr. in zijn abdij Averbode. Men herinnere zich zijn indrukwekkende homilie op onze C.V.K.V.-Ontmoetingsdag in de abdij.
t Letterkundige Willem Denys (° Roeselare 3.9.1911) overleed in zijn vaderstad
op 14/3. Auteur van het onvolprezen volksverhaal 'Peegie', voortzetter van het
'Manneke uit de Mane' en bekend humorist.

Kunstenaarsverbond en tijdschrift bieden de naastbestaanden van onze overleden leden hun christelijke deelneming aan.

Een originele lithografie van Eric Roets uit Gent
Elk jaar ontwerpt een plastisch kunstenaar een kunstwerk dat we als hulde- en of promotiegeschenk aanbieden
aan wie een nieuwe abonnee werft of erelid van ons C.V.K.V. wordt (min. 1.000 fr.) of gehuldigd wordt op onze
j aarvergadering .
Dit jaar hebben we een beroep gedaan op Eric Roets (° Gent 1953; Eedstraat 47, 9710 Zwijnaarde) die een Lange
lijst van tentoonstellingen, opdrachten en onderscheidingen kan voorleggen en die voor deze gelegenheid in het
Rijkscentrum voor Grafiek Frans Masereel in Kasterlee een steendruk verwezenlijkte (afgedrukt op 250 exemplaren door de kunstenaar genummerd en genaamtekend).
Eric Roets wenst in zijn kunst de aandacht te vestigen op een stukje besneeuwde wei, een verweerde staldeur, een
verlaten terrasje of vissersbootje, of op een eenzame fiets of vergeten paraplu ergens tegen een verweerde huisgevel. Hij blijft trouw aan de oneindige kracht die aanwezig is in de natuur en de voorwerpen zelf en maakt er zijn
levensopdracht van op een persoonlijke en kunstzinnige wijze uiting te geven aan zijn levensvreugde of weemoed,
berusting of verwondering die zijn onderwerpen op hem maken. In ieder werk van Eric Roets — en zeker ook in
deze originele lithografie — ontdekt men een speciale sfeer. Het contact tussen kunstenaar en toeschouwer ontstaat onder invloed van een eigen kleurenpalet en verzorgde afwerking. R.d.
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korte golf

prijskampen en onderscheidingen

Activiteitenrubriek van CVKV-leden in nabije verleden en/of toekonist.
Berichten tijdig insturen : Kunstecho's van 'Vlaanderen', Warschaustraat 12 bus 3, 8400 Oostende.

Berichten tijdig insturen :
Kunstecho's van 'Vlaanderen', Warschaustraat 12 bus 3, 8400 Oostende

I. LITERATUUR
Het Ruusbroecgenootschap (dir. J. Alaerts) publiceerde
bij Lannoo/Tielt 'Van Liefde en Minne' met Hadewijchs
'Strofische Gedichten', ingeleid door Prof. Mommaers en
hertaald door M. Ortmans (374 blz., 750 fr.). - Op een
literatuur-avond ingericht door Piet Avi lazen uit eigen
werk Elfriede Hendrix, Bart Mesotten en Maurice Trippas
op 16/2 te Diepenbeek en op 21/3 te Hasselt. - De SFauteur Eddy C. Berlin publiceert dit jaar 'Het blinde beest
op de kale berg. Verhalen uit het Membraan Universum
2350-3666', gesitueerd tussen 1985-2300. Hij leidt redaktioneel de nieuwe Gentse uitgeverij Kraaikop. - In het
laatste nummer van de 'Gezelleana' (Centrum voor
Gezelle-studie, Antwerpen) publiceerde Jozef Boets 'Guido Gezelle - Een schets voor een algemeen beeld', een
synthese-poging. - Letterkundige Phil Bosmans sprak
o.m. op 7/12 over 'In liefde weer mens worden' te
Hasselt-Kermpt. - Pieter G. Buckinx, Julia Tulkens e.a.
stelden een 'Poeziekrans voor Jan de Smedt van Mechelen' samen met gedichten. Het werd geillustreerd met reproducties van werken van de kunstenaar. Uitg. 'Vrienden van Jan de Smedt' Mechelen 1983. - De dichters
Herve Casier, Petra Dendooven (dochter van wijlen Lucien Dendooven), Gwy Mandelinck e.a. namen deel aan
de poezieavond op 11 /2 in 't Vossenhof te SteneOostende, ingericht door de TTR-Vriendenkring. - Dichter Leo Charita sprak over 'De dichter en zijn werk' op
23/2 te Jette (VBG). - Letterkundige Jan Colson was inleider van de KWB-Boekenbeurs eind november. - Van Bernard Cuppens verschijnt de eerste dichtbundel 'Vergeetmij-nietjes' in eigen beheer (Hasseltweg 383, 3600 Genk).
- Door Alain de Caluwe werd een biografienummer van de
VWS-Cahiers gewijd aan wijlen Medard Verleye
(t Torhout 1961). - Kunstrecencent Remi de Cnodder leidde catalogen en tentoonstellingen in: 'Het Wijnboeket',
Camille D'have,Linou Truffino, Karel van de Velde, Lisette Heefer, Charlo Hasen, Monique Vermeire, Juul
Keppens, Ludwine Fieux, e.a. Hij werkte mee aan de publicaties 'Felix de Boeck', 'Kleinbrabantse Almanak',
'Woorden achter Tralies', 'In nasmaak van onmacht'... Letterkundige Karel de Decker was inleider o.m. van de
tentoonstelling Henri van Beersel (Bouwel). - Jozef Deleu
sprak over zijn voorkeurdichters te St.-Niklaas op 6/2. De dichter Hans de Grave las uit eigen werk in de nacht
van de poezie van Utrecht (12/3) en van Kasteel Poeke
(2/4) - Van Bea de Longie verscheen de tweede poeziebundel 'Chariot' bij het Masereelfonds (21 gedichten). In eigen opmaak. - Andre Demedts, Joris Sustronck e.a. werkten mee aan de nieuwe diareeks 'De Franse Nederlanden'.
Inlichtingen Guy Demey, Sionstr. 26 Kortrijk. - De letterkundigen Monda de Munck, Elfriede Hendrix, Godelieve
Melis en Emmy Swerts hidden op 15/3 een confrontatie
met meisjes uit het S.O., ten huize van eerstgenoemde te
As. - Voordracht van kunstcriticus Jan D'Haese o.m. op
6/3 te Gent over beeldhouwer Willy de Meester. Kunstrecensent Marcel Duchateau was inleider van de tentoonstelling 'Hedendaagse tekeningen' op 4/3 te Merchtem. - Van Fernand Etienne en Willy Muylaert verschijnt
'Karel de Wolf en zijn Brugse Volk', ter herdenking van
de bekende volkskundige en verteller (° 2 mei 1883). - Letterkundige Gery Florizoone las uit eigen werk op 17/2
(Assebroek). Bij Danthe/St.-Niklaas verschijnt in het
voorjaar de bundel 'Dat alles is voortdurend'. - Van
'Laatste Berichten' van Fred Germonprez verscheen een
herdruk bij Boekengilde De Clauwaert. - De auteur Fer=
nand Handtpoorter schreef een essay over Frans Sierens
(t 1981) in 'Oostvlaamse Literaire Monographieen' V. 52

Ons tijdschrift is een tweemaandelijkse publikatie en dit brengt o. m. met zich mee dat we er niet altijd in
slagen om tijdig de nodige informatie i. v. m. prijskampen mee te delen. Maar daar heel veel prijskampen
jaarlijks of tweejaarlijks worden hernomen, vermelden we toch soms wedstrijden waarvan de inschrijvingsdatum reeds voorbij is met de bedoeling dat de belangstellenden er notitie van nemen om volgend
jaar zelf tijdig informatie in te winnen. Aan de organisatoren vragen we nogmaals zo vlug als het kan de
gegevens aan ons adres hierboven door te sturen.

A. LITERA TUUR
ANTWERPEN — Kunstrecensent Karel De Decker 50 wordt gevierd op 2 mei bij de opening der tentoonstelling 'Kever Antwerpen' (Cartoenistenvereniging).
— Korte verhalen (60 tot 80 getikte regels, elk 75 aanslagen) kunnen worden ingezonden voor een
wedstrijd van 'Komma', een nieuw 'maandblad van de sociale bewegingen', E. Pecherstraat 1.
— De Jozef van Overstraetenprijs voor culturele inzet werd toegekend door de V.T.B.-V.A.B. aan Cyriel
Moeyaert, voorzitter Komitee van Frans-Vlaanderen.
BRUSSEL — De Prijs van de Scriptores Catholici werd toegekend aan de theoloog Edward Schillebeeckx
voor 1983 voor de Vi. Afdeling en voor de Fr. afdeling maar de Cardijnbloemlezing 'Va delivrer mon
peuple' en een satirische studie van Olivier Clement.
— De Poezieprijskamp van de Vlaamse Club '83 kent een prijs en twee vermeldingspremies toe per categorie : 1° tot 12 j.: 5.000 + 2 x 2.000 — 2° 13 tot 16: idem — 3° 17 tot 21: 5.000 + 2 x 2.000 — 4° vanaf
21 j.: 10.000 + 2 x 3.000. Twee gedichten in drievoud getypt, quarto of din, anoniem met spreuk en identificatieomslag insturen voor 30 juni: J. Vleugels, Jubelfeestlaan 145, 1020 Brussel.
— De Vlaamse Uil werd door minister Rika Steyaert uitgereikt op de Boekenbeurs aan Herman Liebaers,
vanwege de Brusselse boekhandelaars voor zijn inspanningen op het gebied van het boekwezen.
— De nieuwe Sabam-Aanmoedigingsprijs werd voor 1982 toegekend aan Bruno Bartels (ps. v. Hein de
Belder) voor zijn Poeziebundel 'De onbekeken maan. Verteldichten' (uitg. Van Hyfte Ertvelde).
BRUSSEL-STRAATSBURG — De derde Europese poezieprijs werd toegekend aan Dirk van Batselaere
voor zijn gedicht 'Design'.
GENT — Onze Raad van Beheer bepaalde nader het reglement voor de Tweejaarlijkse Poezieprijs Albert
de Longie van het tds. 'Vlaanderen'. Alle gedichten die geselecteerd werden voor de rubriek 'Poetisch Bericht' nemen deel aan de wedstrijd, met uitzondering van de redactieleden van 'Vlaanderen'. Kunnen gedichten ter selectie insturen bij de redactie alle leden van het Kunstenaarsverbond en abonnees van
' Vlaanderen' . De selectie gebeurt telkens door drie specialisten uit dezelfde provincie; om het jaar komt
een andere provincie aan de beurt. De prijzen bedragen 5.000, 3000 en 2.000 fr.
— Als opvolgers van Paul Lebeau en Maurits Gilliams werden in de Vlaamse Academie opgenomen de
letterkundigen Maria Rosseels (66) en Hubert van Herreweghen (62).
HAASRODE — Voor de tweede maal Muzisch Meerdaal Poezieprijs (10.000 fr.). Onder schuilnaam
konden drie gedichten ingestuurd worden, in vijfvoud getypt: 'Muzisch Meerdaal' p/a Van den Abeele,
Kerkeveld 15, 3044 Haasrode v6or 10/4. Jammer bereikt ons deze informatie te laat!
HARELBEKE — Het kortverhaal 'De verroeste eik' van Hans de Greve werd bekroond in de literatuurprijs van de stad.
HASSELT — De Prov. Prijs voor Literatuur werd door de Deputatie toegekend aan Prof. J. Goossens
(Heverlee). Bij de proclamatie werd hulde gebracht aan Phil Bosmans (Bond zonder Naam), Hendrik
Prijs (literatuurpromotor) en Xavier Staelens (Hasselts Woordenboek). Prof. J. Goossens onderscheidde
zich i.v.m. de Limburgse dialekten en midd. literatuur.
— Mathias Kemp prijs, officiele literatuurprijs van de beide Limburgen, in 1983 voor poezie. Geboren
Limburgers of zij die al vijf jaar in een der beide Limburgen wonen kunnen dichtbundels van tenminste
32 bedrukte blz. inzenden, die niet vodr januari 1979 zijn verschenen. Eerste prijs 45.000 fr., tweede
27.000 fr. Inlichtingen: Trudo Hoewaer, Toekomststraat 29, 3500 Hasselt. Op dat adres bundels aangetekend en in drievoud voor 15 juni '83 inzenden.
KNESSELARE — De 2° Poezieprijs v. het Meetjesland (15.000 fr.) voor manuscripten of dichtbundels
niet uitgegeven v66r 1980 van in Belgie wonende nederlandstaligen. Vodr 15 juni insturen op adres Gust
Lips, Knokseweg 3; in vijfvoud, met retourpost zo nodig, volledig adres en geboortedatum. Proclamatie
november. Jury: Ign. van Belle, Alb. de Vos, Gerda de Vrieze, Maria Seselle, Jo Verbruggen, J. Vercammen.
KORTRIJK — Letterkundige Joris Dewaele wordt op 14 mei 85 jaar. Proficiat!
LEUVEN — De Jan en Maria Huyheprijs voor humane wetenschappen ging naar Lieven Vandekerckhove (° Roeselare 1946), lektor aan de K.U.L., voor 'Gemaakt van As. Lichaam en norm in de Westerse cultuur'. De structuur van de samenleving zou de cultuur van het lichaam bepalen.
MAASTRICHT — Huldiging dit jaar van de belangrijke figuur literatuur-historicus en promotor van de
Heel-Limburgse eenheid, Drs. Jos Notermans 85.

MEISE — In de Poezieprijs Jules van Campenhout van Meise werd Charlie Vandervelde (Neigem) laureaat. Vermeldingen: Gery Florizoone (Brugge), Leopold v.d. Brande (Mechelen) en Dirk Verbruggen
(Elewijt).
RONSE — De 'Zuidvlaamse Kultuurkrant , Hoogstraat 13, 9600 Ronse, sticht een 'jaarlijkse prijs voor
literatuur'. In 'onpare jaren' gaat de prijs naar poezie, in 'pare jaren' naar het korte verhaal. De bedoeling is, jong talent te ontdekken. Twee kategorieen: naargelang men geboren is tussen 1957 en 1961, of
tussen 1962 en 1966. Drie gedichten (in vijfvoud) inzenden. Reglement te verkrijgen op genoemd adres.
ST.-TRUIDEN — Tijdschrift Appel kende zijn derde Hendrik Prijs prijs voor korte verhalen toe aan
Andre Janssens uit Vosselaar, voor 'Het andere graf'. Tweede prijs: Antwerpenaar Guy Van Hoof 'Door
het oog van een naald'. Derde: Joris Denoo (Heule) 'Tewerkgesteld'. Vermeldingen: Frits Berckmans
(Bilzen), Helena de Vetter (Lovendegem), Siegfried Lauwereins (Antwerpen), Bob Mulder (A'dam) en
Romain J. v. de Maele (Heverlee). Jury: G. Bex, Eg. Lismond, Leop. Nicolal, G. v. Oorle, G. Wulms. Er
waren 112 inzendingen. Voor de vierde editie kan men inzenden tot 6 november. Reglement aanvragen bij
Appel, Houtstraat 37, 3800 St.-Truiden: antwoordzegel insluiten.
— Voor de Poezieprijs van 'Appel' en de Kortverhalenprijs 'Hendrik Prijs' dienen originele en ongepubliceerde getypte teksten in tweevoud gestuurd (met antwoordzegels en personalia) naar redactie van 'Appel'; Houtstraat 37, 3800 St.-Truiden. De tengevolge hiervan voor publicatie in 'Appel' geselecteerde
teksten dingen automatisch deel voor de respectievelijke wedstrijden.
TORHOUT — De kultuurprij s De Gouden Feniks van de ' Vriendenkring Kunst Houtland' ging voor '82
naar F.R. Boschvogel uit Aartrijke, auteur van tientallen romans en verhalen, voordrachtgever en heemkundige. De prijs, in het leven geroepen door Fernand Laforce, wil personen of groepen eren die zich verdienstelijk maakten op cultureel gebied in of voor het Westvlaamse Houtland.
ZULTE — Ter herdenking van de letterkundige Gaston Martens (° Zulte 24.4.1883 - t Deurle 10.5.1967)
wordt 1983 voor de Oost- en Westvl. zijden van de Leie een Gaston Martensjaar in alle dorpen. De Zultenaar Andre de Poorter publiceerde reeds de brochure: 'Martens van Zulte - Zulte van Martens).

B. PLASTISCHE KUNS TEN
ANTWERPEN — Letterkundige en kunstschilder Dries Bogaert 65 werd gevierd op 2/3 in het Osterriethuis. Hem werd een 'Liber Amicorum' aangeboden; intekenen door storting op br. 645-1151798-55
t.n.v. Van Onckelen, Ekeren (500 fr. voor luxe-exemplaar; 200 fr. gewoon).
— Een Frans van Immerseel Herdenking wordt n.a.v. de 5e verjaardag van zijn overlijden gehouden
o.m. door de uitgave van een 'F.V.I. Album' door de Stichting A. Preud'homme, met o.m. ook een LP
met liederen gecomponeerd hiervoor op teksten van Bert Peleman, Will Ferdy e.a. en muziek van A.
Preud'homme, Lode Dieltiens, Raf Belmens, Hans Flower, Leo Brant en Will Ferdy; georkestreerd en
gedirigeerd door Jan Thelen. Te bestellen: met erelidmaatschappij (1.200 fr.), album met LP zonder
naamvermelding (750 fr.), of LP alleen (450 fr.) op Br. 416-4044961-55, Preud'homme Stichting, Paardenmarkt 99 bus 1, Antwerpen. De liederen betreffen figuren die door F.V.I. herhaaldelijk werden uitgebeeld.
BRUSSEL — De Godecharle-prijzen 1983 werden bekendgemaakt: de Stichting kende de prijs beeldhouwkunst toe aan Vincent Rousseau uit Bersillies l'Abbaye en aan Lucie Sentjens uit Elsene. Voorzitter
van de jury: Rik Poot. De prijs voor de schilderkunst ging naar Barthel Ritzen uit St.-Amandsberg.
Voorzitter van de jury Serge Vandercam. De prijs Godecharle voor architektuur werd niet toegekend. In
Galerij Madeleine was er tentoonstelling van werken der laureaten tot 26 februari.
— De Int. Architectuurprijs van het National Instituut voor Huisvesting ging naar de Duitsers Rolf Disch
voor Groepsbouw en Georg Dittrich voor Individuele Woning.
— De prijsvragen van de Kon. Acad. v. Belgie Klasse Sc/zone Kunsten vermelden voor 1984: 'Een studie
over het aderlaat - of zodiakmannetje in de middeleeuwse kunst' - 'Antwerpse retabels in Polen. Grondige studie met bijbehorend bronnenmateriaal' - 'Een monografie over een Brugs schilder uit de 16e eeuw'
-'Een monografie over jachttaferelen in de Zuidelijke Nederlanden in de 17e eeuw' - 'Een technischhistorische studie over de aard en de structuur van de dragers die in de chevaletschilderkunst van de Nederlanden gebruikt werden' - 'Een bijdrage tot de typologie van de gebeeldhouwde retabels der oude Nederlanden' - 'Een grondige bijdrage over een religieus gebouw of gebouwencomplex in de Zuidelijke Nederlanden'. Voor het jaar 1985: 'Een oorspronkelijke bijdrage tot de schilderkunst in de Zuidelijke Nederlanden tijdens de 18e eeuw' - 'Een nieuw onderzoek van het werk van Jeronimus Bosch en van zijn
socio-culturele achtergrond' - 'Een onderzoek naar de produktie van de 'waterverfdoeken' in de oude Nederlanden' - 'Een onderzoek naar 19e eeuwse nabootsingen en vervalsingen van 17e eeuwse kroegtaferelen' - 'De wetenschappelijke expertise toegepast op het ceuvre van een modern Vlaams schilder' - 'De wetenschappelijke expertise toegepast op het ceuvre van een 19e eeuws Vlaams schilder' - 'Een bijdrage over
de burgerlijke architectuur in de Zuidelijke Nederlanden'. Inlichtingen: Secretariaat Academic v. Belgie,
Hertogstraat 1, 1000 Brussel.
— De schildersprijs Andre Toetenel gaat naar Karin Verhelst uit Antwerpen voor 'Ici les antiquites'. Een
vermelding bekomen Guido Van Damme, Antwerpen (voor 'Portret van Sonja en Dirk) en Thierry Bournonville, uit Brussel (voor 'Prise d'Otages'). Jury: A.G. Samoy, J. Delahaut, Cl. Lyr, E. Maes, W. de
Muylder, R. Smits en A. Viray.
— De Persprijs van het Gemeentekrediet, voor de beste persfoto, werd voor 1982 verleend aan Jos Gijsels, fotograaf van 'Het Belang van Limburg'.
— De internationale vereniging 'Europees Jeugdfonds' beschikt nog niet over een embleem. Zij richt
daarom een wedstrijd in voor Europese jongeren tussen 12 en 21 jaar. De drie bekroonde ontwerpen worden beloond met resp. 10.000, 5.000 en 2.500 B.fr. De ontwerpen, die in grafische vorm, in zwart-wit en
op een maximum formaat van DIN AS moeten worden uitgevoerd, worden vddr 30 april verwacht bij de
Voorzitter van het Europees Jeugdfonds, Naamsestraat 82, Bus 5, 1000 Brussel. Met vermelding van
voornaam, naam, adres, geboortedatum.
— Van 24/10 tot 10/11 zal de Eerste Internationale Kantbiennale georganiseerd worden door een v.z.w.
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Van Lou Heynens verscheen de dichtbundel 'Het zien der
blinden' te Perugia. - 'St.-Godelieve en haar twee abdijen
Gistel en Brugge', lezing van Abt Amand Hoste, B.B.L.
Brugge 22/3. - Van Maria Jacques verscheen bij de Reinaertuitgaven een omnibus van detective-romans en tevens de 3e druk van haar SF-roman 'Morgen is blond'. 'Gezelles godsdienstlessen in het Engels Klooster' van Robert Lagrain, verscheen bij M. vande Wiele te Brugge (144
blz., geillustr., 160 x 225, 485 fr. pc. 000.0492136.55 R.
Lagrain Brugge). - 'De verdwenen kinderen' is het tweede
toneelwerk van Gie Laenen. Het wordt gecreeerd door het
Mechels Miniatuurteater. Het handelt over kindermishandeling, machtsmisbruik e.d. Zijn voordracht 'Leven Overleven' op 21/4 voor DF-Heverlee. Is medeauteur van 'De
jeugdfanfare van Opwijk', een documentaire op BRT3
(13/3); op BRT1 zijn documentaire 'De kinderen van Bullenhuser Damm'. - 'Mijn landschap, een beeldinventaris'
is de gewaardeerde debuutbundel van Herman Leenders
(48 blz., 180 fr. bij de auteur Amazonestr. 5, 8200
Brugge). - Op 10/2 las Gwij Mandelinck uit eigen werk in
de BBL te Brugge. - Van Zr. Maria-Christina verscheen de
lOe dichtbundel: 'Mysterie' in eigen beheer (180 fr. +
port, pr. 000.0160498.60 Monasterium Zelen). -Van Mercedes (ps. v. Nadia Vereecke) verscheen de dichtbundel
'Een panel van Kobalt'; bestellen op haar adres Ham 95
Gent (200 fr., br. 001.0680320.38). Zij las op de Poezieavond in 't Leerhuys Brugge (11/3). - Correctie: De dichtbundel 'Avondzwijgen' is niet van Lieve Moesen maar
van Lieve Moenssens. (zie Korte Golf in n° 191, blz. 390).
- 'Mag ik het beeldscherm voor mijn ogen' van Tjen Panwets kwam als Coda op de Vlaamse TV 1 op 31/3. - Uit eigen werk las Frank Pollet o.m. op 25/2 te Denderleeuw. Prof. Lieven Rens schreef een monografie over Marcel
Brauns in 'Oostvl. Lit. Monogr.' V. - De dichter Paul (m)
Rigolle op poezie-avond in 't Leerhuys Brugge op 11/3. Van wijlen Jef Scheirs wordt 'De filosoof van Hagem' opgevoerd door 'Levet Scone' in Wilsele. - Van Henri Thys
verscheen 'Made in Provence' een dichtbundel in eigen beheer (150 fr. pr. 000.0756188.73). - De 4e 'Aarts Letterkundige Almanak' voor het Boekjaar 1983, verscheen met
als Vlaams samensteller Willy Tibergien. Bestellen bij zijn
Poeziecentrum, br. 737.4400460.01, St.-Kwintensstraat
65A, Gent (400 fr.). - Kunstrecensent Renaat Turkry was
inleider van o.m. de tentoonstelling Maurits Verbist
(Vaalbeek), Albert Hulstaert (Antwerpen en Ekeren). Van Prof. Jules van Ackere verschijnt een monografie
over Frederik Delius in de uitg. van de K. Ac. v. Wet.,
Lett. en Sch. K. - Een programma 'Jeugd- en Kinderpoezie' door Armand van Assche kan aangevraagd bij het
Gentse Poeziecentrum (St.-Kwintensberg 65a, tel.
091/25.22.25), i.s.m. Jan van Coillie. Van hem verscheen
ook een monografie over Maurice d'Haese in 'Oostvl. Lit.
Monografieen. V. - De dichter Jan Vandamme op 11/3 in
't Leerhuys Brugge. - 'Gelukkiger leven vanuit het gezin'
van Joris Vandromme verscheen bij Lannoo/TieltBussum. Presentatie op 31/3 boekhandel Theoria Kortrijk. - Fotokunst-recensent Karel van Deuren was inleider
der fotoexpositie Rosschaert/van Hulle (Kortrijk, Gaselwest). - Letterkundige Walter van Reusel leidde de tentoonstelling in van Tine Schurmans en Marie-Christine
van den Eynde (Antw.). - Ons redactielid Dr. Flor van
Vinckenroye werd lid van de Limb. Raad voor Cultuur,
voor Taal- en Letterkunde, naast Rene Swartenbroekx
(gecoopt.) en Paul Leenders, voor Dramat. kunst (gecoopt.). - Het kunstboek 'Daar is maar een land dat mijn
land kan zijn', gedichten van Anton van Wilderode op foto's van Jan Decreton, is gewijd aan het landelijk Vlaanderen. Het werd op 19/2 gepresenteerd in een overrompelende samenkomst te St.-Niklaas, door uitg. Lannoo en
Clement de Ridder, voorz. van het Davidsfonds. Het bock
had reeds 4.000 inschrijvers voor zijn verschijning. De auteur sprak o.m. over Filip de Pillecijn op 22/3 te Oostende. - Van Jaak Venken verscheen 'Straatremedies van
Nonk Kobus' in eigen beheer (Pannenhuis 33, 3650 Dilsen). - Van Karel Verleyen verscheen 'Vijand zonder gezicht', een boeiend jeugdboek i.v.m. een doodslag waarin
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een 17-jarige onschuldig betrokken wordt (Uitg. Altiora
Averbode, 220 fr.). - Van Staf Verrept verscheen het 20e
jeugdboek 'Benjamins wonderlot' in eigen beheer (Stationstraat 4, 3588 Hechtal-Eksel). - De woordkunstenares
Arlette Walgraef brengt in Arca-Net te Gent haar nieuw
programma 'Wij bestaan niet meer', enerzijds buitenlandse zuivere poezie die zij met haar echtgenoot Claude van
de Berge heeft geselecteerd en meestal ook vertaald; het
tweede deel is trouwens poetisch proza van hem zelf. -

II. MUZIEK-TONEEL-BALLETFILM
Organist Jef Anseeuw begeleidde de radio-mis van 13/3
bij de Izegemse Capucijnen. - Concert van Dirk Boehme,
hobo, in het Paleis v. Schone Kunsten, in de reeks 'First
meeting' op 24/3. - De keurgroep Imago Tijl (Neerpelt)
viert zijn 25-jarig jubileum, gedurende dewelke 132 creaties van Alicia Borghten. Een nieuwe creatie van haar 'Het
zilveren Masker van Imago Tijl' werd voorgesteld op 4, 5,
6 en 13/3 in Dommelhof. Verder o.m. in Arendonk, Xanten (BRD), Edegem, Halle en op toernee in Ierland in augustus, met deelname aan het Letterkundig International
Folk Festival. - 'Drie Koorstudie's voor gemengd koor a
cappella' van Frits Celis op BRT3 (5/3). - 'De doodskopvlinder' van Frans Cools wordt opgevoerd in april door de
Leuvense Reynaertghesellen. - Passieconcert met als soliste Bernadette Degelin, o.m. op 30/3 in St.-Jacobskerk
Brugge. - 'Sonatine' op. 76 voor klarinet en piano van
Maurits Deroo kwam op BRT3 (29/3) m.m.v. Hedwig
Swimberghe, klarinet. - 'Landelijke suite' van wijlen Lode
de Vocht op 7/3, BRT3. - Koorconcert o.l.v. Louis Devos
o.m. op BRT3 op 13/3. Van 'Der Tod Christi' (Gram)
bracht hij bij Erato een nieuwe LP-uitgave, m.m.v. het
Westvl. Vokaal Ensemble en Musica Polyphonica en Bernadette Degelin als soliste (Erato Mum 750602, 2 LP's). Regisseur Clem Du Four leidt toneelgroep J.E.U.G.D. in
'Voorlopig Vonnis' van J. v. Hoeck. - De organist Kamiel
D'Hooghe geeft v. 18 t. 23/7 een orgelcursus te Veurne:
'Muziek voor Zuid-Ned. orgels'. Hij leidt van 20 tot 28/8
een Bachreis in de D.D.R., georganiseerd door de Stichting Lod. de Raet. - 'Atlantis' van Guy Duijck op 12/3
voor BRT3. - Intern. Zingweek voor volwassenen, ingericht door de V.F.J.K., evenals voor de jeugd met atelier
van Johan Duijck in het kader van het Festival van Vlaanderen te Brugge. Met zijn Gents Madrigaalkoor o.m. een
kasteelconcert voor de P. Stantkring in Cortewalle te Beveren op 20/11/82. - Teater Poezien (dir. Mieke Felix)
heeft als nieuw programma een wandeling doorheen twintig eeuw dichtkunst. Het Prevert-programma wordt voor
de 4e maal hernomen. Er komt ook een tienermusical:
'Recht door zee met ja en nee' en in mei 'Een romance met
Charles Bukowski. Tel. 091/25.28.08. Bij het poeziecentrum te Gent (St.-Kwintensberg 65a) kan het programma
'Jotie 't Hooft' aangevraagd, dat door Mieke Felix wordt
bezorgd, m.m.v. Jan van Coillie (o.m. te Oostende op
1/3) en op 25/3 te Oudenaarde). Teater Poezien programeert 'Ma non tropo' een poezieprogramma voorgedragen door Mieke Felix met muzikale begeleiding, voor
groep 12-16 j. - Het Antwerps Kamermuziekensemble
o.l.v. Louis Gilis trad op in de Beverse reeks Kasteelconcerten van de Piet Stautkring in Cortewalle op 26/2. Schola Cantorum Cantate Domino o.l.v. Michael Ghys
op 9/4 in Wuppertal in het 'Internationaler Chorkonzert.
Met de 'Messias' van Handel op 22/4 te Aalst, Ter Hulpen (23/4), Destelbergen (27/4), Izegem (30/4). - 'De zevende Bliscap van Maria' bewerkt door Fons Goris wordt
uitgevoerd in april door Toneel Heverlee. - Pianoconcert
van Robert Groslot o.m. Crest Hotel Antwerpen 13/3.
Eveneens op BRT-3 op 31/3. - Werken van Fr. Gyselinck
werden uitgevoerd in de Academische Raadzaal te Gent
op 3/3. Zijn 'For a better World' kwam op BRT3 op
27/3. - Voordracht van G. Huybens over 'Invloed van het
Gregoriaans op het oude Nederl. Volkslied' op 23/3, Cen54

die een aktieve rol wil spelen in de bevordering van de kantkunst. Prijskamp met drie trofeeen: het Gouden, Zilveren en Bronzen Klosje. Inlichtingen: B.D.K., Domeinlaan 149, bus 8, 1190 Brussel.
Daar ook inschrijvingsformulieren aanvragen die voor 1/8 er moeten worden toegestuurd.
EEKLO — De schilderende en dichtende tweelingen Philomene en Cecile Lauwereyssen vierden op 7/3
hun 80e verjaardag. Zij wonen nu: Kriekmeerstraat 21/2, 9900 Eeklo.
GENT — De Prijs voor schilderkunst van de stad (25.000 fr.) is voorbehouden voor inwonenden. Een
werk (max.) indienen uiterlijk 26/8/83, Dienstencentrum, Drongen, (schilderij, aquarel, grafiek,...),
volstrekt naamloos en onder kenspreuk met gesloten identificatie-envelop. Volledig reglement: Dienst v.
Cult. Zaken, St.-Pietersplein, Gent (tel. 21.19.16) of Kasteel Borluut, St.-Denijs-Westrem (tel. 21.55.91).
— Ebes, zone Vlaanderen, wil door het uitschrijven van een Prijs voor jonge grafiek de belangstelling in
Vlaanderen helpen bevorderen voor de grafische kunst bij jonge kunstenaars (leeftijd beperkt tot 30
jaar). De prijsvraag is voorbehouden aan kunstenaars met woonplaats binnen het distributiegebied van
Ebes, en die volgende grafische technieken beoefenen: etsen, lithografie, houtgravure, houtsnede of linosnede. Reglement kan bekomen worden bij N.V. Ebes, bureel 128, Franklin Rooseveltlaan 1, 9000
Gent.
HALLE — Kunstschilder Jozef Lucas (75) wordt gehuldigd door een Retrospectieve (Stadsgalerij,
2-17/4) en een kunstboek: 'Kunstschilder Jozef Lucas' (voor 1 mei 995 fr. + eventueel 100 fr. port, Pr.
000-1021645-41, Vic Lucas, Stw. n. Ninove 227).
HANNOVER — Prijs en tentoonstelling voor Minitextielkunst, n.a.v. tienjarig bestaan van tds. 'Textilkunst' (1 tot 29/10). Prijzen: 3.000, 2.000 en 1.000 DM. Een werk insturen dat nog niet werd geexposeerd, niet onder dan twee jaar en maximum 20 cm in alle richtingen. Tussen 1 en 31 /5 insturen portvrij:
Handwerksform Hannover, Berliner Allee 17, D-3000 Hannover 1. Terugzending mits bijvoeging van
een antwoorcoupon ter waarde van de portkosten.
HASSELT — De Prov. Prijs voor Plastische Kunsten werd door de Deputatie toegekend aan graficus
Rik Hoydonck (Lommel). Tevens werd hulde gebracht bij de proclamatie aan Roger Daniels (kunstpedagoog), Jef Grosemans (Int. Dunhill Distinction v. restauratie) en Dr. Albert Smeets (tds. 'Vlaanderen' en
kunstpromotie).
HEIST-KNOKKE — De 22e Internationale Wereldkartoenale in de Humorhall Laguna Beach, met 'The
English Cartoons all over the World' met ± 100 cartoens van de 12 hoofdcartoenisten. Tentoonstelling
van 19 juni tot 11 sept. (1 1 tot 19 u.).
IEPER-WEVELGEM — De 20e verjaring van het overlijden van KunstschilderEugeen Vansteenkiste, de
schilder van de Blauwe Bloem, werd herdacht. In Ieper werd op 13/3 een artistieke mis opgedragen, met
voordracht van Gedichten door Guido Vandermeersch en een bloemenhulde aan het graf. In de geboorteplaats Wevelgem wordt ook een herdenking dit jaar gehouden. Voor de kunstmonografie 'Eugeen Van
Steenkiste' 1200 fr. storten op br. 001-0693701-33, E. Verstraete, Aartselaar.
KALMTHOUT — De striptekenaar Willy Vandersteen (70), wereldberoemd om zijn Suske en Wiske,
kreeg het bezoek op zijn atelier van Koningin Fabiola op zijn verjaardag 16/3.
KORTRIJK — Stimulans 83 is een wedstrijd voor kunstenaars niet ouder dan 35 j. op 20/5, gevormd in
het Vlaamse kunstonderwijs en geboren, wonend of werkend in W.-Vl. Men kon in een der vijf disciplines mededingen: schilderijen, beeldhouwen, keramiek, grafiek en textiele vormgeving. In elke discipline
wordt een laureaat aangeduid. Inschrijvingsformulieren moesten aangevraagd worden bij dhr. Bert de
Wilde, secretaris . Geillustreerde catalogus van de bekroonde en geselecteerde werken vanaf 20 mei in de
Stadsschouwburg. De gegevens bereikten ons te laat.
KRUISHOUTEM — Voor de tweejaarlijkse Internationale Wedstrijd voor kartoens georganiseerd was
het thema 'Land- en tuinbouw' met uit 16 landen 579 inzendingen van 111 deelnemers toe. Twee jury's
voorgezeten door Chris Ferket (met o.a. Karel De Decker) en Remi de Cnodder. Hoofdprijs: Pol Leurs
(Groot-Hertogdom), de tweede en derde prijs: Dirk Huyghe (Muizen) en Lothar Otto (D.D.R.); prijs
voor beste inzending uit eigen land: Jan De Moor (Brussel). Vermeldingen: Mark Goebel (Zwitserland),
Ross Thomson (Engeland) en Ludo Goderis (Zeebrugge). Prijs van de pers: Paul Verschaeren (Aartselaar) en vermelding Anthony Hutchings (Engeland). Prijs van het publiek 1981 was voor Paul De Doncker (Aalter). Inlichtingen voor de wedstrijd van 1985 kunnen bekomen worden bij Jose Verheggen, Kerkakkerstraat 17, 9770 Kruishoutem.
LATEM — Aan kunstschilder M. Werner werd een gouden medaille toegekend door de Federation Nationale de la Culture Francaise voor zijn 'Dubbelportret'.
LEUVEN — Aan Jan Crab, ere-conservator van het Sted. Museum, werd als Huldeboek het Jaarboek
1980, — pas verschenen — aangeboden door de Vrienden van het Museum. Het bevat 18 artikels over
zijn onvolprezen activiteit van 1960 tot 1981 voor het Museum.
— Christine Braem uit Leuven krijgt de Delaunoisprijs v. Schilderkunst 1983. Roland Kotsch uit Averbode die voor teken- en graveerkunst. De prijzen bedragen telkens 100.000 fr., te besteden aan een studiereis
in het buitenland.
LOKEREN — Herdenkings-retrospectieve Gustaaf De Bruyne (t 1981) 6/3 tot 4/4, gal. de Vuyst.
MEISE — De Jules van Campenhoutprijs voor plastische kunst van de gemeente ging naar Andre Maris
(Wemmel) voor 'De mooie H. wordt aangevallen door Dracula'.
MOLENSTEDE-DIEST — Het jeugd-, tiener- en volwassenenatelier van Molenstede (Hageland) organizeert voor het eerst een Vijfjaarlijkse prijs voor plastische kunsten i.s.m. vriendenkring Mickey-klub
(50.000 fr.). Kunnen deelnemen: jonge kunstenaars (18-35 jaar) die wonen in Vlaams-Brabant, Limburg
of Antwerpen. De eerste editie is voor schilderkunst. Reglement: Mickey-Klub, Langenberg 1, 3294 Molenstede.
OOSTENDE — NV Ebes schrijft een prijsvraag uit voor origineel en onuitgegeven werk in een grafische
techniek. Geen opgelegd tema. De deelnemers mogen maximum 30 jaar zijn en moeten wonen of bij een
kunstschool ingeschreven zijn in het distributiegebied van Ebes. De prijs bedraagt 20.000 fr. en een tien-

daags verblijf in het Masereel centrum te Kasterlee. Twee premies van 10.000 fr. Inlichtingen: NV Ebes,
stadhuis.
OUD-HEVERLEE-VAALBEEK Huldetentoonstelling kunstschilder Maurits Verbist 70, in Pro Arte
Christiana, 13 tot 27/2. Door Uitg. Arcade werd hem een monografie gewijd door Jan D'Haese, ingeleid
door Gaby Gyselen (2.900 fr.).
SCHELDERODE In het kader van de 2e Internationale Miniatuur Biennale die eind van dit jaar in
Kunstforum wordt gehouden, is een Wedstrijd voor miniatures voorzien. Speciale prijzen worden toegekend aan schilderijen, tekeningen en grafiek. Volledig reglement wordt op aanvraag toegestuurd door
Kunstforum, 9241 Schelderode-Merelbeke.
SCHOTEN Lions Club-Voorkempen heeft de 'Prijs van de Aquarel 1983' toegekend aan Toni Van
Gheluwe (Antwerpen). Tweede Jacky Tavernier (Oostende) en derde Ali Eswayck (Gent). Vermeldingen:
Luc Cappaert (Melsele), Eric Roets (Zwijnaarde), Gilbert Uytenhouwen (Kalmthout), Jef Van Campen
(Schoten) en Marc Van den Eynde (Brasschaat). Prijs van het publiek: Willy Ruelens (Wilrijk). Jury: Remi de Cnodder (voorz.), L. Theo van Looij, Pol Smolders en Piet Sterckx. Er waren meer dan 150 deelnemers met ca. 300 aquarellen.
ST.-NIKLAAS Voor de Internationale Exlibris-wedstrijd van het Exlibriscentrum werden uit veertig
landen 1.021 prenten ingezonden. Emiel Hoorne won de eerste prijs (toegekend door St.-Niklaas) en de
derde prijs (provincie Oost-Vlaanderen). Tweede en vierde: Nederlander Lou Strik en de Rus Michail
Wercholanzew. Een selektie uit de inzendingen is tot 17 april te zien in het Centrum. Tegelijk in het stedelijk museum tentoonstelling over 'grafiek in de USSR' en in Kasteel Walburg 'Plastische kunst van oudateneumstudenten'.
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tre d'Etudes Neerlandaises te Rijsel. Clavecimbelrecital
van Johan Huys op 14/2 in het Kortrijkse Concertstudio.
Op 20/2 Feestpaleis Oostende eveneens op clavecimbel,
voor de Kunstgilde. Drie Beethoven-trios op. 1 op piano,
samen met Dirk Vermeulen, viool, en Roel Dieltiens cello,
op 14/5 in het Gents Conservatorium. De actrice Suzanne Juchtmans brengt bij WT Antigone 'De Kinderkruistocht', een eenakter van M. Swob, met bindteksten
van Dre Vandaele. Jaarconcert van koor 'Musica Nova'
in O.-L.-Vr.-kerk Boom o.l.v. Roger Leens op 24/4. Met
werk van Vic Nees op BRT-3 op 22/3. De actrice Rita
Lommee speelt een hoofdrol in 'Die Ouwe tijd' (D. Storey) met teater de Korre v. Brugge. De toneelgroep
Thespikon (St.-Pieterscollege Leuven) bracht 'Romulus
de Grote' (Fr. Durrenmatt) in regie van Leo Loomans begin maart. Een concert o.l.v. Jacques Maertens in C.C.
Scharpoord to Knokke door leraars v. de Muziekschool
m.m.v. het Westvlaams Orkest. Dirigent Leopold Maertens leidde o.m. het Lenteconcert van het Roeselaarse Gildemuziek (10/4). De pianist Marc Matthys hield op 8/2
een concert in het Limburgs Universitair Centrum. Op
19/4 in het Gents Conservatorium. Aan for Peeters
werd het prgramma 'Koorleven in Vlaanderderen' door
BRT3 op 12/3 gewijd. Tenor Sylvain Deruwe met liederen van Joseph Ryelandt op 18/3 voor BRT3. 'Cantiones
sacrae' van Herman Roelstraete op BRT3, 6/3. Werken
van hem en van Prosper van Eeckhaute op 12/3 voor
BRT3. De woordkunstenares Tine Ruysschaert bracht
het Marcus-evangelie o.m. in zes maal voor de KROKTRO in de Vastenoverweging en op 25 plaatsen eveneens
in de Vastenperiode. Voordien o.m. in het Centre d'Etudes Neerlandaises te Rijsel op 24/11. Op 21/4 in het
Limb. Univ. Centrum met Godfried Bomans-programma,
in Arca-Gent (4x) en op 15/4 voor de studenten Neerlandistiek Univ. Keulen. Te gast bij BRT-Kramiek op 20-3.
Spreekstem in de cantate 'In Liefde bewogen' (175 j.
Broeders van Liefde). Het Antwerps Kathedraalkoor
o.l.v. Jan Schrooten, o.m. op 20 mei in de kathedraal op
de Overdrachtsplechtigheid, op 21 mei op de ingebruikname met de 'Pinkstervigilie' van Vic Nees en op 22 mei op
de eerste Pontificale Dienst. Die dag wordt de Pinkstervigilie in St.-Pieters Gent uitgevoerd. Op 23 en 24 mei Jaarconcert in de kathedraal met motetten rond het thema
'Huffs van God'. Het Belgisch Blaaskwintet, met Hedwig
Swimberghe concerteerde o.m. in het Brussels Museum v.
Oude Kunst. Vier kantates van Bach door de ensembles
van het Lemmens-instituut o.l.v. Paul Schollaert op 8/3
in O.-L.-Vrouwkerk Kortrijk, op 9/3 in Oostveld-Eeklo
en op 10/3 in het Lemmensinstituut Leuven. 'Essay for
Horn and Band' van Jean Segers op BRT-3 op 4/3. Pianoconcert van Sylvia Traey o.m. op 15/5 (20 u) Abtskwartier Averbode. Voor BRT3 op 2/3 en op 12/3 met pianomuziek. 'Met treintjes spelen' (Brian Phelan) wordt
gespeeld door het Zwevegems Teater met Joris Sustronck
in de hoofdrol, in een regie van Boudewijn Vander Plaetse. Joris Sustronck hield o.m. op 25/2 een poezievoordrachtavond voor Davidsfonds-Deerlijk. Prof. Jules van Ackere behandelt 'Mallarme en zijn musici' op
31/3 in een gecommentarieerde uitzending op BRT3. Hij
houdt ook een reeks van gecommentarieerde Brahmsuitzendingen, eveneens op BRT3. De acteur-letterkundige
Dre van Daele was inleider van de tentoonstelling Hans
Kitslaar (Eksaarde). -'In Dulci Jubilo' concert o.l.v. Mareel van Daele op 4/3 in St.-Gregorius to Gentbrugge.
Poppenspel de Hasseltse Tijl van Werner van de Weert
o.m. op 6/3 in de KNS-KTG Gent. Jos van Immerseel
concerteerde op pianoforte voor BRT3 op 5/5. -Het
BRT-koor o.l.v. Erik van Nevel voor de Vl. TV in de serie
'Tussen hemel en afgrond' over het romantische lied.
Passie- en Paasmuziek onder zijn leiding met het Barbi
Ensemble in Zelzate St.-Laurens (23/3), Averbode Abdijrefter (25/3) en Gent Minderbroeders (30/3). 'Collegium
Cantorum' v. Leuven o.l.v. Leo van Nevel in
St.-Martinus Genk met Johannes-passion van C. Rother
op 27/3. - Gast in BRT1, in ' 's Avonds', was op 23/3
Paul van Nevel. Een studie van hem over Joh. Ciconia
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ANTWERPEN De Provinciale prijs voor composities voor harmonie en fanfare (75.000 fr.) werd toegekend aan Jan De Maeyer voor 'Canzonatura sopra it Proverbio Fiammingo'. Een premie van 45.000 fr.
aan Marcel De Boeck voor zijn ouverture en suite. Prijsuitreiking op de provinciale cultuurdag te Mechelen (24/3).
De Compositieprijs 'Emile Doehaerd tweejaarlijks, dit jaar voor een concerterend werk voor fluit,
werd toegekend aan Willy Carron (direkteur muziekconservatorium Brugge) voor 'Divertimento concertante per flauto ed archi'. Jury: Jacques Leduc, Willem Kerstens, Michel Lefebvre en Jean-Marie Simonis. In 1977 was Willy Caron laureaat in de compositiewedstrijd Tenuto.
De 22-jarige Luc Devos uit St.-Genesius-Rode won de finale van de nationale Pianowedstrijd Emmanuel Durlet. Devos is een leerling van Andre De Groote aan het Muziekconservatorium in Brussel (Nederl. afdeling). De Durletprijs werd betwist in de concertzaal De Singel. De laureaat ontvangt 50.000 fr.
De bekroonden van de Internat. Pianowedstrijd, ingericht door de Lions Club van Antwerpen-Linkeroever, zijn: Eliane Rodriguez (Braz.), Luc Devos (Vl.), Chyou-Lin-Luh (Taiwan) en Mehmet Okonsar
(Turk.). Er waren 37 kandidaten uit 9 landen. De laureaten concerteerden in de Singel, m.m.v. de Antwerpse Philharmonic o.l.v. Frits Celis.
Minister Geens heeft te Antwerpen de Radio- en tv-oscars 1982 uitgereikt: Jan Bauwens voor het wetenschappelijk programma 'Verover de Aarde', Johanna Geldof bekroond met de prijs van het publiek
voor de serie 'Paradijsvogels', Rita Jaenen van Omroep Limburg werd gelauwerd om haar programma
'Parkeerschij f'
BOTTELARE De Wielewaal verdiende een gouden plaat met de LP en Cassette De tang der vogels
opgenomen vooral door Wim en zoon Eric de Hoog. Bestellen: 375 fr. (pl.) of 350 fr. (cass.) storten op
pr. 000-0932344-77, J. van Heuverswijn, Asper (secr. van Wielewaal, dat een natuurreservaat wil kopen).
Tel. 091/62.79.27 E. de Hoog.
—
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BRUGGE Het Provinciale toneeltornooi werd gewonnen door het Zwevegems Teater, met 'De man in
kwestie' van Marceau, de regisseur, Raf Lesage uit Kortrijk-Heule, kreeg de bronzen ereplaket voor de
beste regie. Samen met het Koninklijk Vanneste Genootschap uit Oostende behaalde het Zwevegems teater ook het erediploma voor de beste uitspraak. Proclamatie te Zwevegem op 6 mei.
Op het laatste XXIIIe Prov. Koortornooi werden in afd. Uitmuntendheid opgenomen: Alleluiakoor
(Ingooigem), Westy. Madrigaalkoor (Lichtervelde), Beauvarlet Kamerkoor (Nieuwpoort), Ter Duinen
Kantorij (Oostende) en 'De Muzeschuit' (Oostende/Mariakerke). Deze laatste naam voor het eerst deel
aan het tornooi en behaalde daarbij ineens de afdel. uitmuntendheid.
BRUSSEL Onder de Prijsvragen van de Kon. Acad. v. Belgic Masse Sc/zone Kunsten voor 1984 noteren we: 'Een grondige studie over de evolutie van de harmonic, van Jean Philippe Rameau tot het begin
van de 19e eeuw' en 'Een belangrijke studie die het muziekleven gedurende een bepaalde periode vdor
1900 in een Vlaamse stad belicht'. Voor 1985: 'Een belangrijke bijdrage tot de bekendmaking van het
muziekleven in een Vlaamse stad tijdens de 19e eeuw' en 'Een monografie over een Vlaams componist na
1830 in verband met het muziekleven te Antwerpen'. Inlichtingen bij het secretariaat der Academic Hertogstraat 1, 1000 Brussel. Daar kan men ook inlichten over de Musicologische prijs Fl. Vander Mueren
waarover dient ingestuurd uiterlij k 1/9/1984 en 1988.
Minister Lenssens reikte aan Hilde van Keer (28) de Virtuositeitsprijs voor viool van de regering. Zij is
een leerlinge van Kamiel D'Hooghe en George Octors aan het Vl. Conservat. v. Brussel. De virtuositeitsprijs kan bekomen worden voor piano, orgel, viool en cello door leerl. van de 5 kon. conservatoria.
Musicoloog Hendrik Willaert kreeg de Fuga-trofee voor zijn programma 'Autochtoon' bij BRT-3. Hij
werd daarom door het Izegems gemeentebestuur gehuldigd.
De Gemeentekrediet-prijs voor radiojournalistiek ging naar Ireen Houben en Jos Ghysen voor hun reportage 'Gemeenten in de Voerstreek' uitgezonden door Zender Hasselt.
HASSELT De Prov. Prijs v. Muziek werd uitgereikt aan Het Europ. Festival voor de Jeugd v. Neerpelt. Tevens werd huldegebracht aan Alicia Borghten (Imago Tijl), J. Claes (orgelpatrimonium), de muziekpromotoren F. Froyen, Cam. Swinnen en Leo van Esser, de toneelpromotoren Pol Stas en Mimien
Hendrix.
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BEELDENDE KUNSTEN

kwam uit bij een aan deze musicus gewijde LP-uitgave,
samen met onder zijn leiding uitgevoerde motetten en liederen van Ciconia; een uitgave van 'De Noteboom' (Bierbeek) en 'Musique en Wallonie' . - Passieconcert van
'Zanglust' (Tielt) in de Tieltse Paterskerk o.l.v. Marcel
Van Quickelberghe met voordracht door Hilde
Vandermeulen-Van Quickelberghe. - Het Westvlaams Orkest o.l.v. Dirk Varendonk in Casino-Kursaal Oostende
op 1/4 en te Hasselt in het Cult. Centrum op 27/4. - Concert van Jozef Verdin, orgel van St.-Martinus Wezemaal,
op 10 mei. - 'Dood, grenzeloze liefde', Cantate van
Christian Ad. Wauters, BRT3, 6/3. - Passieconcert o.l.v.
Juliaan Wilmots met Marcuspassie v. R. Leiser, Hoofdkerk Mol op 20/3, met het vokaal en instrumentaal ensemble Henric van Veldeke: dit realiseerde een cassette
met Nederlandse volksliederen en een LP in 1982. - Regisseur Michel Wyffels leidt Studio James Ensor (Oostende)
in 'Wie is bang van Virginia Woolf' (Albee) dat in mei
wordt opgevoerd. Anderzijds werd in deze rubriek in vorig nummer verkeerdelijk gemeld dat hij de Brachanten
leidde in 'Suiker' en er een hoofdrol speelde; in feite betrof het Studio James Ensor in 'Vrijdag', dat hij regisseerde.

III. BEELDENDE KUNSTEN
Kunstschilder Freddy Baeten, gal. da Vinci Waregem
2-20/4. - Werken van Gerard Bauwens in gal. Amaryllis
Brussel tot 27/3. - Werken van Gustaaf Blommaert, gal.
van Eyck Gent tot 14/4. - Werken van Andre Bogaert,
gal. de Vuyst Lokeren 15/1 tot 3/2. - Schilderijen van
Frank Bogaert, gal. 'de wandelinghe' Assebroek-Brugge,
vanaf 9/2. - Kunstschilder Fernand Bouckaert, gal. de
Bosgalm Deurle 1-24/4. - Kunstschilder Robert Bracke,
gal. Jan van Eyck vanaf 30/4. - Jos Bruggen vierde zijn 10
j . -kunstenaarschap met een poezieavond op 16/4 in Villa
Jachthoorn, Berenhofstraat Veldwezelt vanaf 20 u., met
een gevarieerd programma (poezielezingen, muziek, zang,
receptie). - Kunstschilder Andre Bulthe, gal. B.B.L. Veurne tot 13/4. - Een brochure met representatieve werken
van Mario Callens verscheen in eigen beheer (297 x 210, 40
blz., 200 ex, 180 fr. op br. 001.0353595.09 M. Callens,
Stasegemstr. 1, Harelbeke; met prent 520 fr.). - Keramiek
van Della Calberson, gal. P. Dewever Wakken tot 27/3. Kunstsmid Jef Claerhout, gal. Campo Antw. tot 28/3. Wandreliefs en pentekeningen van May Claerhout, Kantorengebouw Europese Parlementsleden en Holliday Inn
te Straatsburg tot eind maart. - Beeldhouwer Staf Colruyt, gal. Campo tot 28/3. - Keramiek van Denise Cromheecke, 3B-zaal Brussel van 2 tot 18/3. - Werken van Bert
Daniels, Korrekelder Brugge, 19/3 tot 8/4. - Tentoonstelling Marcel de Backer met als thema 'Het kind van de rekening', 11 en 11-12 dec. '82. Eveneens geselecteerd voor
het Salon International de Paris, 21-27/1/'83 te Parij s,
met Belgische schilders. - Grafisch werk van Luc de Blaere, Dommelhof Neerpelt 4 tot 18/3. - Werken van Felix
De Boeck, gal. Deurle-Dorp tot 6/3. - Keramiek van Paul
de Bruyne, gal. Campo Antw. tot 38/3. De kruisweg van
St.-Martinuskerk in Latem, ontworpen en uitgevoerd in
keramiek door hem, werd ingehuldigd op 27/3, met o.m.
een toespraak van Best. Afgev. Etienne de Cuyper over
'Religieuze Kunst en de kunstenaar'. - Beeldh. Jos de Decker en Jeanne de Dijn, Campo Antw. tot 28/3. - Geert de
Geyter met schilderijen en tekeningen, B.B.L. Carnotstr.
Antwerpen tot 18/3. - Keramiek van Wies de Hert, gal.
3B-Brussel van 2 tot 18/3. - Kunstschilder Ivan Dehouck,
gal. Jan van Eyck Gent, 2 tot 14/4. - Werken van Jozef en
Diena de Loose, gal. Athena Menen tot 27/3. - Laatste
tentoonstelling Jos Demey te Mol in januari. - Landschappen en figuren van Gabriel de Pauw, gal. New Selection
Mechelen 1 tot 20/4. - Werken van Andre Deprez, Stadschouwburg Kortrijk tot 28/3. - Schilderijen van JeanLuc Deprez, gal. Smalstad Torhout, tot 13/4. - Graficus
Albert de Vree, gal. VTB-H. de Braekeleer Antwerpen,
56

HEVERLEE - Voordrachtwedstrijd ingericht door de Cult. Raad op 23/4. Categoric A (12 tot 18 j .) en
B (ouder). Vrije keus van onderwerp. Voor 31/3 inschrijven (naam, voorn., geboortedatum, adres): secr.
Cult. Raad, P. Poulletlaan 4, 3030 Heverlee.
HOEILAART - Voor de vijfde Internationale Jazzwedstrijd voor jongeren-orkesten moeten zij zich
melden v66r 15 augustus bij Albert Michiels, Jezus Eiksesteenweg 25 te 1900 Hoeilaart waar het wedstrijdreglement wordt aangevraagd. De kandidaten mogen niet ouder zijn dan 30 jaar en sturen een bandopname of cassette met 30 minuten muziek in. Verdere gegevens: naam en oprichtingsdatum van de
groep, muzikale bezetting, korrespondentieadres, geboortedata en nationaliteit van de muzikanten.
KAPELLEN - Om de tekst- en toondichters van Nederlandse liederen aan te moedigen wordt er een
Muziek- en Zangwedstrijd, 'Lied van mijn land' georganiseerd. Een originele Nederlandse tekst (geen
commerciele noch kleinkunst, noch hekel- en dialectteksten) met nieuw gecomponeerde muziek wordt gevraagd. Een prijs van 30.000 fr. De wedstrijd heeft plaats op 22 oktober te Antwerpen. Tot 15 mei inschrijven bij VZW Vlaamse Culturele Produkties, Kapelsesteenweg 852 te 2070 Kapelen; nadere inlichtingen daar aanvragen.
KORTRIJK - Het Kon. Nat. Toneelverbond viert op 11 juni het jubileum '75 j. K.N.T.V.' te Kortrijk.
TIELT-WAREGEM-BLANKENBERGE - Koorzangtornooi 1983 ingericht door de Provincie in Cultureel Centrum Gildhof te Tielt, Culturedl Centrum De Schakel te Waregem en Duinse Polders te Blankenberge in februari en maart.
VALMEER - De Mgr. Kerkhofsprijs werd samen met de Schaal van de Prov. Limburg en de ANZ-Prijs
toegekend aan het koor Cantabile uit Dilsen (93 %) in de Koorwedstrijd van Valmeer op 3/10/82.
WESTERLO-TONGERLO - Om de twee jaar organizeert het Vesperkoor van Tongerlo een ANZ-koor
koortreffen, dit jaar op 2 oktober. De wedstrijd staat open voor alle koren. Er is geen opgelegd werk,
maar minstens een religieus en een profaan werk moeten door Vlaamse componisten getoonzet of bewerkt zijn. Programma, voorwaarden tot deelname, praktische inlichtingen en inschrijvingsformulier: L.
Bortier, Vesperkoor, p.a. Abdij Tongerlo, 3180 Westerlo (tel. 014/54.52.21).
ZOMERGEM - het 49ste Koninklijk Landjuweel 1983-1984 wordt georganizeerd in Strombeek-Bever.
Er kunnen ten minste zes toneelverenigingen worden toegelaten. Voorstellingen in december en januari
op een zaterdagavond. Reglement vragen aan sekretariaat: Meersstraat 24, 9830 Sint-Martens-Latem, tel.
091-82.57.54). Vragen voor deelname indienen bij de voorzitter van de Commissie van Toezicht, Flor Demedts, Markt 14, 9930 Zomergem.
Ann alle bekroonde en gehuldigden kunstenaars onze hartelijkste gelukwensen, vooral aan de vele leden
van onze C.V.K.V.-Kunstenaarsfamilie.

uit het leven van kunsten en letteren
AALBEKE-KORTRIJK - XXXVIe Provinciaal Muziektornooi met 21 harmonies en fanfares, op 17 en
24/4 en 8/5. Ingericht door de Prov. Cult. Dienst.
AMSTERDAM - De presentatie van 'Drie eeuwen kartografie' van Jozef Bossu in Nederland werd aanleiding tot diverse manifestaties. Zo was er op 5 april in De Brakke Grond een Colloquium over de Kartografie in de Noordel. en Zuidel. Nederlanden, met deelname van A. Verhulst, A. de Smedt en H. Nauts.
Er was ook een tentoonstelling daar van 26 maart tot 8 april.
- Het litt. tds. 'Appel' (St.-Truiden, red. Guido Wulms) stelt zich zelf ten toon van 2 tot 15 mei in de
Brakke Grond.
- Eveneens in de Brakke Grond Zes Vlaamse Galerijen van 17 tot 21/3: Kunstforum, Lens Fine Art,
Paule Pia, Foncke en Zwarte Panter. Van 16/4 tot 15/5: Vlaamse Meubelontwerpers.
- In het raam van de tweede Kunstmanifestatie '83 (17-21 maart) van 32 Nederlandse galerijen in de
Nieuwe Kerk en van zes Vlaamse galerijen in het Centrum De Brakke Grond. Daar werd een paneldiskussic georganizeerd op 7 maart over 'Beeldende kunst in tijden van recessie'.
ANTWERPEN - In maart presenteerden ged. E. de Cuyper (voorz. v. de Interprov. Cultuurraad v.
Vlaanderen) en directeur J. Theunissen de vernieuwde jaargang van OpenbaarKunstbezit aan de pers. De
BRT-Dienst Kunstzaken doet vrij stug wat betreft samenwerking, wat pijnlijk is voor heel kunstminnend
Vlaanderen.
- Dit jaar zal de 17e Biennale voor beeldhouwkunst in Middelheim een overzicht prezenteren van de
strekkingen die momenteel aan bod komen. Een lijst werd samengesteld van kunstenaars die worden gevraagd. Zullen hun projekt ter plaatse uitvoeren o.a.: D. Karavan (Israel), G. Penone en M. Merz
(Italic), K. Rinke (Duitsland), A. en P. Poirier (Frankrijk), A. Aycock en S. Lewitt (USA), M. Abakanowicz (Polen) en Panamarenko (Vl.). Bruiklenen kunnen er zijn van: Rogge, C. Visser, D. Van de Kop
(Ned.), J. Ipousteguy en Takis (Fr.), Marisol, Serra, Kienholz, C. Andre en B. Naumann (USA), A. Caro, R. Knight, M. Poynter, J. Davies en N. Monro (GB), G. Spagnulo, C. Mo, V. Trubbiani, S. Chia, G.
Zorio (It.), H. Antes, M. Schhoenholtz, M. Lupertz, U. Ruckriem, A.R. Penck, R. Kriester (BRD) en R.
D'Haese en W. Pas (Vl.).
- Design in Belgium 1983, internat. beurs voor alle designvormen. Selectie vooraf. Inlichtingen: N.V.
Bouwen en Wonen, Bouwcentrum, v. Rijkswijcklaan 191, 2020 Antwerpen.
- Boekenbeurs 'Het Nederl. Religieuze boek , Markgravelei 97, 12 tot 20/3.
- 46e Vl. Nat. Zangfeest op 24/4 Sportpaleis, georganiseerd door het ANZ. Deelname o.m. van Miel
Cools, Louis Verbeeck (teksten), Lode Dieltiens, Juliaan Wilmots en Mich. Scheck (dirig.), Jos van der
Veken (teksten en omroep), Jan Segers en Jul. Wilmots (liedbewerkingen), Herman Bosteels (dia's), Paul
Valgaeren (kooradvies), Diederik van Durme (ass.-regisseur), Jaak van der Helst (regisseur) e.a. Liederen

van o.m. Remi Ghesquiere, A. van Wilderode, Ign. de Sutter, Renaat Veremans, A. Preud'homme, J.
Wilmots, M. Boucquet, Paul Schollaert, L. Dieltiens.
- De 'Encyclopedie van het levende Vlaamse Volkslied' werd samengesteld door Lucy Gelber en
bevat twee delen met ca. 1300 liederen. Met Alfons Verbist stelde zij ook het uit 9.000 nummers
bestaande 'Volksliedarchief Alfons Verbist-Lucy Gelber' samen, dat gedeponeerd werd in de Afd.
Muziek van de Kon. Bibliotheek te Brussel. De Encyclopedia kan besteld door storting van 3.400 fr. op
br. 645-5092740-80 ANZ-Antwerpen.
- Rina Barbier publiceerde 'Het Koninklijk Ballet van Vlaanderen , een mooie goed geillustreerde publikatie, die het belang en de waarde van de door Jeanne Brabants geleide instelling beklemtoont. (Uitg. de
Standaard).
- 'Aloeette Liedboek 1983' brengt 304 liederen, thematisch geordend, 25 x 17,5 cm; samengesteld door
Jan van der Linden (dir. Academia Schoten); 385 fr. br. 645-5092740-81 ANZ-Antwerpen (m.m.v.
Noordstarfonds en De Notenboom).
- De cartoenisten vereniging Kever exposeert kartoens rond 'Antwerpse Folklore en Hendrik Conscience' in gal. St.-Mathijs (Pelgrimstr. 21). Inleider was Karel de Decker. Tot 28/4.
ANTWERPEN-GENT - De Opera van Vlaanderen (dir. Alfons van Impe) programmeerde voor febr. te
Gent en te Antwerpen 'Mathis der Maler' (P. Hindemith) o.l.v. Frits Celis en 'Prinses Zonneschijn' (P.
Gilson) o.l.v. Silveer van den Broeck. In beide opera's ook in maart een dubbel programma: 'Tannhauser' (R. Wagner) en La Boheme (Puccini).
ANTWERPEN-ZURICH - Grote Ensor-tentoonstelling in 'Kunshaus Zurich' (Hemplatz) opgebouwd
door Harold Szeemann, met 100 schilderijen en ca. 100 etsen en tekeningen van 19/5 tot 31/7. Ongeveer
dezelfde werken van 19/8 tot 30/10 in Mus. v. Sch. Kunsten Antwerpen. De cataloog van Zurich (o.l.v.
H. Szeemann samengesteld) wordt aangevuld voor Antwerpen met een bijdrage van conservator Lydia
Schoonbaert (teken. en graf.). Hopen maar dat Zurich de eerlijkheid zal hebben ook het zuiver religieus
werk van Ensor te tonen, zodat men zal afwijken van de obscurantische ULB-VUB-visie over Ensor.
BADEN-BADEN - De 3e Biennale van de Europ. Gravure gaat door van 21 aug. tot 23 okt. 1983 in het
paviljoen Weinbremmer; met 1200 werken van 300 kunstenaars uit 18 West- en Oost-Europese landen.
Raadgever voor de Belg. deelname is ons redaktielid Karel Geirland.
BERINGEN - Tot 6 maart loopt in het Casino van Beringen het 18e Nationale salon van de Belgische
fotografie en de projektie van de Belgische dia.
- De poetische Nachtwake 'Versalia 83 , ingericht door 'Litera', werd ingezet in het Karmelitessenklooster te Leopoldsburg op 26/3 (met poetische meditatie, eucharistic, persvoorstelling van verzamelbundel 'Woorden achter tralies' en lyrisch ontbijt). Daarna was er poetische luchtdoop en presentatie in
vliegtuig van 'Woorden in het water' (v. Th. Amga, ps. v. Thomas van Genechten). In Casino Beringen:
middagmaal, opening van 'Versalia 83', poetische jeugdhappening, tekenatelier (met Monique de Ceulaer, Gie Luyten e.a.), jeugdevocatie van poezie, uitreiking Poezieprijs van Beringen en Litera (met G.
Luyten en Theo Quintens), persvoorstelling van bloemlezing 'In nasmaak van onmacht', poetische diaprojecties, totaalteater 'Jou Vanessa' (Theo Quintens, M. Buntinx, G. Luyten, A. Smeets, J. Latinne
e.a.); tenslotte 'Dichters lezen' (tot 1 u.), poetic video-show, hulde Paul Snoeck en ochtendhappening
met free podium (tot 7 u.). Doorlopend poetisch beurs (bundels, kaarten, posters, video- en audiocassettes, enz.).
BORNEM - 'Krisis-kartoenale' in Culturedl Centrum Ter Drift van 12 tot 28/3, met een twintigtal kartoenisten o.m. Vejo, Wies, B. Vinke, D. Huyghe, J. de Winter en J. Geboes. Inleider: Letterkundige Karel de Decker.
BRUGGE - Kunstambachtelijke creativiteit uit het Instit. van de Maricolen te Brugge, vertoond van 11
tot 26/6 in het Huidevettershuis.
- Van 8/7 tot 15/8 wordt de derde openluchttentoonstelling Beeldende Kunsten georganizeerd in het
Minnewaterpark te Brugge. Ditmaal kunnen alle Vlaamse kunstenaars die belangstelling hebben deelnemen. Inlichtingen: Stedelijke dienst voor Cultuur, Naaldenstraat 7 te 8000 Brugge, tel. 050/33.10.82.
BRUSSEL - De jaarlijkse algemene statutaire vergadering van de auteursrechten-vereniging SABAM
heeft plaats op 15 mei in Hotel Metropole te 14 u.
- Venetiaanse Tekeningen (18e eeuw) 15/4 - 5/6 Paleis v. Schone Kunsten uit musea van zes landen. Met
Catalogus (± 210 blz., 450 fr.) - Who is afraid of American Pottery (uit de Westkust) 15/4 -15/5. - Ferne
Volker, friihe Zeiten (uit Linden Mus. Stuttgart, vroege kunst uit Aft., Am. en Oceanid) 23/6 tot 25/9.
-Duitse Fotografie vanaf 1850 23/6 tot 28/8.
- 'Jonge Limburgse Modeontwerpers' - 'Createurs de mode limbourgeois , zaal '3B', Grasmarkt 61,
vanaf 14/4.
- De Munt in de Nederlanden' (7e tot 16e eeuw) Kon. Biblioteek-Penningkabinet Kunstberg, 12/2 tot
19/3; n.a.v. de publikatie van 'Muntslag en -circulatie in de Nederlanden' van Prof. J. Baerten. Cataloog
en verkoop van medailles, naar de 'Rosebeker' (Brab.-Vl. munt n.a.v. het huwelijk van Phil. de Stoute
met Johanne v. Brab.).
- 'Honderd jaar Europese Glaskunst , internationale tentoonstelling georganiseerd door G.B.M. in
hoofdzetel Ravensteinstraat 29, 25/3 tot 20/5.
- 'Jonge Keramisten' met de 29 geselecteerden van de belgische zending voor de keramiekwedstrijd van
Faenza en de vier prijswinnaars. Tot 6/3 in Kredietbank Grote Markt.
- 'Cinquante ans d'Avant-garde' over franstalige Belg. literaire en artistieke tijdschrijften, waarvan enkele ook voor de Vi. kunst en literatuur belangrijk zijn: Kon. Bibliotheek, gal. Houyoux Kunstberg, 19/3
tot 30/4.
DEERLIJK - Jan en Mieke Dhaluin-Dekeyser, Beverenstraat 6 te 8740 Deerlijk, zoeken voor het Rene
De Clercq-museum muziekpartituren van de hand van Rene De Clercq, alsmede affiches, prenten en foto's.

DEINZE - 'Vier Vlaamse Schilders van de Nieuwe Visie' van 16/3 tot 67/4, Museum van Deinze en
Leiestreek.
DIEPENBEEK - 8° Boekententoonstelling in de Agora van de Universitaire Campus 20-23/4; m.m.v.
Provincie Limburg, Econ. Hogeschool, Postuniversitair Centrum, e.a.
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van 14 tot 26 mei. - Paul Deweerdt toont schilderijen en
tekeningen in gal. Aksent Tielt, 12/2 tot 6/3. - 'Het oud
Testament' in 70 schilderijen van Liliane Duvivier, Spaans
Paviljoen Veurne 26/3 tot 17/4; in eigen atelier Spaans
Paviljoenstr. 4 Veurne eveneens van 26/3 tot 17/4. 'Oostende zoals ik je zie', aquarellen van Jean Felix, gal.
Vossenhol Stene-Oostende vanaf 18/3 (20u15). - Werken
van Antoon Gastmans, gal. Jo Renders Mortsel, 1 tot
19/4. - Werken van Jacques Gesquiere, De Gouden Pluim
Gent 1 tot 6/3. - Werken van Joris Ghekiere en Freek
Hulstaert Gele zaal, Noordstarfonds Gent 4/3 tot 16/4.
Met '7 x Aktuele Kunst'. - Beeldh. Paul R. Goris en Toon
Haen, Campo Antw. tot 28/3. - Werken van Rik Hamblok, gal. Groote Hoef, Lommel tot 4/4. - Schilderijen en
aquarellen van Lisette Heeffer samen met 'Artiflora', gal.
de Eik Antwerpen 4 tot 14/3. In gal. Amaryllis Brussel tot
27/3. - Grafiek en schilderijen van Luc Hoenraet,
Masereel-centrum Kasterlee, maart. Museum van Humbeck Leuven tot 17/4 (tentoonstelling 'Materie'). - Werken van Albert Hulstaert, gal. Campo Antwerpen van 8
tot 26/1. Nadien van 6 tot 29 mei in Kunstcentrum Hof de
Bist te Ekeren. In vorig nummer werd verkeerdelijk een
expositie van hem in gal. B.P. Belgium aangekondigd. Marie-Christine Huybrechs, K.C. Alsput St.-P.-Leeuw
tot 25/4. - Dr Paul Huys was inleider van de tentoonstelling Berten van de Velde (Tielt). - Werken van Renaat
Ivens, gal. de Gryse Tielt in april. - Marines, landschappen en figuren van Renee Kempen, gal. New Selection
Mechelen 13/6 tot 15/7. - Tentoonstelling Juul Keppens,
gal. New Selection Mechelen tot 9/3. In eigen atelier,
Konkelgoedstr. 29 Lebbeke 2 tot 17/4. - Het beeld 'Dromerij', houtsculptuur van wijlen Willy Kreitz, werd geschonken aan het Museum v. beeldhouwkunst Middelheim te Antwerpen. Gal. Campo Antw. tot 28/3. - Beeldhouwwerk van Jan Keustermans, 2 tot 17 april, eigen atelier: Oelegem Vaartstraat. - Werken van Lut Lenoir, Int.
Cult. Centrum Meir Antwerpen tot 1 mei. - Willem Lieyeas ontwierp een Steense Reus voor de Karnaval van
Stene-Oostende en organiseerde er een kinderwedstrijd
voor kleuren. - Kunstwerken van Marleen Lippeveld, van
30/4 tot 12/5 in gal. H. de Braekeleer Antwerpen. Kunstschilder Freddy Maes neemt deal aan 'Bilan de l'Art
Contemporain' te Melun (7-11 /4) en 'Salons des Nations'
Hotel Negresco Nice (30/4). Doorlopend in gal. Lamarck
te Parijs. - Werken van Herman Maes, Teirlinckhuis Beerset van 28/1 tot 14/2. - Aan kunstschilder Marcaine werd
een geillustreerde monografie gewijd, als extra-nummer
van het tds. Getuigenis van 'Open Kring', Gent. Talrijke
vrienden hebben met teksten en gedichten mede gewerkt. Kleurmontages van Marcase, gal. de Gryse Tielt tot 22/5.
- Werken van Frans Minnaert, in gal. Deurle-Dorp tot
6/3. - Beeldh. Hubert Minnebo en Roland Monteyne, gal.
Campo Antw., tot 28/3. - Beeldhouwer Jef Meuldermans
van 18 tot 28/2, Vleeshuis Lier. - Werken van Piet Moerman, Gele zaal Noordstarfonds Gent 4/3 tot 16/4; met '7
x Aktuele Kunst'. - Werken van Leo Mouws, gal. Renier
Aarschot tot 10/4. - 'Mensen', gefotografeerd door Lieyen Neirinck, Inkomhal S.-A. Ziekenhuis Tielt, 19/3 tot
30/4. - 'De Boodschappers', werken van Marcel Notebaert van 2/4 tot 1/10 in het Museum voor Religieuze
Kunst te Oostende. Vooropening op 2/4, ingeleid door
Prof. Max Wildiers, in aanwezigheid van Mgr. E.J. de
Smedt en onderwijsminister Daniel Coens. - Keramieken
van Achiel Pauwels, Academia Antwerpen 17 tot 30/3. Redactielid Dr. Henri Pauwels, Conserv. Kon. Musea v.
Belgic, spreekt over 'Jan van Eycks Madonna met Kan.
vander Paele', op 6/3 in het Brugs Memlingmuseum. Wegens de grote belangstelling diende de voordracht tweemaal die dag door te gaan. - Werken van Ray Pyson in
gal. Raiffeisenkas Oostende vanaf 26/2. - Werken van
Paul Reniere, Studio Gaselwest Kortrijk, 4 tot 20/3. Werken van Beatrijs Reusens, Showroom Gen. Motors
Antw. t. 31/4; eveneens Restaurant de Nieuwste Keuken
Antw. - Kunstschilder Karel Roelants, Museum v. Schone
Kunsten Oostende, vanaf 25/3. - Tentoonstelling Sabine
Rommens, gal. da Vinci Waregem van 19/2 tot 6/3; ope57
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ping met poezie- en liederencollage 'Omwille van de toekomst' van o.m. Dirk Rommens. Eveneens in gal. Palet
Dendermonde 18 tot 31 /3 . - Een ontmoeting met kunstschilder Renaat Saey werd georganiseerd in de Gentse zaal
Jan van Eyck op 25/2. - Beeldhouwer Gunter-Karl Scholz
(Beringen) opende zijn wandeltentoonstelling 'Weltbilder
von G.-K. Scholz op 17/3 in de Kreissparkasse van Bocholt (BDR). Tot 8 april. - Beeldh. Rene Smits en Bart
Soubry, Campo Antw. tot 28/3. - Patchwork van Jenny
Steenkiste en olieverfwerken van Wilfried Dewulf, gal.
'Maria van Bourgondie' Brugge 11 /3 tot 30/3. - Het kabinet Victor Stuyvaert (Mus. Vanderhaeghen Gent) exposeert reeks weinig vertoonde werken, ook uit privecollecties, gedurende de werkuren (niet 's maandags). Beeldh. Mariette Teugels, gal. Campo Antwerpen tot
28/3. - Beelden van Francine Urbain Choffray, gal.
V.T.B.-H. de Braeckeleer Antwerpen, 19 tot 31/3. Beeldhouwer Henri van Beersel, gal. 'Jos Cambre' Bouwel 4 tot 14/3. - Akwarellist Leo van Cauwenberhe, Art
Gallery Goya, Nieuwpoort tot 14/4; De Gouden Pluim
Gent 1 tot 17/4. - Werken van Jos van Craeyenest, Kunst
Tea-room Fritz Gent, maart. - Tentoonstelling Petrus Van
Damme met aquarellen, Vleeshuis Lier 26 tot 29/3. - Werken van Dries Vandenbroeck, gal. Renders Mortsel tot
29/3. - Tentoonstelling schilderijen van Piet van den
Buys, gal. As ick can 1 tot 15/4 Oostende. - Werken van
Lucien van den Driessche, gal. P. v. Humbeek Leuven tot
17/4 (tentoonstelling 'Materie'). - Kunstschilder Andre
van der Borght, gal. V.T.B.-H. de Braekeleer Antwerpen,
van 16 tot 28/4. - Werk van Roger Vandewalle, gal. de
Bosgalm Deurle, 1 tot 24/4. Eveneens in de Kortrijkse
Stadsschouwburg tot 28/3. - Werken van Francine van
Dorpe, gal. New Selection Mechelen tot 30/3. - Beeldhouwer Leopold Van Esbroeck, gal. Campo Antw., tot 28/3.
- Werken van L. van Gorp, gal. Brabo Antwerpen tot
20/2. - Werken van Remi van Houtte, Stadsschouwburg
Kortrijk tot 28/3. - Beeld. Pieter Vanneste, gal. Campo
Antw. tot 28/3. - Pastelwerken en schilderijen van Andre
van Poucke, Instituut H.-Familie Oudenburg 2 tot 10
april. - Werken van Remy van Praet, Cult. Centrum Affligem van 2 tot 10/4. - Werken van Willy van Sompel, gal.
de Wever Wakken tot 27/3. - Ann en Hilde van Wonterghem, Korrekelder Brugge 19/3 tot 8/4. - Objecten van
beeldhouwer Pol Verhelst, De Kunstgalerij Roeselare, tot
5 april. - Keramiek van Jose Vermeersch Campo Antw.
tot 28/3. Gal. G. Vervisch Kemmel tot 17/4. - Werken
van Rik Vermeersch, gal. C.D. Gent tot 13/4. - Pastels
van Marcel Vervaet, Cult. Centrale Stekene 11 tot 14/3. Ikonen, schilderijen en tekeningen van Raf Werbrouck,
Stadhuis Izegem van 7 tot 14 mei. - Beeldhouwwerk en
poezie van Frans Wuytack, Cult. Centrale Stekene 1114/3. - Een kunstmap 'Een Parade van Paarden', zes etsen van Robert Wuytack met zes gedichten van Anton van
Wilderode werd uitgegeven door de LRV Br. Isidoor,
Kauwenstr. 11 Vrasene .
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• Kerkepadgids 1982, NCRV, afdeling Documentaire en
Godsdienstige Uizendingen, Hilversum; 7,50 gulden, pr.
125.3000 NCRV Hilversum. - Vele van onze lezers kennen, waarderen en volgen het NCRV-programma 'Kerkepad' dat nu reeds verscheidene jaren aandacht vraagt voor
de religieuze en historische en niet het minst artistieke betekenis der Nederlandse kerkgebouwen. Dit gebeurt mede
dank zij de medewerking van instellingen zoals de Rijksdienst Monumentenzorg en de Prov. Stichtingen tot Behoud van Oude Kerken, de Kon. Ned. Oudh. Bond e.a.
De uitzending gebeurde in 1982 op Hilversum 2 de maandagavond en op wisselende dagen voor de TV. De Kerke
padgids beslaat 110 uitneembare blz. en biedt een gelllustreerd commentaar op elk der 13 in 1982 behandelde
routes en de religieuze gebouwen van betekenis die aangedaan werden. De routes liggen gespreid over heel Nederland van Groningen tot Thorn en betreffen zowel gerefor-
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DIEST - 'Oud Russische Ikonen' (17e-19e eeuw) in galerij Esschius (Begijnhofpoort 19/3 tot 4/4..
GENT - De 5e Reeks Oostvlaamse Literaire Monografieen is verschenen. Zij bespreekt de auteurs Abraham Hans, Frans Sierens, Marcel Brauns, Gastons Martens, Wagenaar (Amand de Vos) en Maurice
d'Haese. Telkens: biografie, inleiding, bibliografie, bloemlezing en illustraties (32 blz.). Bestellen door
storting van 200 fr. op br. 091-0059890-70, Provincie Oost-Vlaanderen, Cult. Publicaties, Bisdomplein,
Gent (Tel. 091/25.30.01). Afzonderlijke overdrukken over een auteur: 90 fr.
- Een nieuwe 'Vereniging Promotie Jonge Kunst' werd opgericht, om de afwezigheid van jonge Vlamingen in de internationale manifestaties tegen te gaan, door de galerij Kunstcentrum C.D. (Brugstraat).
Sponsors worden gezocht voor buitenlandse tentoonstellingen.
- Architect Yves Desmet organiseerde in zaal Try (St.-Lucas, Drabstraat) een tentoonstelling van
Architectuur-curiosa tot 3/3 en aansluitend een ruilbeurs van architecturale documenten tot 5/3.
- Aktuele Kunst Gewad (Gewad 23) organizeerde een Voordrachtencyclus over hedendaagse kunst. Op
22 maart: Wim Van Mulders over Land Art; 12 april: Thomas Meyer zu Schlochtern over de Duitse schilders Penck, Immendorff, Kiefer, Lupertz, Baselitz, e.a.; 19 april: Jan Debbaut over Konceptuele kunst;
26 april: Joost Declercq over Fundamentele en Minimale kunst. Telkens om 20 U.
GENT/ASSISI - 'Europa Cantat , de Internationale Federatie van Jonge Koren organiseert internationale seminaries voor koorleiders in Gent (Inst. St.-Bavo, 14-24/7) en Assisi (18-25/7). Inlichtingen:
respectievelijk V.F.J.K., Heirnislaan 38, Gent en Segr. Accademia Musical o. Respighi, Via Villa Maggiorani, I-00168 Roma. Ook nog te Kfar Saba (Israel), St.-Andreasberg-Harz (B.R.D.), Vaison-laRomaine (l le Choralies), Karlsruhe en St.-Moritz. Inlichtingen: V.F.J.K., Gent.
GROOT-BIJGAARDEN - Tentoonstelling Leon de Smet 15/4 tot 15/5 door de Stichting Henri Mommaerts, met bezoekmogelijkheid van het Kasteel van Groot-Bijgaarden. Tevens Jonge Designers van
St.-Lucas-Brussel enerzijds en Mommaerts-interieur-Diest anderzijds.
- 'Administration. Telegraphy and Mail Art Project' (Guy Bleus). Prov. Museum Begijnhof tot 17/4.
- ANZ-Koorweek 83, 17-23 juli, Prov. Studentenhuis. Medewerking van Raymond Schroyens, Juliaan
Wilmots en Mich. Scheck. Info: ANZ, Vrijheidstraat 30, tel. 03/237.96.43.
- De Fondsencatalogus van het documentatiecentrum van het Prov. Museum werd voorgesteld: de
eerste maal dat in Belgie het boekenbestand van een biblioteek, uitsluitend gespecializeerd in actuele
kunst, gebundeld wordt in een afzonderlijke publikatie. Het documentatiecentrum is thans een jaar actief . De collectie is uitgegroeid tot een 3.000-tal boekwerken en het tijdschriftenbestand beslaat een vij ftigtal titels, gaande van kunstbladen tot fototijdschriften en vakbladen voor het actuele kunstambacht.
De directie was in handen van Urbain Mulkers die pas tot cultuurattache werd gepromoveerd.
HINGENE - Tot betaling der restauratie van kunstwerken in de Stefanus-kerk werd van 1 tot 17 april
een veiling gehouden van daartoe geschonken kunstwerken.
HASSELT - De Prov. Dienst van het Kunstpatrimonium richt onder motto 'Cultureel Erfgoed in Limburg, een leerschool voor heden en verleden' een reeks activiteiten in, o.m. een lessencyclus. Inlichtingen.
G. Gezellestraat 12.
- Hasseltse Keramiek, Nationaal Jenevermuseum 1/5 tot 1/10. Vooral belangwekkend voor Jugendstilkunst. Cataloog.
INGELMUNSTER - Jaarlijkse tentoonstelling van Kunstkring Krea van 12 tot 22/5.
IZEGEM-KORTRIJK-ROESELARE - Van 29/4 tot 1/5 worden in deze drie steden de derde VlaamsNederlandse Ontmoetingsdagen voor Industriele Archeologie gehouden. Inlichtingen: V.V.I.A., Postbus
30, Kantoor M.-Henrikaplein, 9000 Gent 12.
KOEKELARE - Onder leiding van Raf Seys (de Rumberg, Ringlaan 1) wordt een 6-delig Lexicon van de
Westvlaamse literatuur (in ruime zin opgevat) samengesteld. Op dit adres i.v.m. auteurs van vroeger en
nu (minimum 1 werk), in West-Vlaanderen geboren of woonachtig mededelen: een beknopt curriculum
vitae: plaats van geboorte (en overlijden) + de volledige datum / data, studies (welke en waar), beroepsbezigheden (welke en waar, van/tot), stichter van / medewerker aan, enkele van zijn/haar bijzonderste
boeken (met jaar van uitgave): zakelijk doch zonder waardebepaling van het oeuvre. - Ev. bibliografie
aanduiding van een (max. twee) boek of tijdschrift, waarin meer over hem/haar te lezen is.
KNOKKE - 'Aspecten van Ensor tot heden' in Casino tot 17/4 met o.m. Livia Camestraro, Jef Claerhout, Felix de Boeck, Jos de Mey, Stef. de Puydt, Gust Kulche, Frans Minnaert, Hubert Minnebo, Roland Monteyne, Achiel Pauwels, Lucien van den Driessche, Maurice van Saene, Roger van Sevenant,
Jose Vermeersch, Godfried Vervisch. Inleider was Jan D'Haese.
KNOKKE-HEIST - '50 Kunstenaars uit Westfalen' in Ontmoetingscentrum Scharpoord, 5/3 tot 17/4.
Originele en efficiente selectie door Landschaftsverband Westfalen-Lippe. In het kader der uitwisselingen
van Prov. West-Vlaanderen met Westfalen.
KORTRIJK - Op 23 februari had in het cultureel centrum Oude Dekenij een poezie-avond plaats, onder
het motto 'Nieuwe romantiek, besta je ?' met Daniel Billiet, Frans Deschoenmaeker, Christiaan
Germonpre e.a.
- Jonge kunst uit het Kortrijkse in de Campus van de KULAK van 18 tot 26/3 met Roger Baert, Philippe Bouttens, Lucas Coeman, Bernard Delmotte, Dirk Hofman, Piet Moerman, Stefan Roelstraete, Rik
Sadet, Jacques K. Saelens en Rik Vermeersch.
LEUVEN - Davidsfondscongres op 23 april over 'Het DF, een christelijke vormingsbeweging'. Medewerking van o.m. Paul de Haes, Mgr. Schreurs, Herman Mertens, P. van Ormelingen, R. Dillemans en
Kard. Danneels.
- Leuvense Muziekdagen, 5 en 6/4 in het Lemmensinstituut, met ateliers o.m. van Lode en Tony Dieltiens en Paul Schollaert evenals Willem Barnard als gast. (Het Madrigaal, Herestraat 53).
- Wie mer inlichtingen wenst over Toekema, over kunstenaars in dienst van gehandikapten, kan intekenen op het 3-maandelijks blad der vereniging (t.n.v. Jan Das, Maria-Theresiastraat 36).
- Hed. Sculpturale Keramiek in Belgie, Sted. Kruidtuin 18 juni - 18 sept.
LUMMEN - ANZ-koorwerk o.l.v. Juliaan Wilmots en Michael Scheck, met referaat van Herman
Roelstraete over zijn eigen compositorisch werk, van 17 tot 23 juli. Werk van Roelstraete wordt ingestu-

deerd, naast Vivaldi, Mozart e.a. Ook 'Tweeklank van Aarde en Water' van Vic Nees. Inlichtingen:
ANZ, Vrijheidstraat 30-32/14, 2000 Antwerpen, t.n.v. Paul Valgaeren.
MAASTRICHT — Vanaf 18/3 wordt de le aflevering verspreid van het 'Woordenboek van de Limburgse dialekten'. Auteurs: Prof. Dr. J. Goossens (Munster), Drs P. Goossens (Leuven), A. Weijnen (Ned.).
OOSTENDE — Een concert In Memoriam Jr. Arch. Paul Felix had plaats op 14/3 in de door hem gebouwde Clarissenkerk door het Blaaskwintet het Pentafoon, op initiatief van de Oostendse Kunstgilde.
— De traditionele tentoonstelling 'Kunstenaars uit St. -Truiden' in het Feestpaleis van 2 tot 11/4.
— De Oostendse Kunstgilde (voorz. Jan Felix) organiseert 'Kunstforum '83', een tweedaagse met een uitgebreid programma o.m. een ledententoonstelling: (uitgebreide begeleidende brochure).
— Op 25/3 Poezieavond in v.z.w. Elkerlyc, met Rachel Desmet, Karel Goossens, Jozef van Thuynen en
Rudolf Macs.
ROESELARE — In Kunstcentrum Carlos Demeester (Stationsdreef 'Aktuele kunst' met werken van Luc
Brusselmans, D. Deprez, Eric J. De Smet, Robert Clique, Lut Lenoir, Marc Maet, Vanche, Fank Vanden
Berghe, Jan Vanden Berghe, Philippe Vandenberghe, Philippe Van Isacker, Ludo Verbeke en Eric Verhal.
ST.-AMANDS-AAN-DE-SCHELDE — Opening Prov. Emile Verhaeren-Museum op 25/3, aan de
Kerkstraat.
ST.-MARTENS-LATEM — De catalogus Hubert Malfait (1918 tot 1968) wordt weldra afgesloten met
o.m. 1500 foto's. Eigenaars van Malfait-werken kunnen, gegarandeerd anoniem blijvend, werken in hun
bezit bekend maken aan Mevrouw Hubert Malfait, Eikeldreef 6, 9830 Sint-Martens-Latem.
TIEGEM — Onder de leuze 'Kunst voor het yolk' richtte kunstschilder Roger Spaens reeds twee jaar tijdens de weekends in de zomermaanden een Openluchtatelier in. Dit wenst hij m.m.v. belangstellende
kunstenaars uit diverse disciplines uit te breiden, in een ideaal landschap: de parel van de Vlaamse Ardennen, waar zovele Vlaamse artiesten hebben gewerkt. (Zie Vrije Tribune).
TIENEN — De Kartoenistenvereniging 'Kever' organiseert de jaarlijkse tentoonstelling 'Zoet, Licht Tienen', 29/4 tot 15/5 in het Tokeke-Museum. O.m. Ach. Hutsebaut, Johan de Moor, Bob Vincke, Dre
Mathys, Chr. Joole.
TORHOUT — In het Kasteel van Wijnendale, waarvan het park wordt opengesteld, worden drie musea
ingericht na de restauratiewerken (1984) in de linker zijde, gewijd aan de oorlog 1940-45, de graven van
Vlaanderen en de Kruisvaarders. De rechterzijde blijft bewoond.
VENETIE — Op 22-24 maart werd een Conferentie gehouden in de 7. Giorgio Cini, ter lancering van het
door de Europese Raad genomen besluit het 1983 uit te roepen tot Europees Jaar van de Muziek. Inlichtingen te verkrijgen bij de Directie voor Pers en Informatie, B.P. 431R6, 67006 Straasburg Cedex France.
WAASMUNSTER — GA, Galerij van de Academie organiseert o.m. de tentoonstelling Rik Wouters '18
Tekeningen' (tot 20/3). U steunt de actie der Vrienden van de Academie op br. 444-0609031-53, Vrienden
van de Academie, Kerkstraat 9 (W. Huet).
WETTEREN —Koordagen voor kinderen ingericht door de Vlaamse Federatie van Jonge Koren, van 11
tot 15/4, in Instituut Mariagaard; voor V.F.J.K.-leden op basis van o.m. composities van Vic Nees.
WULVERINGEM/HEUVELLAND — In de Speelberg drie Poppen-zaterdagen: 2/4 (Joris Jozef), 16/4
(Pepijn) en 7/5 (Mieke Krik). Telkens om 14 uur.
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Werk ter bespreking insturen naar:
Redactiesecretariaat ' Vlaanderen'
'Ter Hoogserleie', Hondstraat 6, 8880 Tielt

WERK VAN EN/OF OVER LEDEN
LIEVE LOWET, De 'L' van liefje, Peeters-Leuven, 1982, 190 x 260 mm, illustr. van THEO HUMBLET,
48 blz. - Deze fraai uitgegeven bundel bevat twintig gedichten met evenveel tekeningen van Theo Humblet. De gedichten verheerlijken de geliefde in een hymnisch, nogal overdadig taal- en beeldgebruik.
Waar de beelden een geheel vormen binnen het gedicht zelf, zoals bv. in 'Hamamelis' is het resultaat efficienter. Globaal gezien echter is de liefde nog niet voldoende 'vlees' geworden in het woord, m.a.w. de
poezie van Lieve Lowet is meer een uitjubelen van dan een gestalte geven aan, en daar komt het in een
kunstschepping toch in de eerste plaats op aan. De tekeningen van Humblet stuiten nauw aan bij de thematiek van de teksten en zijn in hun soberheid vaak suggestiever. R. Van de Perre
IGNACE VEYS, In het voorbijgaan, De Getijdenreeks nr. 14, Kofschip-Kring v.z.w.,
Keerbergen/Hilversum, 1981, 135 x 210 mm, 24 blz., genaaid. - In een flinterdun boekje, vijftien eerder
kortere gedichten, evocaties van een'broos gemoed, met een edele pen samengebracht, geleid en doordrongen van verdriet en twijfel, om het gemis, de eenzaamheid, de scheiding en even de ijdele illusie. De
wereld gaat voorbij, en de beelden 'van de trein, het reizen en het perron ondersteunen de melancholia.
Het is een heerlijke kleine cyclus, waarvan I. Veys het geheim bezit, dat hem laat schrijven met porselein,
vanuit de adel van een verfijnd gemoed. Hij beschuldigt niet, kent geen weelde, alleen de pijn, de twijfel.
Als een droef en leegstaand / huis is ze mijn schaduw / niet merkbaar van haar warmte / hurkt in mijn
trage handen. / Wij maken ons hiermee sterk, dat hij kan woven in de warmte van zijn gedichten. Zorg-

vol in het Frans vertaald door Neer Vantina z.g., zijn zij een praktisch bundeltje voor de tweetalige poezielezer in de omgeving van de dichter. En graag aanbevolen. G. Florizoone
HERMAN LEENDERS, Mijn Landschap (gedichten), Yang-Poeziereeks nr. 102, Gent, 1982, 115 x 200
mm, 48 blz., 180 fr. (bestellen bij de auteur: Amazonestraat 5, 8200 Brugge, rek. 001-1286939-19). - In
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meerde als katholieke kerken. Een waardevol document!
• De Tijdspiegel, Cult. driemaand. blad voor Limburg,
Red. Ludo Raskin, 3821 Kozen/Nieuwerkerken. Abon.
200 fr. pr. 000-0112019-81 De Tijdspiegel Hasselt. - 1982
nr. 4: Lic. Raf van der Heyden, 'Het St.-Jozefscollege van
Hasselt. Sfeerbeeld van een vernederlandsingsproces
(1882-1932)'. In Memoriam Jozef Droogmans (Ludo Raskin).
• 't Muzet, Red. Guldensporenstr. 29, Borgerhout.
Abon. 400 fr., br. 220-0652686-09. Tmuzertje, Antwerpen. - Nr. 49-50/82. - Met dit dubbel nummer krijgt men
een lijverige quarto-aflevering. Het pad van de literatuurgeschiedenis wordt betreden met een vrij uitgebreide behandeling van James Joyce 'Ulysses' en van Willem Elschot (n.a.v. de makke Elschot-herdenking en de late tentoonstelling in het AMVK). Daarop volgt o.m. een vrij
originele rubriek over jeugdliteratuur met de beruchte Eric Hulsens en met een aantal vlotte recensies. Veel aandacht wordt gegeven aan film, theater (o.a. 'De stilte ervobr' van 'Interact') en folkgroepen. Variatie lijkt de enige vaste trend van het blad, dat overigens heel wat lezenswaardigs te bieden heeft.
• Openbaar Kunstbezit in Vlaanderen, Driemaand. tds.
van de Interprovinciale Cultuurraad van Vlaanderen,
Red. Dr. J. Theuwissen. Abon. 650 fr., br. 220-0722400
Openb. Kunstbezit Deurne. - Nr. 4, 1952: De baroksculptuur en het barok kerkmeubilair in de zuidelijke Nederlanden. De eindredactie berustte bij Rudy Vercruysse. De
voornaamste werken die behandeld worden zijn van H.
van Mildert (St. Car.-Borromeus, Antw.), Robr. en Jan
de Nole (Scherpenheuvel), Artus Quellinus Jr. e.a.
(St.-Jacobs, Antw.), Lucas Faydherbe e.a. (St.-Rombouts, Mechelen), U. Taillebert (Lo), Artus Quellinus
(Vilvoorde), H.Fr. Verbruggen (St.-P.-P., Mechelen),
H.Fr. Verbruggen (St.-Mich. Kath., Brussel), J.P. v.
Baurscheit Sr. (St.-Carr.-Borr., Antw.), H.Fr. Verbruggen (Abdij Grimbergen), N. v.d. Veken (St.-P.-P., Mechelen), Theod. Verhaegen (Ninove), H.Fr. Verbruggen
(St.-Jacobs en Katedr., Antw.; St.-Walburga, Brugge),
H. v. Mildert (St.-Anna, Brugge), Seb. de Neve
(St.-Jacobs, Antw. en St.-Salvator, Brugge). Verder nog
J.Cl. de Cock, M. v. Beveren, P. Scheemaekers, H. Duquesnoy Jr. (St.-Baafs, Gent), Nic. v. Haeghen e.a.
(St.-Paulus, Antw.), B. Ledou. Een buitengewoon rijk
onderwerp dat echter zo uitgebreid is dat het over meer
dan een aflevering van Openbaar Kunstbezit had moeten
gespreid worden. Ook voor onze lezers zal het interessant
zijn, vermits zij met ons nummer 'Bidden met de beitel'
zullen kunnen vergeli j ken .
Boekengids, Red. Paul Waterschoot, Abonn. 880 fr.
pr.000-0024102-46, Kath. Centrum v. Lectuurinformatie
en Bibliotheekvoorziening, Mutsaertstr. 32, Antwerpen. Nr. nov. 1982: Naast de gewone rijke schat aan degelijke
beknopte recensies, uitvoeriger behandeling van Noordnederlands proza door Guy van Hoof (Hans Vervoort,
Rob Bakker, Martin Slagter, W.Fr. Hermans) en van de
Russische romancier Joeri Trifonov door Dr. Jos van
Damme. - Nr. dec. '82: O.a. opnieuw Guy van Hoof over
Noordnederlands proza (Geert van Beek, Jeroen Brouwers, C. Nooteboom en P. Dubois). De behandelde figuur op de omslag (III en IV) is Maria Rosseels door
Jooris van Hulle.
• Jeugdboekengids, als hoger met uitzondering van de
prijs: 250 fr. - Nr. 9, nov. '82: Naast talrijke recensies een
kroniek van de bekroningen in binnen- en buitenland en
een artikel over de Italiaanse jeugdschrijver Giano Paolo
Ceserani door Robert Baccarne. - Nr. 10, dec. '82: Inleidende studie van Guido Troch, over 'Caritas of Revolutie'
n.a.v. 'Mag het op mijn manier' van Rene Swartenbroeckx, dat dit probleem stelt i.v.m. een kloosterzuster
in een boeiend modern jeugdboek. De omslagfiguur is de
in Amsterdam geboren Italiaan Leo Lionni, auteur van
prentenboeken (beeld en tekst), gepresenteerd door Marita de Sterck.
• Communio, Int. kath. tds., Kerkrade/Gent; 100 fr. per
nummer, br. 441-9004821-71, Communio Gent. - Nr.
59
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6/1982: Volledig gewijd aan de christelijke kunst. O.m.
H.U. von Balthasar, 'Aardse schoonheid en goddelijke
heerlijkheid' (goddelijke heerlijkheid is verheven boven
aardse schoonheid maar wordt door de kunst getransporteerd in aardse schoonheid, wat op een geloofwaardige
wijze moet gebeuren). - Chr. von Schonborn, 'De beeldenstrijd in Byzantium. Een toetssteen voor de verhouding van Kerk en Kunst' (726-843). - Prof. P. van Dael,
'Pro Lectione pictura. Systeem van decoratie van de
vroegchristelijke kerkwand' (geillustreerd). - Ignace de
Sutter, 'De eigen betekenis van muziek en zang in de liturgie' (de muziek van dienares tot 'bruid' van de liturgie).
-J.H. Walgrave o.p., 'Literatuur en theologie' (veelvuldige polariteiten en antagonismen, waarvoor een 'Mitte'
dient gevonden). - Buiten verband met het thema volgen
artikels over de Wereldraad der Kerken (J.E. Vercruysse)
en nieuwe christelijke bewegingen in Italie (0. Clement)
over 'Comunione e Liberazione' (Milaan) en het eraan
verbondene 'Movimento Popolare' . Een nummer dat veel
stof tot nadenken biedt, niet het minst voor kunstenaars
van alle disciplines. (80 blz.).
• Onze Alma Mater, Driemaand. tds. Vl. Leergangen
Leuven, Red. K. Porteman, Leuven. Abonn. 400 fr., pr.
000-0465848-54, Vl. Leerg. Leuven. - Nr. 4, 1982, o.m.
over Theresia van Avila (Ant. Vergote) over Orlandus
Lassus 'Princeps artis musicae' (Ignace Bossuyt) en Het
studentenleven in het Vlaams verhalend proza, een inventaris (M. de Goeyse behandelt de periode van 1830 tot heden).
9 Hartslag, Red. Jacques 't Kindt, Grauwpoort 19, 9000
Gent. Abon. 450 fr., br. 068-0633000-05. - 1982 nr. 3.
O.m. Vrouwen praten over kunst (Ch. de Smet, Ingrid
Castelein, Ria Pacquee, M.-Jo Lafontaine); gedichten van
Pieter Keppens en Patricia Opsomer; interview met criticus Jean Ranson; commentaar van Philip Vandenberghe
i.v.m. zijn schilderij 'Acryl' e.a. Vooral de bladzijden
over 'Vrouw als kunstenares' zijn belangrijk (zie onze
'Kunstenaarsbelangen').
• Appel, driemaand. lit. tds., red. G. Wulms, Houtstraat
37, 3800 St.-Truiden. Abon. 400 fr., br. 452-5020881-78,
Appel, St:-Truiden.- 1982, nr. 4: O.m. Essayistische artikels van Marc Desmet (i.v.m. Brems' 'Het gekrulde ik'),
Jan Flamand (over Neruda), G. Wulms (over M. de Ghelderode), Creatief Proza van Joris Denoo (Damesgambiet), G. Wulms (De Bijeenkomst), Hans Inne. Gedichten
van Paul Verrept, Gery Florizoone, Pieter Aerts, Erik
Heyman, Hans Inne, Jean Severeyns e.a. Poezie-, romanen tijdschriftenrecensies.
• Ons Brussel, Maandblad Vl. Club Brussel, Red. Achiel
G. Samoy. Abon. 400 fr., br. 435-0267861-27. - Nr. 12,
1982: O.m. uitvoerige berichtgeving over de 6e Poeziewedstrijd van de Vl. Club met foto's van de bekroonden
der drie categorieen en beschouwingen van juryleden P.G.
Buckinx, Julia Tulkens, W.M. Roggeman en Marcel Janssens. - Besprekingen van o.m. tentoonstellingen, theateren opera- en Vlaams Clubleven te Brussel. Het blad is aan
zijn 4e jaargang in januari 1983. Een waardevolle steun
voor het Vlaams cultuurleven te Brussel.
• Verschaeviana, Jaarboek 1982, Walleyndruk, Brugge,
1982, 246 blz., 300 BF. - Naar voorkomen, zoals gewoonlijk, een voornaam boek, met heel verzorgd uiterlijk. De
inhoud is — nogmaals — bijzonder leerrijk. Bevat zes bijdragen, nl. Robrecht Boudens, De mislukte poging van C.
Verschaeve en R. de Smet tot oprichting van een congregatie voor de evangelisatie van de Zuidafrikaanse Boeren:
een vrijwel onbekende geschiedenis van omstreeks 1908,
waar hooggestemd idealisme verging in gemis aan praktische zin. - Vervolgens behandelt An Callens Pater Jules
Callewaert en 'De Stem uit Belgie'. Dit tijdens wereldoorlog 1914-18; vernoemd blad, gelezen zowel door burger
als frontsoldaat was Callewaerts eerste podium; het werd
ook de oorzaak van zijn (eerste) verbanning naar Ierland
(1920-21). - Aubert-Tillo van Biervliet doorlicht de 'Soldatenliedjes' van Cyriel Verschaeve in 'De Belgische Standaard' (1916), met de 26 teksten in bijlage; een genre dat
Verschaeve niet best lag, maar waarin we toch tonen ver60

een goede parlando-stijl, die het lezen van deze gedichten aangenaam en vlot maakt, stippen wij meteen
de verdienste aan van ongedwongen beeldspraak en voldoende versluiering, die de kwaliteit van deze bundel waarborgen. De jonge dichter, die al in verschillende competities werd opgemerkt, heeft reeds de rijpheid voor de creatie van een onderhoudende cyclus. Zijn landschap, is zijn levensuitzicht in de stad, in
een tijd zonder belofte, waarin hij met anderen overleeft tot zijn dood. Het uitzicht vanuit het naam, het
straatbeeld, de gouden tak en het koppel tortels, zij brengen elk hun eigen stemming, typisch voor de
schaarse perspectieven welke deze maatschappij ons biedt. De mens, 'een boom ontleend in deze straat',
'rondom een leegte, als slechte tanden in een veel te grote mond'. Smaakvolle en toegankelijke poezie, die
stellig nog meer goeds belooft. G. Florizoone
PAUL VANDERSCHAEGHE, Orange Pekoe en andere extracten, uitg. Vriendenkring Kunst Houtland, Torhout, 150 x 225 mm, 44 blz., genaaid. - In de veertig belijdenisgedichten van een sterk bewogen
dichter, een bezetene van schoonheid en ontroering, vinden wij, — nu hij de kaap van de 50 voorbij is —
een retrospectie op zijn 'woord', die hij totnogtoe als uitbundige ziekte heeft meegedragen en waarvan hij
wel nooit zal genezen. Poezie blijft voor hem een schaduw, die zijn lichtbron openbaart. Het is vender
ook een weren dat hem bedriegt. Hij kruipt even in de huid van een vlinder. En met het gedicht 'mijn
zoon' komt hij op het keerpunt: 'blij als een hark in verse najaarsblaren, want hij krijgt een kapstok voor
zijn taal'. Nu eens bij, dan vlinder, wil hij later zee zijn, spelen met alle handen van taal als een kind met
zijn lach. Maar ook over water werd gezegd: 'dit is niet te bewandelen'. Ahasverus, geladen sentiment, de
macht van zijn beeldend woord, ... en het 'spel dat landpakkertje heet'. De menselijke geschiedenis van
een rijke persoonlijkheid, een goed dichter, wiens hermetiek nog op ontsluiting wacht. G. Florizoone
PIERRE LOOTENS, Eenfeestelijke dood. In eigen beheer: Kon. Astridlaan 14, 9000 Gent, 1982, 130 x
205 mm, 45 blz., genaaid. - Met de vroege dood voor ogen van vader (43) en zuster (37), aan wie deze gedichten zijn opgedragen, heeft P.L., een opmerkelijke bundel geschreven over de overgang naar het volle
leven. Met een citaat van Paul Ricoeur, doen de symbolen hem nadenken. Menselijk bestaan en kosmos
huldigen dezelfde structuren. In het eerste deel: 'Rites de passage' haalt de dichter zijn nood aan bezinning rond deze doden: uit de levengevende beelden uit de nacht en het licht, de zee en het strand, herfstreis en treinen. Kleine wat wijsgerige evocaties, maar doortrokken van geloof in het leven: 'een teder vergeten van een nachtelijke tocht, het afscheid nemen van de donkere kamer' (p. 24). In het tweede deel
'einde der tijden' en 'het lichaam van Sebastian' worden wij gehouden binnen de levendige pastiche van
terras, zonnestoel, getuigen van het plotse heengaan, en onderhand meegenomen in het steeds aanwezig
en redelijk verdriet omtrent het gemis, dat in de contemplatie van elk tafereel uit natuur en omgeving
wordt opgeroepen. Een blijvende communicatie met hen die leven. Soms schrijnend schoon. Waardevolle
en krachtige poezie, van een dichter, die wij graag blijven volgen. G. Florizoone
MARIANNE COLIJN & JAKLIEN MOERMAN, Kabouter Dopneus en de Opberg plant, Annemieke
gaat op reis met de hoed van juffrouw Jo, Marietje loopt te zingen, kleurenillustr., 225 x 225 mm, telkens
28 blz., gebonden, 148 fr. per deel. - Een nieuwe drieling in de reeks 'Wij allemaal samen' (waarvan reeds
eerder drie titels zijn verschenen). De nieuwe boekjes zijn identiek met hun vorige zusjes (of broertjes?)
geconcipieerd: ieder boekje bevat twaalf verhaaltjes (op elke linker pagina een) van Marianne Colijn, die
telkens geillustreerd worden (op de rechter pagina) met een volblads kleurentekening van Jaklien Moenman. Tekeningen die het nog altijd doen bij het jong(st)e volkje, want de ondervinding heeft nogmaals
aangetoond dat ze daar het eerst blijven bij 'hangen' en zelf een interpretatie ervan geven, vooraleer ze
zich aan de tekst wagen. De teksten zijn afgedrukt in een groot lettertype en bestaan uit korte zinnetjes,
op maat dus van de jongste lezertjes. Dergelijke boekjes zijn een uitstekend middel om de kleintjes aan de
praat te krijgen over wat ze zelf ervaren en 'beleven' bij het doornemen van tekst en tekening. We wensen
hen dan ook heel veel plezier toe met de boekjes. R. Declerck
LORI VAN BIERVLIET, Joseph, Octave Delepierre 1802-1879. Brugs historicus, publicist en bibliofiel.
Uitg. Kon. Gidsenbond-Brugge & West-Vlaanderen, geillustreerd, 150 x 225 mm, 125 blz., 200 fr. - J.O.
Delepierre bekleedt een belangrijke plaats in de Brugse geschiedenis en de geschiedschrijving van de 19e
eeuw in het algemeen. In de jaren na de onafhankelijkheid van Belgie was hij te Brugge archivaris en
stadsbibliothecaris. Hij heeft toen in grote mate bijgedragen tot de intellectuele en culturele heropbloei
van de stad. Als een der eersten bij ons wekte hij de belangstelling op voor de Bourgondiers, de Vlaamse
Primitieven en de gotiek. Op zijn naam staat het eerste gidsje voor Brugge en het prachtig Album Pittoresque met de welbekende gravuren van stadsgezichten. Hij was eveneens auteur van het Ulenspiegelboek
waarin Tijl voor het eerst in Vlaanderen geboren wordt. Tot de vriendenkring van J.O. Delepierre behoorden beroemde tijdgenoten waaronder H. Conscience, J.F. Willems, C. Carton, J. de Saint-Genois.
Aan het toppunt van zijn carriere verlaat hij Brugge en wordt diplomaat te Londen. Tenslotte wordt hij
nog een autoriteit op het gebied van de bibliografie. Het boek bevat een biografische schets met een overzicht van de briefwisseling en de bibliografie en wordt afgesloten met een samenvatting in het Engels.
F.R. BOSCHVOGEL, Van Veurne tot Maaseik. Streekverhalen, sagen en legenden uit Vlaanderen, Standaard Uitgeverij - Antwerpen, 1982, illustr. van Robert Wuyts, 180 x 224 mm, 252 blz., gebond. 625 fr. Van de zeer produktieve jeugdschrijver en romancier F.R. Boschvogel (pseud. v. Frans Ramon), verscheen in 1982 het volumineuze boek 'Van Veurne tot Maaseik'; een verzameling van 101 streekverhalen,
sagen en legenden uit Vlaanderen. In 1977 verschenen 40 merkwaardige sagen uit ons werelddeel: 'Europese sagen'. Daarna volgden 'Sagen en legenden uit Vlaanderen' (1980) en 'Sagen uit de wijde wereld' ligt
thans persklaar. Het boek 'Van Veurne tot Maaseik' is zowat een vervolg op 'Sagen en legenden uit
Vlaanderen'. Meteen is Boschvogel een van de weinige, zoniet de enige jeugdschrijver, die de vertelselschat van het Vlaamse yolk opnieuw en terecht in de belangstelling brengt. Een niet geringe verdienste!
Immers volksvertelsels behoren tot het culturedl erfgoed van ons yolk. Zij zijn niet enkel pareltjes van
vertelkunst en fantasie, maar tevens de verbloemde verklanking van rijkdom en armoede, trots en vernedering, heldhaftigheid en angst; dit alles verweven met historische feiten en heiligenlegenden. 'Van Veurne tot Maaseik' is een boek dat wij om verschillende redenen bijzonder aanbevelen: het brengt een vergeten aspect van ons cultured l erfgoed opnieuw in de belangstelling, het zet aan tot creatief lezen en boeiend
en sappig vertellen (op welke school wordt dit nog geleerd of gewaardeerd ?), het is in een vlotte vertelstijl
geschreven, zonder het Algemeen Nederlands geweld aan te doen, en het werd fraai verlucht met tot fantasie aansporende tekeningen van Robert Wuyts. Kortom, een boek dat uitstekende diensten kan bewijzen in het lees- en spreekonderwijs en zowel voor jong als oud boeiende ontspanningsliteratuur is!
Herwig Verleyen

ANDRE VANDERBURGHT, De Idee verbeeld in de monumentale Glazenierskunst, Uitg. in eigen beheer: Dennestraat 6, 3590 Achel, 1982. - De glazenier uit het noordelijke grensdorp deed reeds heel wat
om de glazenierskunst bij een breder publiek populair te maken. Het is in dezelfde optiek dat zijn laatste
publikatie dient te worden gesteld. In een vrij uitvoerige inleiding tot dit boekje, dat hij aan zijn echtgenote opdraagt, toont hij vooreerst bondig aan hoe de glazenierskunst evolueerde van de middeleeuwen
tot heden en er toch heel wat ongewijzigd bleef. Een der constanten is de functie ervan in dienst van een
idee, hoewel deze thans niet meer uitsluitend religieus is: een functie die dus zuiver idealistisch is, zonder
economisch nut. Ook het magisch karakter is gebleven, het wonderbare spel van licht en kleur, dat zich
voortdurend wijzigt: een spel waarbij echter de middeleeuwse kunstenaars nooit werden overtroffen,
toen zij in grote mate bijdroegen om van de kerk de bijbel der armen te maken, hun encyclopedie ook.
Ergerlijk is dat precies de 'verlichte' 18e eeuw zovele ramen verwijderde, zodat de glazenierskunst in de
19e eeuw diende herontdekt te worden. De auteur beperkt zich te zeer tot de Engelse, Franse en Hollandse
bijdrage in deze herontdekking, daarbij Vlaanderen verwaarlozend. Hij eindigt zijn betoog met een beschrijving van de hedendaagse techniek. Het grootste deel van het ca. 70 b1z. tellend boekje bestaat uit
een overzicht van zijn oeuvre: tientallen illustraties, de heift in kleuren. Zij tonen overduidelijk vooreerst
zijn niet gewone vakkunde, wat mag onderlijnd worden in een 'Vlaanderen'-nummer dat aan het metier
is gewijd. Vervolgens trof me de grote varieteit, niet alleen wat de techniek maar ook wat de motieven en
ideeen betreft, die met een rijke fantasie worden omgezet op een vaak poetische manier, waaraan de
kunstenaar zelf veel plezier moet beleefd hebben. Wij wensen hem nog veel kunstenaarsvreugde. Te
waarderen is tenslotte ook dat de kunstenaar het niet beneden zijn waardigheid acht zijn kunst te beoefenen in een beeldtaal die ook voor de eenvoudige volkse mens meestal begrijpbaar is. A. Smeets
VALENTIN VERMEERSCH e.a., Brugge en de Zee. Van Bryggia tot Zeebrugge. Mercatorfonds - Antwerpen, 1983, rijk geillustr., 325x260 mm, 335 blz., geb. 3.500 fr. - Niemand zal het de heer M. Wollecamp, afgevaardigd-beheerder van het Mercatorfonds N.V. kwalijk nemen dat hij in zijn toespraak tijdens de voorstelling van het enigmooie boek 'Brugge en de Zee', uitgegeven onder de redactionele leiding
van Dr. Valentin Vermeersch, bloemen wierp (uiteraard figuurlijk) naar de Brugse burgemeester Frank
Van Acker, die zich met hart en ziel inzette voor dit derde boek over zijn geliefde stad in een korte
tijdsspanne. Hoofdconservator Valentin Vermeersch kreeg opdracht van de Maatschappij van Brugse
Zeevaartinrichtingen N.V. om het economisch hart van Brugge op een luxueuze wijze voor te stellen.
Brugge wordt terecht door de auteur beschouwd als een geschenk van de zee. Het ontstaan, de groei en
het aanzien van Brugge zijn onverbreekbaar verbonden de Noordzee en het Minnewater. Het aspect
van 'Brugge en de Zee' wordt in dit prachtige boek duidelijk naar voor gebracht met kleurrijk reproduktiemateriaal dat minder bekend is bij het publiek doch in het kader van het opzet en doel van de uitgevers
werkelijk relevant tot zijn recht komt. — Natuurlijk is 'Brugge en de Zee' een maritiem getinte symbolische visie, maar de verzorgde lay-out laat ook de niet-economisch geinteresseerde lezer genieten van passende illustraties, reprodukties van kunstwerken of historisch fotomateriaal. Het redactionele streefdoel
van dit Brugge-Zeebrugge-boek was alle aspecten van de maritieme geschiedenis van Brugge en omgeving
aan bod te laten komen, zonder dat het boek zou uitgroeien buiten de grenzen van een redelijk en menselijk volume en eveneens buiten de grenzen van een ook voor de oningewijde lezer tot een nog vrij leesbaar
geheel. De onuitputtelijkheid en de veelzijdigheid van de behandelde materie wordt uitgewerkt in 14
hoofdstukken en gaf als eindresultaat een subliem kijk- en leesboek, dat een zoveelste parel is aan de
reeds uitermate rijke kroon van het Mercatorfonds, om het eens met een tot op de draad versleten
beeldspraak te zeggen. Willy Otte
RUDOLF VAN DE PERRE, Er is nog olie in de lamp der taal. Een overzicht van de hedendaagse poezie
in Vlaanderen (1945-81). Orions literair Atelier, Orbis & Orion, Beveren/B. Gottmer, Nijmegen, 1982,
gei11. met zw.-w.-foto's, 130x210 mm, 141 blz., gen. 480 fr. - Met het essay en de bloemlezing 'Er is nog
olie in de lamp der taal' heeft Rudolf Van de Perre het zichzelf niet gemakkelijk gemaakt. Wie binnen 130
bladzijden de na-oorlogse poezie in kaart wil brengen gaat op een dunne skilat staan. Maar de lawine poezie die na 1945 op ons is afgekomen, heeft Van de Perre zo kunnen ordenen dat een fascinerend leesspoor
werd uitgetekend. Die ordening is gegroeid uit een vraag van Yang om een beeld te schetsen van onze naoorlogse poezieproduktie. Wie R. Van de Perre als criticus volgt, weet dat hij heel secuur te werk gaat.
Namen werden ook in zijn recent werk nauwkeurig gewogen, tendensen werden subtiel omschreven. Vanuit een haast aristocratische ingesteldheid tegenover het leven, synthetiseert Van de Perre vaak met een
heel beperkt aantal regels het oeuvre van een poeet. — Met zin voor verantwoorde architectonische opbouw timmert de auteur de draagbalken van onze hedendaagse poezie aan elkaar. Soms kijk je wel even
verrast op als je bepaalde dichters onder eenzelfde dak ziet samenhokken. Het behoort tot de opdracht
van een criticus verrassende perspectieven uit te werken. Dat Van de Perre tussen de regels door een persoonlijke voorkeur niet kan verzwijgen is een van de charmes van dit mooi gepresenteerd overzicht. — De
belangrijkste verdienste van dit werk is wellicht het feit dat de lezer op de grondlijnen, die doorheen de
behandelde materie worden getrokken, ook figuren ziet leven. De olievlam maakt clair-obscurportretten. Met ingehouden etstoetsen worden de meest vooraanstaande figuren geprofileerd. Vanuit gebloemleesde teksten en uitspraken wordt de persoonlijke interpretatie daarenboven uitgetest, zodat de lezer zelf de kans krijgt het geformuleerde oordeel objectief te benaderen. — Rudolf Van de Perre heeft
met zijn vorige bundel essays 'De gekleurde wereld' bewezen dat hij op een heel fundamentele wijze poezie kan verhelderen. 'Er is nog olie in de lamp der taal' zet krachtige en verrassende lichtbundels op het
'huis van de poezie' dat zoveel verdiepingen rijk is dat gemakkelijk dwaallichten kunnen ontstaan. Met
Van de Perre als gids zal zowel de 'klassieke poezielezer' als de docent en de student zich compleet veilig
voelen.
Gwij Mandelinck
JULES VAN ACKERE, Kunstreizen van de Alpen tot de Main. Barok bekend en onbekend. Restauratie
en herwaardering. Uitg. Davidsfonds-Leuven, 1983, Keurreeks nr. 158, 135x215 mm, gel!!. met
zw.-w.-foto's, gebonden 345 fr. - Als een welgekomen en beklijvende aanvulling — zouden we kunnen
zeggen — bij de reeks op de Vlaamse televisie over de Barok verschijnt ten gepaste tijde dit keurig uitgegeven boek, met Bien verstande echter dat onderhavig boek de Barok, de Rococo en het 18e-eeuwse classicisme tot onderwerp heeft zoals men die aantreft in Zuid-Duitsland en omgeving. Het kan ook doorgaan als een mooie afsluiting van het door de Unesco uitgeroepen Barokjaar 1982. Prof. J. van Ackere
heeft echter niet deze bedoelingen gehad: in zijn voorwoord (dat spijtig genoeg door jammerlijke zetfouten wordt ontsierd) noteert hij dat zijn boek het resultaat is van zijn vele kunstreizen doorheen de behan-
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nemen die we niet verwachten; ik bedoel zijn (poging tot)
volksheid, niet zijn felle anti-duitsheid. - In een volgend
artikel ontleedt Pieter-Jan Verstraete Het weekblad 'Jong
Dietschland' (1927-1933) en de Vlaamse Beweging. Het is
grondig en veelzijdig, net zoals het volgende opstel, m.n.
Renaat de Deygere, Verschaeve en Duitsland in de jaren
dertig, met twee bijlagen. — Het jaarboek besluit met de
voortzetting der uitgave van Cyriel Verschaeves brieven
aan Jozef Lootens (1903-1914) door Romain van Landschoot en Martha van de Walle (t). Ze munt uit door acribie, die bovendien nog boeiend is ook. We vernemen er
een weelde van parate kennis, weetjes en wetenschappelijke aanvullingen in.
Wat mij in het bijzonder treft is de aanwezigheid van jongere vorsers (A. Callens, P.-J. Verstraete en R. de Deygere), uit wier aanwezigheid blij kt dat de universiteit zich hedendaags 'ontfermt' en over eigentijdse geschiedenis en
over types als Verschaeve. Wat niet zomaar te bespeuren
valt vanuit literaire kringen. K. de Busschere
• Oostland, Driemaandelijks orgaan van de Vereniging
van Limburgse Schrijvers; Redactie Trudo Hoewaer,
Toekomststraat, Hasselt. - Nr. 73-74 (nov. 82): O.m. gedichten van Paul Reynders, Philippe H. Rotsaert, Edith
Oeyen, Paul Haeven, Mercedes (Nadia Vereecke), Trudo
Hoewaer, Bernard Cuppens, Jef Notermans e.a. Prozateksten van Ach. Thys (St.-Truidens verleden), Trudo
Hoewaer (o.a. een schoon 'In Memoriam Jozef Droogmans, Voorzitter der Vereniging van Limburgse Schrijvers').
• Interface - Journal of New Music Research. - Volume
XII, nr. 1-2: O.m. brengt dit nummer, onder redactie van
Herman Sabbe, het verslag van het Internationaal Symposium 'De Componist in de Actuele Maatschappij' dat vorig jaar door het Goethe-Instituut te Brussel en het Seminarie voor Musicologie aan de Rijksuniversiteit te Gent
werd ingericht. Drietalige uitgave (Engels-Frans-Duits)
dank zij de Commissie van de Europese Gemeenschap.
Zij bevat bijdragen van componisten, muziektheoretici en -sociale wetenschappen uit tien Europese landen:
Badinski, Boehmer, Bosseur, Corcoran, Diederichs, Gligo, Globokar, Gregoire, Horak, Huber, Lacharte, Mache, Menger, Metzger, de la Motte, Pousseur, Sanna,
Scheider, Spahlinger, Steffen, Wiesand, Wishart,
Wiithrich-Mathez, Zobl.
Dit document biedt een overzicht van de zeer uiteenlopende visies van componisten op de rol en betekenis van hun
muziek en hun eigen plaats in de maatschappij, naast de
visies van een aantal beheerders en beschouwers van het
actuele muziekleven. In een inleiding wordt gepoogd de
zeer verscheiden standpunten in een overzichtelijk geheel
te vatten. Interface XII 1-2, januari 1983, 465 pp. Verkrijgbaar bij Swets en Zeitlinger, 'Afdeling Uitgeverij,
Heereweg 347b, 2160 AH Lisse, Nederland.
• Nova et Vetera, Tweemaandelijks tijdschrift van het
Katholiek Onderwijs; Redactie J. Wijnen, Brandstraat 44,
Boom; Abonnement 372 fr., postrekening 000-0008081-30
J.B. Wolters, Leuven. - Nr. januari '83: O.m. Dr. L.
Broeckx, 'Een synthese van de godsdienstpsychologie en
van de psychoanalyse door Prof. Ant. Vergote' (een degelijke studie om het moeilijke laatste boek van Vergote
voor een ruimer publiek toegankelijker te maken). - Prof.
Clem. Neutjens, 'Begeleiding van huislectuur in het secundair onderwijs' (over de begeleiding in de klas, het lectuurverslag van de leerling en de evaluatie ervan, gevolgd
door een bibliografie). - Beide studies zijn ook belangrijk
vooral voor letterkundigen; afzonderlijk kost het nummer
100 fr.
• Adem, Tweem. tds. v. Muziekcultuur, Red. M. van
Reeth Herestr. 53 Leuven, Abon. 475 fr. pc.
000.0528959.18 Madrigaal Leuven. - Het blad van het
Lemmensinstituut gaat in Nr.1 /83 hoofdzakelijk over het
Programmeren, met artikels van Jos Bruurs (Kerkmuziek
op Ned. Zenders), Jan Coeck (id. voor Vlaanderen), Ign.
de Sutter (Kerkmuziek en oecumene + Lied van de
maand), J. Dorfmuller, Bryan Hesford en J. Gerits (over
Orgelmuziek v. Brahms en Flor Peeters en organologische
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publicaties). Degelijk overzicht der tijdschriften op muziekgebied door secr. M. van Reeth.
• KFV-Mededelingen, Driem. tds., Red. Luc Verbeke,
Vanderhaeghenstr. 46, 8790 Waregem, Abon. door vrije
steun op br. 469.1003761.50 Komitee v. Fr.-V1. Waregem.
Nr. 4/'83: O.m. Culturele kalender in verband met het
Vl. cultuurleven in en over Frans-Vlaanderen, o.m. over
de activiteiten van het Centre d'Etudes Neerlandaises te
Rijsel (Villeneuve d'Asq Un. de Lille III). Het Ned. onderwijs in Fr.-V1. met inbegrip van de Univers. Kroniek
van publicaties, tijdschriften en kranten. Behalve Luc
Verbeke werkten nog mede o.m. Cyr. Moeyaert, J. v.
Herreweghe, J. Veys, D. Merlevede, P. Becart e.a. Steun
vanaf 1.000 fr. met belastingsontlasting.
• Ons Brussel, Maandblad Vi. Club Brussel, Red. Ach.
G. Samoy Rigasquare 27, 1030 Brussel. 1983, nr. 2:
O.m. Verslag alg. ledenvergadering; Pierre Teilhard de
Chardin (P.H.J. Ragoen); In Memoriam Luc de Decker;
In Flanders Fields (vert. L. Jageneau); Brusselse Kunst;
Hulde aan P.G. Buckinx (Fr. Cornelis); Parnassos (Fr.
Cornelis).
• R.I.P., Driem. tds. v. Lit. en Stijl, Red. Leopoldstr. 33,
Leuven; Abon. 280 fr. br. 736.4033015.14. Nr. 3: O.m.
'Op de thee bij H. Brems' (interview o.m. over DW en B,
hedend. poezie, kritiek, open en gesloten poezie, avantgarde en relatie met plast. kunsten, vooruitzichten voor de
literatuur), 'Poezie tout court en van T. Roethke' (uitvoerige studie van redacteur Spinoy, met vertaalde gedichten
van Th. Roethke), 'Hermans op zijn smalst' (Jan Flamend over dezes 'Geyerstein's Dynamiek'). Bespreking
van 'Fluweel en Twijfel' van M. Vanslembrouck en 'Wedersamenstelling' van Phil Cailliau, door Frank Pollet.
De hoge intellectuele standing blijft gehandhaafd.
-

-

-
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• St.-Franciscus-Vredesmonument van Ant. Luyckx

12 maart 1983.
Geachte Heer,
Betreft: St.-Franciscus Vredesmonument.
Ik stuur U een foto van het 'St.-Franciscus Vredesmonu-

delde streken, aangevuld met zijn persoonlijke bestudering van het onderwerp. Hij breekt verder ook een
lans voor de herwaardering van deze 18e-eeuwse kunstvormen. — Met dit boek betreedt Prof. J. van Ackere vaak onbetreden paden, want hij brengt de kunstminnende lezer ook naar plaatsen die niet zo dikwijls in een doorsnee reisroute zijn opgenomen. Reeds vanaf het eerste hoofdstuk wordt men verrast door
de persoonlijke kijk, waarmee de auteur de kunstgewrochten bekijkt en commentarieert. Zonder overbodige franjes van data en namen vertelt hij over gebouwen, schilderijen, beeldhouwwerk e.d. in een zeer
leesbare en onderhoudende stijl, die niet moet onderdoen voor die van een doorsnee roman van onze dagen. — Het boek telt vijf hoofdstukken: Keurvorstelijke residenties (o.m. Bamberg, Wurzberg, Mannheim), Tussen Odenwald en Schwarzwald (Amorbach, Ludwigsburg, Bruchsal), In het 'Himmelreich des
Barock' (Bodensee, Steinhausen e.a.), Zuid-Beierse reiswegen (Nymphenburg, Bergbling, Berg am Laim,
Diessen, enz.), In en om Frankenland (Leitheim, Neuburg, Metten, Bayreuth, Waldsassen, Banz, e.a.) en
wordt afgesloten met een 'Uitgeleide langs Neresheim'. Het boek is ook overvloedig geillustreerd met
(vaak volblad) zwart-wit-foto's en enkele plattegronden van besproken gebouwen. — De hoeveelheid informatie over de barokkunst in al zijn facetten die we uit het boek bijeenlezen, is uitermate groot en u
merkt bij het lezen dat precisie — zonder pedanterie — de auteur nauw aan het hart ligt. Dat brengt o.m.
met zich mee dat hij of en toe rechtzettingen aanbrengt bij wat als 'algemeen bekend' doorging. Verder is
het ons ook opgevallen dat de auteur er fier op gaat Vlaming te zijn, want herhaaldelijk wijst hij erop dat
zovele (oorspronkelijke) Vlaamse artiesten hun medewerking hebben verleend bij het scheppen van de
kunstwerken uit de behandelde periode. — Echt een boeiend boek dat iedere kunstminnende bezoeker
van Zuid-Duitsland in zijn bibliotheek en zeker ook in zijn reiskoffer moet zitten hebben. Voor wie zich
nog verder wil verdiepen in de materie, vermeldt de auteur achterin het boek nog een selectieve bibliografie. Een tip tot besluit: een overzichtskaartje met aanduiding van de bezochte plaatsen en een personen-en
zaakregister zouden 'opzoekingen achteraf' heel wat vergemakkelijken. Misschien voor een
R. Declerck
herdruk ?
JESSY MARIJN, Rakhi en Sebastian, Lannoo's Junior Boeken, Lannoo-Tielt/Bussum, 1982, 125x210
mm, 120 blz., gen. 220 fr. - Van de hand van Jessy Marijn (pseudoniem voor Josine Declercq-Ghekiere)
verscheen in deze prachtige reeks juniorboeken een zeer goed leesbaar verhaal voor 12-16-jarigen dat ook
volwassen zal weten te boeien. De gebeurtenissen situeren zich tegen de achtergrond van een dramatische
oorlog en handelen over de vlucht van Oost-Pakistani naar het vrije India. Het meisje Rakhi verliest tijdens haar vlucht al haar familieleden en trekt uiteindelijk met groepen vluchtelingen verder. Sebastian,
eveneens een vluchteling, zal haar helpen Calcutta te bereiken en de twee jonge mensen zullen zich los van
elkaar in de nieuwe staat Bangla Desh een eigen toekomst moeten opbouwen. — Jessy Marijn besteedt de
nodige aandacht aan het typeren van haar figuren, die diepmenselijk blijven en die in hun tocht groeien
naar de volwassenheid. Taalkundig gezien staat dit boek op een hoog peil, waardoor het hoog boven heelWilly Otte
wat jeugdboeken uitstijgt.
eigen
beheer:
Kon.
Astridlaan
98,
2800
Mechelen,
1982,
De
Gouden
draad.
Gelovige
verzen,
JOSWIN,
210x268 mm, 150 fr. - De kunstschilder-restaurateur-dichter Joswin (pseudoniem voor J.A. Swinnen uit
Mechelen) bundelde onder de titel 'De Gouden draad' een reeks gedichten die hij bestemde voor een vijf
entwintigtal van zijn beste vrienden. Hij biedt ze nu ook andere gegadigden ter lezing aan. In het 'Editoraal' schrijft hij ,dat de eenvoudige schoonheid die in sommige van mijn verzen tot uiting komt, niet verloren magg gaan maar dient gelezen en gemediteerd te worden" . — Het gaat hier meestal om gelegenheidsgedichten die de auteur de ondertitel: 'gelovige verzen' meegeeft. Zij laten bij de kennisname een onbetwistbare indruk van eerlijke getuigenis na. Het gedicht 'Gouden draad' dat de titel aan deze bundel gaf is
Rik Jacobs
m.i., ongekunsteld en gaaf, het beste.
-

GIE LAENEN, Juf is naar Japan, Lannoo's Dolfijnboeken, Lannoo-Tielt/Bussum, 1982, gei 1. met tekeningen van Greet Martens, 123x210 mm, 120 blz., gen. 220 fr. - De juf van de vijfde klas gaat haar geliefde achterna naar Japan. In de klas wordt zij vervangen door een computer-juf. Dat valt echter bij de
kinderen niet in goede aarde. Er worden allerlei plannen gesmeed en ook uitgevoerd om deze ersatz-juf te
vernietigen. Op die wijze wordt de nieuwsgierigheid van de jonge lezers aanhoudend gevoed. Tussen alle
bloedernstige, sensatiezuchtige en misdadige T.V.-kinderseries, gebaseerd op Science-fiction, biedt dit
verhaal, vol kruidige humor, een welkome verademing. En het is origineel bovendien. — Vanaf 10 jaar.
Rik Jacobs

CHRISTINA GUIRLANDE, Met Ben op de boot, Uitgave Mikron-Herk-de-Stad, 1982, geIll. met tekeningen van Faplinke, 205x145 mm, 64 blz., gen. 225 fr. - Voor veel kinderen geeft dit boekje de kans om
kennis te maken met het zeer aparte leven op de binnenscheepvaart. — Het vertelt over de jongen Ben,
die tijdens het schooljaar op kostschool is, maar tijdens de zomervakantie met zijn ouders meemag met
de boot. Een zeer sympathiek accent is de fijne relatie die ontstaat tussen de jongen en een oude man die
op het schip woont en helpt. De jeugdige lezer zal getroffen worden door het positieve in dit verhaal. De
stijl is prima aangepast aan de leeftijd. — Vanaf 7 jaar. R.J.
FERNAND BONNEURE, AMEDE SUENAERT, e.a., Marcaine, Speciaal Nummer van het tijdschrift
'Getuigenis', Uitg. Open Kring, Gent, 1982, 80 blz. - 'Getuigenis', dat onder de leiding staat van Bert Haman, deed er goed aan een nummer uit te geven dat in feite een zelfstandige kunstmonografie is, gewijd
aan een verdienstelijk schilder. Vele mensen hebben eraan gehouden een bijdrage te schrijven voor deze
uitgave, die bovendien met talrijke foto's en reprodukties van kunstwerken wordt verlucht. Het werk van
Marcaine is helemaal niet banaal op picturaal gebied, maar het is bovendien rijk aan gevoel en verbeelding: het werd trouwens al vaak in binnen- en buitenland onderscheiden. A.S.
Dr. EUGENE MATTELAER, In Vlaanderens velden. Een boek van strijd en vrede, Drukkerij Matthys,
Knokke, 1939, 110 blz., geillustreerd (300 fr., pc. 000-0433309-10, Dr. Mattelaer, Binnenhof 18,
Knokke). - 'Een boek van strijd en vrede': inderdaad dat is de bedoeling van de auteur, die het inzet met
het beroemde gedicht van de geneesheer Lt.-Col. John Mac Crae 'In Flanders Fields' in het Nederlands,
het Frans, het Engels en het Duits in 20 versies, vergezeld van een levensschets van de in 1918 gesneuvelde
Canadees. Daarop volgen een aantal teksten in verband met W.O. I, de veldslag aan de IJzer, Diksmuide,
het laatste offensief, R. de Rudder, het Monument van de Ieperse Menenpoort e.a. Het derde deel heeft
het over W.O. II vooral Knokke en de bevrijding ervan door de Canadezen. Het vierde hoofdstuk gaat
over de vredesgedachte en de levensvreugde. Talrijke illustraties verlevendigen het boek, dat — zoals alle
boeken van Dr. Eug. Mattelaer, — ontstaan is uit idealisme. Het wordt verkocht ten voordele van de
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Oudstrijders van Knokke, de stad waar Dr. Mattelaer jarenlang burgerneester van was. Velen zullen er
hem dankbaar voor zijn. De technische verzorging van het boek laat spijtig genoeg te wensen: het papier
is to zwaar en van lay-out schijnt de drukker geen kaas te hebben gegeten.
A.S.
GEERT STAARINK, Kursief in rechte letters, eigen beheer: Boeveriestr. 18, 8000 Brugge, geill. met tek.,
295x210 mm, 20 blz., geniet. - De schoonste geschenken zitten sours in de lelijkste verpakking; zo ook
Geert Staarinks 'Kursief in rechte letters', een in eigen beheer uitgegeven reeks cursiefjes die qua presentatie een veel beter lot verdienden dan de eenvoudige offsetdrukjes verzarneld in een gele kaft; ook de illustraties bij de teksten door leerlingen van het Instituut H. Familie te Brugge zouden beter tot hun recht
komen in een luxueuzer uitgave. Doch de inhoud van 'In rechte letters' maakt veel goed en laat vooral
veel verhopen voor de toekomst, want Geert Staarink schrijft een uitstekend proza dat kan begrepen worden zonder gebruik te maken van een verklarend woordenboek of inlichtingen over allerlei pathologische
en andere gevallen en toestanden. — Deze cursiefjes handelen over het contact van de schrijver met kleine
en grote mensen, over allerlei gebeurtenissen die dagelijkse kost zijn doch die door een humoristische en
relativerende auteur omgebogen worden tot speelse verhaaltjes die meer zijn dan een uitgebreide mop. '21
rode rozen' bijvoorbeeld is zelfs diep tragisch in al zijn eenvoud. — Met veel genoegen zien wij een verw. 0.
zorgder en uitgebreider uitgave tegemoet.
LISETTE & MARCEL DE BACKER, Spectraal-Kunst-Prozaboek, te bestellen bij M. De Backer, Rijsenbergstr. 390, 9000 Gent, geillustr. met foto's en tekeningen, 205x150 mm, 120 blz. - Het door zoveel
jaloerse zielen aangevallen en verguisde doch goeddraaiende Spectraal, driemaandelijks tijdschrift voor
de promotie van Kunst en Cultuur, publiceerde nu een Spectraal-Kunst-Prozaboek met korte leesstukken
en beknopte bio- en bibliografische gegevens over 18 bekende en minder-bekende Vlaamse auteurs.
Onmiddellijk dient gezegd dat de samensteller Lisette De Backer een homogene bundel wist te verzamelen
die voldoet aan de stelregel van Spectraal, namelijk promotie van alle kunstenaars. — Dat deze korte
leesstukken zich ergens bewegen tussen short story en novelle verhindert niet dat enkele uren leesgenot gewaarborgd worden. — Het grootste deel van de illustraties (foto's en houtskooltekeningen) is van de
hand van Marcel De Backer, kunstenaar en promotor van Spectraal, dat nog iets positiefs brengt voor de
kunstenaars en kunstliefhebbers die het niet nemen dat alles gesofistikeerd, negativistisch of miserabilistisch dient te zijn our waarde te hebben of te genieten van overheidssteun. — Proficiat, Spectraal, en...
w. 0.
niet versagen !

LAATSTE BERICHTEN
A. PLASTISCHE KUNSTEN: Werk van Staf Beerten, gal. Esschius, Diest, tot 17/5. - Werken van
Willy Bosschem, gal. Maeyaert, Oostende, tot 1/5. - Werken van Armand Calders, gal. Tetra, Waver, tot
30/4. - Nieuw werk van Mario R. Callens, villa 't Eksternest, Roeselare. - Werk van Jos Gestels en Angela Karwoth, gal. de Eik, Antwerpen, tot 19/4. - Werken van Stephan Gorus, Het Pand, Dendermonde,
tot 2/5. - Kunsthandwerk van Hugo Heyens, Huidevettershuis, Brugge, 16/4 tot 8/5. - Een bezoek aan
het atelier van glazenier Michiel Leenknegt werd ingericht door de Ingelmunsterse Kunstkring Krea op
9/4. - Textielrelief, glasraam en keramiek van Hilde Metz, gemeentehuis, Oostduinkerke, 2 tot 17/4.
-Werk van Marcel Notebaert, gal. Depijpere, Kuurne, tot 23/12. - Vooral miniatures van TAF, atelier
22, 's-Gravenwezel, tot 20/5. - Open atelier van kunstschilder Staf Timmers, Herebaan Oost 113, Houthalen (tel. 011/53.55.58), tot 24 april. - Werk van Jan van de Kerckhove, gal. Depijpere, Kuurne, tot
23/4. -Bert van den Broeck i.v.m. het Pajottenland, Parochiaal Centrum, Landegem, tot 4/4 (D.F.). Werken van Harold van de Perre, Cult. Centrum, Heusden-Zolder, tot 1/5. - Kunstschilder Jef van
Ruyssevelt, tot 1/5, A.Z. St.-Rafael-Leuven, tot 1/5. - Keramiek van dose Vermeersch, gal. Depijpere,
Kuurne, tot 23/12. - Marcel De Backer, gal. Goya, Nieuwpoort tot 30/5. - Keramiek van Wies Dehert,
Jordaenshuis, Antwerpen, tot 22/5. - Wandtapijten en tekeningen van Hilde Denis in de St.-Janskerk te
Mechelen op 29/4. - Grafiek van Jan Vandeweghe, Jordaenshuis, Antwerpen, tot 22/5.
B. MUZIEK-TONEEL-BALLET: Van musicoloog Ignace de Sutter verscheen bij uitg.
Emmaus/Beveren en Gottmer/Nijmegen: 'De lofzang van alle tijden. Een derde reeks hymnologische
studies over het kerklied in de Oecumene', (336 blz.). - In regie van Bert de Wildeman speelt het WT Antigone 'Het Blauwe Gevaar' (A. Lanoux), in vertaling van Dre Vandaele, vanaf 6/5, met o.m. Arla Theys
en Dre Vandaele. - Dirgentencursus o.l.v. Tony Dieltiens voor het A.N.Z. in Oost-Vlaanderen in
sept.-okt. - Organist Chris Dubois concerteerde op 8/4 in St.-Pietersabdij-Steenbrugge. - Concert van
,

'Ons Dorado', Stadsschouwburg, Brugge, o.l.v. Paul Hanoulle, 20/4. - Balletvertoning van Ballet Olivia
Geerolf o.m. op 23 en 24/4 in het Brugse Stadstheater, met choreografie van de balletleidster zelf. A.N.Z.-koorateliers o.l.v. Roger Leens en Paul Schollaert op respectievelijk 19/3 en 5/6. - Kooratelier
o.l.v. Erik van Nevel voor het A.N.Z., evenals dirigentencursus, respectievelijk op 12/3 en in
sept.-okt.-nov. - Juliaan Wilmots leidt op 14/5 te Peer 'Limburg zingt IV' voor het A.N.Z. evenals een
kooratelier op 16/4 te St.-Niklaas. Van hem verscheen bij A.N.Z.-Limburg (G. Gezellelaan 7, Genk):
'Twaalf vrolijke Volksliederen' (40 fr. bij minimum van 20 ex.).
C. LITERATUUR: Kunstrecensent Roger Geerts was inleider o.m. van de tentoonstelling van der
Borght (Antw.). - Kunsthistoricus Daniel Ostyn was inleider o.m. van de tentoonstelling Hilde Metz
(Oostduinkerke). - De kunstmonografie 'De bedevaartvaantjes van Alfred Ost' door Jos Philippen verschijnt bij uitg. Atlanta te Schaffen (340 fr., M. Mackenstraat 39, 3290 Diest, pr. 000-0319804-92; tot
30/4 280 fr.). Geillustreerd, 22 x 17 cm, 54 blz. - 'Als bij een gloeiende vulkaan', nieuwe dichtbundel van
Angela Selschotter wordt gepresenteerd op 6/5 te Keerbergen (kleuterschool) door Frans Cornelis . In ei-

gen beheer: 200 fr., br. 425-0070872-61, Cleynkenslaan 8, Keerbergen). - Gedichten van Jozef van Dromme werden opgenomen in de dagkalender 'De Druivelaar', de bloemlezing 'Woorden achter tralies' en de
verzamelbundel 'In nasmaak van onmacht...' . Een gedicht verscheen zelfstandig met pentekening van
Luc Ameel. - Van de jonge dichter Luc Vanhie verscheen pas bij de Leuvense schrijversaktie de bundels
'Avondlijk' (Leuvense Cahiers n. 37, 190 fr.), 'Het huffs (id. n. 36, 200 fr.). Bestellen: L.S., Guldensporenlaan 85, Kessel-Lo, br. 431-7210631-25, met toevoeging van port. - Letterkundige Marcel Vanslembrouck werd gekozen tot sekretaris-penningmeester van de Vereniging van Westvlaamse Schrijvers, als
opvolger van ons redactielid Raf Seys. - Van Prof. Lode Wils verscheen in de 'Wetenschappelijke Tijdingen' (1983) een nieuw betoog i.v.m. de bedenkelijke aspecten van Prof. Geyls bejegeningen met het
Vlaams aktivisme. Dit artikel is een reaktie op het povere antwoord dat A.W. Willemsen publiceerde in
een onmachtige poging om op Wils' historische bewijzen te antwoorden.
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ZOEKERTJES

ment' met de nodige teksten als informatie.
Ik was 'Vlaanderen' waar ik eerst persoonlijk en sinds vele
Jm'en via het gemeentebestuur van Borsbeek op geabonneerd ben zo wat vergeten. De cursisten van de Gemeentelijke kunstschool 'Academia' te Borsbeek hebben er inzage
1 k van.
schenk dit beeld weg aan de persoon, of kerk, of organisatie of... die het laat kappen in Witte Carrara marmer
(marmo statuario). Het ontwerp of project heeft 2 jaar in
beslag genomen en is uit hout, polyester en gips (geboet seerd vooreerst naar de natuur).
Mijn persoonlijk adres: (waar het ook staat op atelier)
^toon Luyckx (schilder-beeldhouwer)
210rtselstrne-An 18er6
T el. 3 / 321.12.72 pen
Tel. 03/321.12.72
In de hoop op publicatie in het 2 maandelijks tijdschrift
geachte Heer teken ik met voorname hoo A
gacht ing,
ng,
Antoon Luyckx
N.v.d.r.: bij deze brief was een begeleidende tekst van de
hand van Antoon Luyckx gevoegd, waaruit we onderstaande passage hebben gelicht:

Voor de viering van de geboorte van de Heilige Franciscus, 800 jaar geleden te Assisi, werden door Pro Arte
Christiana verschillende prijskampen uitgeschreven. Voor
grafiek, schilderkunst en beeldhouwkunst.
De gestalte van een ontwerp dat zich in mijn geest vormde
(als beeld dan) kwam veel te laat. Een eerste schets ontstond in de nazomer van 1980. Twee maanden om alles
klaar te krijgen was te kort. Na nog enkele studies meer,
stond het zo klaar in mijn gedachten dat ik er meteen
maar aan begon.
Het zou een monnik zijn in contemplatie, gevat in een
kruisvorm. De kruisvorm was de structuur, Franciscus de
realiteit. Zo iets als cubisme en realisme. Tussen de vertikale balken een lichaam met pij. In de horizontals balk
moesten 3 ronde openingen komen: links en rechts voor
de handen, in het midden voor het hoofd.
Levensgroot zou het worden. Uiteindelijk werd het 2.65
met voetstuk. Alles was klaar en werd definitief gemonteerd, toevallig of niet op 1 november 1982.
Het 'St.-Franciscus Vredesmonument' was geboren, zo
zou ik het uiteindelijk noemen.
De Pater-Pastor van deze St.-Jan Berchmans-Parochie
Borsbeek was zo vrij om aan mijn verzoek te voldoen, het
in de hall van zijn hedendaagse kerk voor te stellen.
Nov.-Dec. 1982.

ZOEKER TJES
• Te koop: West-Vlaanderen: nrs. 43, 69, 78, 83; Vlaanderen: nrs. 86, 87, 88, 89, 90, 95, 103, 108, 109, 111, 134,
135, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 152, 155, 159,
161, 164, 167, 176, 181. Inlichtingen: A. Van Daele, Lindenlaan 18, 8880 Tielt.
•Jos. Philippen,
kopen: n , Mark Mackenstraat 39,, 3290 Diest
zoekt te pen: nr. 126 van 'Vlaanderen'.

CORRIGENDA
• In nr. 186 moet op blz. 33, 2e kolom de laatste alines
tot aan de woorden 'Il prigioniero (zie verder)' naar de le
kolom verschoven worden na de woorden 'inkeer en stilts
te vinden'. Onze verontschuldigingen voor het laattijdig
rechtzetten van deze fout in het zetsel.
• In nr. 191 werd op blz. 377 bij het gedicht 'Meeresstrand' de naam van de dichter, nl. Theodor Storm,
vergeten. Op de 9e regel moet u lezen 'Ich hore des garenden...' en de titel van de vertaling luidt 'Avondval aan het
haf'.
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Ten geleide
In dit nummer worden vier dichters samengebracht, vier genera tiegenoten,
van wie ti/dens de afgelopen jaren de Verzamelde gedichten verschenen zijn
in de reeks 'De gulden veder; uitgegeven bij Orion-Colibrant. Hoewel zij niet
direct een stroming of een groep vormden en zij eerder op toevallige wijze het
klaverblad voltooien, zijn er in hun leven en werk meer raakpunten dan je op
het eerste gezicht zou vermoeden.
De thans tachtigjarige Pieter G. Buckinx (1903) behoorde destijds tot de
oprichters-redacteurs van 'De Tijdstroom' (1930-1935) en 'Vormen'(1936-1940),
tijdschriften waarin in het tweede nog meer dan in het eerste de mens
als persoonlijkheid, los van de realiteit, opnieuw centraal werd geste/d en er
aandacht gevraagd werd voor de vorm. Ondanks dit estheticisme b/even de
medewerkers trouw aan hun ethische opvatting van de kunst. Wij vinden die
geest terug in de aristocratisch-verfijnde poezie van P.G. Buckinx. Zij openbaart ons een innerlijke zoektocht, die het dualisme tussen zie/ en zinnen in
een overkoepe/ende synthese weet te overwinnen.
Rene Verbeeck (1904-1975) is zijn lot- en tochtgenoot geweest in beide tijdschriften. Verbeeck is in hoofdzaak de dichter van de liefde. In de jaren dertig
bezingt hi/ ze in een vitalistische roes van woorden en bee/den. Na een periode van bijna twintig jaar zwijgen, beleeft hi/ in de jaren zestig een 'tweede
jeugd'. Hi/ herneemt dezelfde thema's, even intens, maar nu gedragen door
een gerijpt en verdiept /evensinzicht en verwoord in een versoberd, daarom
niet minder rijk taalgebruik.
AI be (1902-1973), erg bedrijvig als prozaschrijver en jeugdauteur, was tevens
een zeer produktief dichter. Ook zijn naam is als medewerker terug te vinden
in 'De Tijdstroom ; maar naar de geest stond hi/ dichter bij de in 1926 opgerichte 'Pe/grimbeweging'. Zijn poezie heeft tot het einde haar religieus- spiritualistisch karakter behouden en hi/ beef ook trouw aan een k/assiekprosodische vormgeving.
Karel Vertommen (1907) tens/otte vond zijn weg in het tijdschrift 'Volk' waaraan trouwens ook Verbeeck en A/be meegewerkt hebben dat het accent legde op de fundamentele eenheid van godsdienst, cu/tuur en kunst en
de verbondenheid van de kunstenaar met de gemeenschap.
In dat kader is zijn vo/ksverbonden poezie ontstaan. Hi/ muntte daarbij vooral
uit in het puntdicht en de ballade. Later, na de oor/og, heeft zijn werk een /yrischer toon en verwerkt hi/ de eigen prob/ema tiek, zonder zijn he/derheid en
zijn volksverbonden ideaa/ prijs te geven.
Op grond van hun /evensvisie, hun ge/oof in de mens en hun poetische instelling, vertoont het werk van deze vier generatiegenoten een eenheid in de verscheidenheid. Mede omdat zij niet a/tijd de aandacht kregen die ze verdienden, brengt dit 'klaverb/ad' een bescheiden hulde aan hun leven en streven.
Rudolf van de Perre
65

Pieter G. Buckinx

De poezie van Pieter G. Buckinx
In 1946 schreef P.G. Buckinx Het Avondmaal, naar mijn gevoel een van de meest

Geboren te Kortessem op 6 februari
1903.
Behoorde tot de oprichters-redacteurs van De Tijdstroom (1930-1935)
en Vormen (1936-1940). Hij is redacteur van Dietsche Warande en Belfort en sinds 1971 lid van de Koninklijke Academie voor Nederlandse
Taal- en Letterkunde.
Hij schreef toneel, hoorspelen, verhalen voor de jeugd en essays (o.a.
over Staf Bruggen, Paul de Mont, De
moderne Vlaamse poezie en Paul
Lebeau).
Hij publiceerde in totaal tien dichtbundels, waaruit volgende bloemlezingen werden samengesteld:
Brandhout voor de kou (Drongen,
Colibrant, 1963), met een inleidend
essay van R.F. Lissens, Voorbij de
grenzen (Hasselt, Heideland, 1965)
en Au fil des jours, traduction de
Jeanne Buytaert, preface de Pierre
Bourgeois (Bruxelles, La Renaissance du Livre, 1972).
In 1982 verschenen zijn Verzamelde
gedichten (Beveren, Orion-Colibrant), in de reeks 'De gulden
veder; met een inleidend essay van
Rudolf van de Perre.
Zijn poezie werd lierhaaldelijk onderscheiden, o.m. met de prijs van
de provincie Brabant voor poezie
(1939), de Henric van Veldeke-prijs
(1940), de prijs van de Vlaamse Provincies voor poezie (1946), de pri/s
van de Scriptores Catholici (1947)
en de Karel van de Woestijne-pri/s
van Sabam (1965).
Over hem schreef Rene Verbeeck
de monografie Pieter G. Buckinx
(Antwerpen, 1964), in de reeks 'Monografieen over Vlaamse Letterkunde , uitgegeven door het Ministerie
van Nationale Opvoeding en Cultuur.
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volledige en representatieve gedichten uit
een oeuvre, dat zich uitstrekt over meer
dan vijftig jaar en elf bundels omvat. Ik
meen er dan ook goed aan te doen de poetische wereld van Pieter G. Buckinx aan
de hand van dit gedicht te verkennen.
Het Avondmaal is een stemmingsgedicht,
dat in de eerste plaats steunt op de beeldensfeer. De beeldspraak is de wortelgrond van het gedicht, omdat de beelden
het klimaat bepalen waaruit het gegroeid
is. Het gedicht werd geschreven vlak na
de Tweede Wereldoorlog en ontstond uit
een schrijnend gemis. Het werd later opgenomen in de bundel De Verzoeking der
Armoede (1949). Buckinx zegt hierover in
zijn autobiografie Het ligt voor de hand
het volgende:
„In de meeste gedichten die in De Verzoeking der Armoede voorkomen heb ik de
herinnering opgeroepen aan de kinderjaren, maar ik riep deze herinnering op uit
een tragisch gevoel: het ineenstorten van
een wereld, die onherroepelijk voorbij
was. De oorlog had een brandende pijn
nagelaten in mijn gemoed. Vader en moeder waren gestorven. Het ouderlijk erfgoed in het verre Limburg werd onder de
hamer gebracht. Het leek wel of het oude
kroongebied in elkaar stortte. Bijna gedurende dertig jaar was ik geregeld teruggekeerd naar het vaderhuis, waarin ik als
kind opgegroeid en waarin ieder voorwerp
als het ware onaangeraakt gebleven was
en de herinnering aan de kindertijd be-

waarde. Dit alles was nu voorgoed voorbij. Maar ik wilde het verleden vasthouden
en riep de herinnering aan de kinderjaren
op in enkele gedichten. Zo ook in het gedicht Het Avondmaal."
Dat Buckinx het avondmaal als onderwerp koos — een dichter moet immers selecteren — om 'het paradijs der kinderjaren' te herscheppen, is niet verwonderlijk.
Elke maaltijd, het aan tafel gaan of rond
de tafel zitten schept op zich al een sfeer
van samenhorigheid: het samen-horen in
de dubbele betekenis van samen-zijn en
samen naar hetzelfde ' l u isteren'. Een
avondmaal (het Griekse 'agape' betekent
liefdemaal) baadt bovendien in een speciale sfeer, een sfeer van intimiteit en geheimzinnigheid, d.w.z. wat zin geeft aan
het heim-zijn, dat wonderbare gevoel van
verbondenheid door de banden van het
bloed. Zo krijgt de sfeer een haast sacrale
wijding, een religieus karakter.
Door het gebruik van het bepaald lidwoord tilt Buckinx het zich steeds herhalende gebeuren boven de anekdotiek uit
en verleent hij het een symbolische bete-

Het avondmaal.

kenis.
De sfeer van zijn kindertijd in het kleine
Limburgse dorp Kortessem, in het oude
land van Loon, roept hi] op met beelden
die wijzen op het landelijk karakter en op
de gehechtheid aan de traditie. Het landelijke wordt aangeduid door de zon en de
bloesems van de eglantier ( het woord

misstaat hier niet omwille van de 'oude
voornaamheid') voor het vaderhuis en
vooral door de opsomming van de gerechten, die in al hun soberheid toch een
feestel i jk karakter bekomen.
De zin voor de traditie spreekt uit het koperen vaatwerk, dat van generatie op generatie als een kostbaar erfgoed wordt
bewaard en gebruikt. Doch het beeld van
de voorbiddende vader en de plaats van
moeder, „die zo ver aan 't eind der tafel
zat", wijst eveneens op een gehechtheid
aan de voorvaderlijke gebruiken.
Het valt op dat Buckinx graag gebruik
maakt van de opsommingstechniek.
Daardoor sluit hij aan bij de oeroude traditie van het benoemen, het een naam geven aan de dingen, waardoor deze een 'bezwerende' en dus meer dan dagelijkse betekenis verwerven. In dat licht is het ook
duidelijk dat het beeld van 'het vlammend
avondrood' poly-interpretabel is. In letterlijke zin kondigt het het einde van een/de
dag aan, in een verruimende betekenis
ook het einde van een levensfase, de kinderjaren, de jeugd. Blijkens de biografische context wijst het echter ook op het
afsluiten van een levensperiode, het let-

terlijk afstand moeten doen van het verleden (vader, moeder, geboortehuis). Op
symbolisch viak versterkt het uiteraard
het definitieve verlies van 'het paradijs
der kinderjaren'. Dit pijnlijke besef wordt
trouwens beklemtoond door de herhaalde
vraag: „is alles nu voorbi j ?".
In het eerste deel van het gedicht heeft
P.G. Buckinx alleen de dingen opgeroepen en wel in de O.T.T., de tijd van de
duurzaamheid. In het tweede deel brengt
hi] de mensen uit zijn verleden tot leven.
Dit geschiedt in de O.V.T., de tijd van het
gebeurde, van wat geweest is. Die mensen worden omgeven met dezelfde wijding als de dingen in de eerste strofe. De
voorbiddende vader is het vanzelfsprekende hoofd van het gezin. Moeder vervult
haar nederige, dienstbare rol, maar ze
kijkt vol trots op haar kroost: ,zij hield van
voornaamheid en hoofse vormen en
heerste met de strenge goedheid van een
koningin over haar gezin", zegt Buckinx.
En in dat 'ruisend paradijs' hoort ook de
eenzelvige, in zichzelf gekeerde knaap
thuis. Ook hier is de symbolische aanduiding belangrijker dan de concrete realiteit: het kroostrijke gezin wordt herleid tot
de drie-eenheid van vader, moeder en
kind. Het is immers juist om het kind, de
dromende knaap, te doen in het verder
verloop van het gedicht: de latere man, de
voiwassene, de dichter.
Voor wie niet vertrouwd is met de dichterlijke wereld van Buckinx zijn de verzen:
„reeds droomde van de sneeuw en van
het edelweisz
en van de meeuwen in de morgenmist"
met een zekere raadselachtigheid omgeven. Zij vergen verkiaring. P.G. Buckinx
anticipeert hier op of refereert hier naar
zijn eigen dichterschap, waarvan het wereldbeeld makkelijk in enkele kernwoorden kan vastgelegd worden. Ik kom daar
zo dadelijk op terug. De eeuwige strijd
tussen ziel en zinnen — waar het in feite
om gaat — heeft hij trouwens reeds vroeger aangeduid in ge l i j kaard ige woorden,
in het gedicht Het Dorp in de Lente uit
Droomvuur (1940).
Hierin beschrijft Buckinx hoe hij zich, als
hi] later naar het geboortedorp terugkeert,
van de vroegere gemeenschap voelt vervreemden. Zijn paard (symbool van de muze) voert hem van het tafereel in de dorpsherberg weg naar andere tochten, naar
het rijk van de verbeelding. Hier stelt hij
de vraag, die in Het Avondmaal als bevestiging geformuleerd wordt:
„ — Droomt hij nu van de meeuwen
en van een kind nog witter dan de sneeuw
dat eenmaal in zijn armen lag?"

P.G. Buckinx in 1920.

Getekend portret door Luc de Decker.

Het is immers in 'het ruisend paradijs', in
de sfeer van de kinderjaren, dat de dichterlijke ontvankelijkheid en gevoeligheid
van de knaap zich openbaren. Het is hier
dat de kiem gelegd werd van de innerlijke
zoektocht of queeste die zijn verdere leven zou bepalen en die nooit zal voltooid
worden.
Als knaap kon hij (nog) niet weten dat er
voor de onrust van het hart en van de zinnen geen bevrediging is, want het verboren paradijs is inderdaad een verdwenen
paradijs, een verloren werkelijkheid.
Is het wellicht daarom dat er in het tweede deel van Het Avondmaal geen hoofdwerkwoord staat?
De grammaticale constructie blijft a.h.w.
in de mijmering steken: mijn vader die...,
en moeder die..., en deze knaap die
droomde en die niet wist... Wat moet of
moest hier op volgen? We weten het niet,
maar kunnen het vermoeden, of liever we
voelen het aan. En wat we voelen is het
heimwee van de dichter naar een verloren
wereld en de weemoed om wat nooit vervuld zal worden.
Maar wat er wel gebeurd is, is dit: wat
voorgoed verloren scheen, heeft de dichter door de kracht van het woord opnieuw
tot leven geroepen en 'duurzaam' gemaakt. In zekere zin heeft hij dit 'verloren
paradijs' gered uit de tijd, d.w.z. van een
volledige ondergang. Op die wijze herschept kunst — in casu poezie — het le-

ven tot een blijvende realiteit. Het verdriet
om het verlies van een stuk concrete werkelijkheid, wordt gecompenseerd door de
vreugde om het scheppen, dat op geestelijk viak iets blijvends tot stand brengt.
Het Avondmaal is aldus in alle opzichten
een klassiek gedicht te noemen.
Van meet of aan beweegt de poezie van
Pieter G. Buckinx zich tussen twee polen:
de verbondenheid met de aarde, het reele
leven, en anderzijds het streven naar vergeestelijking en onthechting van het aardse. In feite komt dit veer op het eeuwige
conflict tussen lichaam en ziel, zinnen en
geest, aarde en hemel. Aan de basis van
dit dualisme Iigt het oeroude ballingschapsgevoel dat de mens sinds zijn verdrijving uit het paradijs tekent en met
heimwee naar de oospronkelijke gelukstoestand vervult.
Het poetisch wereldbeeld van Buckinx is
opgebouwd met een aantal sleutelwoorden die de lezer moet kennen om de grenzen ervan te ontsluiten. De twee polen in
dit Iandschap worden aangeduid door het
beeld van het bergland en van het dal en
aangevuld met een reeks daarbij horende
componenten als kristal, sneeuw en ijs,
vuur, roos, bloesem, vlinder, hinde en
meeuw.
Het bergland is symbool van het oerland,
van een soort voorwerelds en ongerept
bestaan, waar de mens bevri jd is van de
onderworpenheid aan de zinnen. Het kli67

maat dat in deze gedichten opgeroepen
wordt is hard en kil. Het is er koud zoals
op de bergtoppen, waar sneeuw en ijs een
zuivere, vergeestelijkte wereld verzinnebeelden. Daartegenover staat het dal, het
natuurlijke Ieefmilieu van de mens,
waarin vooral het vaak terugkerende
beeld van het vuur symbool is van de verterende hartstochten.
Al schenkt de aardse werkelijkheid in het
dal de mens of het mensenpaar, o.a. in de
liefde, soms momenten van intense gelukservaring, toch is elk ogenblik doorhuiverd van verdriet om de onvolkomenheid
en van angst om de schaduw van de dood
die overal aanwezig is.
Precies de eigen-zinnigheid waarmee en
de wijze waarop Buckinx zijn innerlijke er
varingswereld omzet in taal, schenkt aan
zijn poezie haar karakter van onvervreemdbaarheid.

Met P. Arthur Verthe ti/dens de Kongoreis in 1954.
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Niet altijd zijn de twee polen in dezelfde
mate aanwezig.
De eerste twee bundels van P.G. Buckinx
De doortocht (1927) en Wachtvuren (1929)
bevatten belijdenislyriek in het spoor van
het humanitaire expressionisme van Wies
Moens en Marnix Gijsen.
Zij vallen als dusdanig buiten zijn eigenlijke poetische ontwikkeling. Daarom
neemt hij ze later ook niet op in zijn Verzamelde gedichten.
Eerst met De dans der kristallen (1936)
wordt zijn persoonlijke wereld geprofileerd. Het dualisme, dat de kern van zijn.
wezen uitmaakt, is onmiddellijk duidelijk
aanwezig. De mens heeft het paradijs, d.i.
de oorspronkelijke harmonie, verloren. Hij
heeft er weet van en vermoedt het 'voorbij
de grenzen' van dit onvolmaakte bestaan.
Buckinx zegt dat niet, hij beeldt het uit in
een taal die voor oningewijden aanvankelijk als geheimtaal aandoet.
De 'rode vogel' van de hartstocht huist in
de vlakten van de milde, wilde en bruisende aarde, maar de geest hunkert huiverend naar het 'bergland', het witte land
van .droom en verbeelding, dat in deze
bundel domineert, wonderlijk koel en helder rustig. Toch wordt de mens 'dalwaarts' geroepen, omdat het zijn thuis is,
omdat het warme, rusteloze bloed onophoudelijk pulseert en omdat het 'het leven
zingend herbeginnen' doet.
In het grootse, dramatische gedicht 'Cap
Ferrat' sch i j nt de gestalte van de vrouw,
midden een prachtig natuurdecorum, een
ogenblik de harmonie te bewerkstelligen.
In het geluid van de brekende schelpen op
het strand erkent de dichter echter de
stem van de vergankelijkheid:
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ach,
kleine schelpen breken kreunend aan uw
voet.
Het aardse dal is immers bestendig overtrokken door wolken van verdriet. Er is
niet alleen het besef dat alles onomkeerbaar is, maar ook de meer concrete ervari ng van de onvruchtbare liefde en de
angst voor het ondoordringbare mysterie
achter de dingen, dat de mens, ten oosten
van Eden, met verlangen en huiver vervult.
Al blijft het wereldbeeld van P.G. Buckinx
in deze bundel nog vrij abstract, toch is er
het fundament gelegd, dat een uitbreiding
en voltooiing mogelijk maakt. Meer nog.
In Droomvuur (1940) heeft het droomland
een meer reele dimensie gekregen. Het
aards paradijs is een paradijs op aarde
geworden, belichaamd door de vrouw en
geconcretiseerd in de erotische vervoering. Het mensenpaar treedt de geschiedenis binnen.
Op de achtergrond doemt echter weer de
verschrikking op van de 'Vuurnacht', het
angstwekkende visioen van de verdrijving
uit het paradijs. Het verenigt man en
vrouw nog sterker in hun lotsbestemming.
De liefde maakt het leven zinvol en aanvaardbaar, maar ze kan niet zonder de
schaduw van de dood en de herinnering
aan wat eens geweest is. Oat verklaart

het elegische karakter van gedichten als
'Ophelia' en het verwi j len — in gedachten
— in het droomschone verleden van ridders en legenden uit zijn geboortestreek.
De dichter is de aangewezene om, in eenzaamheid, de herinnering aan en het
heimwee naar paradijselijke geluksmomenten vast te leggen.
Buckinx' levensvisie krijgt een uitgesproken spiritualistisch karakter met De v/euge/en van Icarus (1944). Hij onderneemt
echter geen nieuwe vlucht naar de ijle sferen van het bergland. Wel treedt in de bundel een intensifiering en sublimering van
de erotiek op. De natuur deelt in dit extatisch beleven.
Weer waart de dood — nu het heengaan
van de moeder — echter over dit land. De
tuin van Eden ligt er als verlaten in een
uitgedoofde wereld. Het zet de dichter
aan tot berusting en onthechting.
Het conflict tussen lichaam en ziel is inderdaad nog niet beslecht, al wordt de
zinnelijke vervoering steeds meer als herinnering beleefd. In de slotreeksen van
deze bundel projecteert hij tevens in mythische figuren (Don Juan, Oidipoes) de
tragiek van een aardse liefde die onvruchtbaar blijft en van de door angst en
schuld getormenteerde mens. De poezie
van Buckinx steunt niet op een direkte
anekdotiek. Toch is het zeker dat het cata-

Samen met de trouwe vriend Felix de
Boeck te Drogenbos, 1965.
De 'stille man' in 1976.

clysme van de Tweede Wereldoorlog, in dit
stadium van zijn ontwikkeling, mede zijn
visie heeft bepaald.
Deze cataclystische belevenis wordt in
De verzoeking der armoede (1950) tevens
zowel verruimd tot de algehele ondergang
van onze westerse beschaving, als toegepast op de eigen, persoonlijke situatie. De
confrontatie met het land van de kinderjaren, waar hij nu voorgoed afscheid moet
van nemen (cfr. 'Het Avondmaal'), roept
herinneringen op aan de kommerloze, tijdeloze sfeer van die jaren. Als hij anderzijds denkt aan de geslachten die hem
voorafgingen, weet hij hoe ze allen door
hetzelfde 'wild verlangen' van het bloed
werden verteerd, maar ook dat de slotsom
van het leven onveranderlijk is:
Ontluiken, bloeien, bidden en verzaken;
's levens onherroepelijke nood.
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De gloed van de zinnelijke liefde laait nog
even op, niet zonder een gevoel van
(zelf)vernietigende kracht nochtans. Weer
heeft de dichter het gevoel een vreemdeling te zijn, uitgedreven en voortgejaagd
door het leven, „van grens tot grens, onterfd en zonder naam".
In die optiek is het 22 strofen-lange, visionaire gedicht 'de verzoeking der armoede'
ontstaan, wellicht het meest uitgespro-

ken religieuze gedicht van Buckinx. Het is
een innerlijke queeste, een soort balans
en synthese van de rijper geworden dichter, die weet dat hij altijd opnieuw door de
verrukkingen van het dal zal vervoerd worden, maar tevens beseft dat uiteindelijk
alles voorbijgaand is en slechts zinvol
wordt in 'Gods verblindend licht'. De wijsheid van de onthechting is armoede die
rijkdom is.
Pas in 1958 verschijnt de volgende bundel
De oevers van de stroom, de neerslag,
niet het versiag, van een Kongo-reis. Ook
in de exotische Iandschappen en de geheimzinnige Afrikaanse sfeer vindt hij lets
terug van zijn eigen elementair verdriet en
van de oerangst voor de dood. In 'Twaalf
negerliederen' probeert hij zich niettemin
— en met succes — in te leven in de
gevoels- en denkwereld van de zwarte.
In de evolutie van zijn dichterschap is dit
Kongo-avontuur niet zonder betekenis.
Nu de jaren van de felste innerlijke strijd
achter de rug zijn, heeft het zijn aandacht
mede toegespitst op een veel onmiddellijker realiteit.
Met De zevende dag (1961) heeft de poezie
van Buckinx haar definitieve gedaante gekregen. Het innerlijk dualisme is overbrugd, de onthechting heeft tot berusting
geleid. Het kille bergland en het bloedwarme dal zijn geen antipoden meer, maar

vu l len elkaar aan en ontmoeten elkaar in
de zachte 'bergboswei', zoals in het
prachtige titelgedicht.
Vallen de dramatische tegenstellingen
weg, dan is er nu meer ruimte voor een
menselijker en warmer contact met de
aardse realiteit, die Buckinx zuiver lyrisch
ondergaat. De harmonie ligt in een totale
en spontane overgave aan de natuur, de
kosmos, het andere, waarmee we sinds
oeroude tijden verbonden zijn. Die ogenblikken van lyrische extase beleeft de
mens, als hij de rust van 'de zevende dag'
heeft hervonden, zoals in het titelgedicht
of 'Een vlinder fel van kleuren' e.a. Het
heimwee naar de Haspengouwse kinderjaren, die het dichtst deze zijnstoestand
benaderen, wordt nu ook heimwee naar
het oerbegin, maar vaker ook richt het
zich op de toekomst, wordt het meer verlangen naar dan herinnering aan. Het ouder worden en de dood worden weliswaar
met een natuurlijke angst tegemoet gezien, maar ook vol berusting aanvaard,
omdat de dood in Buckinx' spiritualistische visie geen eindpunt is, wel de weg
waarlangs de verloren gegane harmonie
opnieuw kan veroverd worden.
Toch heeft Pieter G. Buckinx daarmee
geen eindpunt bereikt. In het gedicht 'De
zevende dag' suggereerde hij dat de wereld (nog) niet rijp is om te luisteren naar
het woord dat de boodschap van een ti jdeloos geluksmoment verkondigt. Het is
alsof de dichter in Blijdschap is een boom
(1968) plots gaat twijfelen aan de bezwerende kracht van het woord.
Woorden zijn overbodig
nu wij langzaam verstenen
in dit koninkrijk van de herfst.
De problematiek van het ouder-worden en
de onafwendbare dood weegt trouwens
door in deze bundel, in weerwil van zijn titel. Anderzijds is ze ondubbelzinnig geplaatst tegen de achtergrond van het eeuwigheidsperspectief: de dood als overgang naar een ander leven, de dood als
wedergeboorte.
De vertrouwde beelden zijn nog steeds
aanwezig, doch hun symboolwaarde is nu
veel concreter en reeler dan in den beginne. Koude en ijs b.v. zijn nu directe verbeeldingen van het eeuwige van wat voorbij de grenzen van de aardse werkelijkheid ligt en het herhaaldelijk opduikende
'voorjaar' en 'winter' moeten in hun metaforische betekenis gelezen worden en zijn
meermaals metafysisch geladen.
In Bijna aan de grens (1975) keren alle
vroegere thema's en motieven terug, in
een soberder verwoording en aansluitend
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Pieter Geert Buckinx en
'De Tijdstroom'
Anderzijds is de zee, de grote levensader,
ook droomlandschap met de rode vogel
en de vlammende zon, maar tevens morgen l i j ke bron, wier zuiverend water het
vuur van de aarde transformeert tot vuur
van de geest, dat de stof verpulvert.
Wij worden water en klei
voor een nieuwe geboorte.

Met zijn vrouw op vakantie in Spanje
in 1982.

bij een meer herkenbare realiteit. Precies
door de visie van de dichter werkt deze
realiteit sterker in op symbolisch viak
en openbaart ze tekens van eeuwigheid,
eveneens in de talrijker wordende 'gelegenheidsgedichten'. Het 'licht' dat zo
veelvuldig in deze bundel voorkomt,
houdt, 'bijna aan de grens' gekomen waar
tijd en eeuwigheid elkaar raken, na de
duisternis van de nakende 'winter', de belofte in van een nieuwe dageraad, 'in het
voorjaar der ti jden'.
Op de vooravond van zijn 80e verjaardag
gaf P.G. Buckinx zijn Verzamelde gedichten (1982) uit. Hierin is de onuitgegeven
en voor het eerst gepubliceerde bundel
Voorjaar aan zee opgenomen. Als een
soort credo verklaart de dichter:

De i jsti jd is voorbij, de zee is tot kristal
gestold. De dichter kan nu rustig de 'nieuwe geboorte' verbeiden. Hij voelt zich als
,een voorjaarsviinder / die stil als sneeuw /
op het koele helmgras slaapt".
Pieter G. Buckinx heeft zich van meet of
aan afgezet tegen de kunst als vertolker
van politieke, sociale of ethische opvattingen. In het spoor van Paul van Ostaijen
streefde hij bovendien naar een 'poesie
pure', naar een weergave van innerlijke
bewogenheid door ritme en klank, zonder
emotionele ontladingen. Door de aard van
zijn opvatting en door haar wezen zeif, is
deze poezie een poezie die zich niet richt
tot een schreeuwerige massa, maar een
poezie met een aristocratisch karakter,
verfijnd en gracieus, luciede en gereserveerd, gegroeid uit de stilte en bestemd
voor de stilte van de receptieve geest.
Op haar beste momenten is de poezie van
Buckinx incantatie, sluit ze aldus aan bij
een lange traditie en vervult ze een oeroude bezwerende functie. Zij is daardoor
een bron van steeds zeldzamer wordende
schoonheid, schoonheid als weerspiege1 i ng van het door hem genoemd 'hu iverend heimwee van de mensenziel', tot
vorm geworden in beel_d, klank, ritme en
woord.
Rudolf van de Perre

Leven, Iiefde en Iicht,
ik blijf in u geloven.
Nog is zijn wereld samengesteld uit roos
en meeuw, vuur, vlammen en zon, ijs en
kristal, marmer en sneeuw enz., doch ook
het voorjaar aan zee, in zijn schijnbaar objectieve uitbeelding, vervult een symbolische functie. Enerzijds wordt Buckinx geconfronteerd met de reele verschijningsvormen van het leven: een vrouw in een
rolstoel, de avondgang van bejaarden,
een dode op een rustbank, contrasterend
met een jonge trotse vrouw in het water of
een zorgeloos spelende knaap. Symbiose
van bloei en verval, leven en dood. De tegenstellingen heffen elkaar op, zoals de
donkere momenten en het verdriet om het
menselijk tekort gecompenseerd worden
door de innerlijke warmte van een gerijpte
en verdiepte liefde.
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Om mijn herinneringen aan Pieter Geert
Buckinx en De Tijdstroom waar te maken
ga ik meer dan een halve eeuw terug.
Vooraf gezegd moet ik mij verontschuldigen omdat ik zo dikwijls op het persooni j k voornaamwoord ik een beroep zal
moeten doen. Ik was in mijn achttiende
jaar toen ik, wat mij nu ongelooflijk toeschijnt, aan enige tijdschriften en bladen
een bijdrage inzond. Als hoofdredacteur
van Ter Waarheid liet George Van Severen, zoals hij nog in 1924 zijn voornaam
schreef, mij weten dat mijn gedicht te
jong, wat wij zullen lezen als niet goed genoeg, voor zijn periodiek was. Prof. Dr. Jozef Muls van Vlaamsche Arbeid bleek
evenmin over mijn 'poezie' opgetogen.
Meer kans kreeg ik in Pogen van Wies
Moens, ook in de weekbladen Het Vlaamsche Land waarvan Gerard Walschap redactiesecretaris was en Averbode's
Weekblad, dat onder de leiding van Pater
Dr. Emiel Valvekens stond.
Mijn medewerking aan laatstgenoemde
uitgave heeft mij in betrekking gebracht
met Marc Van den Broucke en Pieter
Geert Buckinx. Beiden behoorden later
tot de stichters en redactie van De
Tijdstroom. Toen ik in 1926-27 als plot van
het Tweede Linieregiment te Gent mijn
soldatendienst vervulde, ontmoette ik
Van den Broucke, die toen secretaris van
een christelijke vakbondsleider was, nagenoeg iedere week in het Gasthof De
roode Hoed achter de Sint-Niklaaskerk.
Wij waren innig bevriend, hadden weinig
geheimen voor elkaar, spraken dikwijls
over literatuur, onze wensen en vooruitzichten, zodat bi j na onvermi jdel i j k ook de
uitgave van een tijdschrift waarin de opvattingen en idealen van de jongeren aan
bod zouden komen overwogen werd.
Een persoonlijke kennismaking met
Buckinx volgde einde 1927. Aanleiding
was een brief waarin ik hem feliciteerde
voor een gedicht van zijn hand dat in Averbode's Weekblad verschenen was. Hij
antwoordde op 1 december van dat jaar,
zei dat hij uit Limburg afkomstig was,
,,zeer stil is het daar en ik reis dikwijls naar die goede, sterke stilte", naar
Kortessem, waar zijn vader gemeentesecretaris was en ook gedichten schreef.
,,Zeer vroeg moest ik weg uit mijn goede
rustige gouw. Stel u voor, ik was achttien
jaar. En de stad pakte mij vast en schudde
mij dooreen." Hij kwam er „in een administratief wespennest van cijfers
terecht", maar beeindigde zijn loopbaan
als een hoog ambtenaar bij het Vast Wervi ngssecretariaat.
In dezelfde brief deelde hij mede dat hij de
regie waarnam bij het reizend toneelge-

Verantwoor in g

zelschap Gudrun. ,Verleden zondag
moest ik naar Ninove. Ik kom ook naar
Iseghem — dat is niet heel ver van bij u,
geloof ik. Zondag 11 december geven we
daar 'n opvoering in 't Vlaams huis om
De Tijdstroom >> bedoelt het orgaan te worden ener generatie die,
2u30. Ik ben er reeds van rond 10 u 's morgens. Kunnen wij elkaar daar niet ontmoewars van al de eksperimenten der laatste jaren, arbeiden wil aan de
ten? — U kunt clan meteen ook 'n opvoeopbouw ener persoonliker en menseliker kunst. Zij menen dit te kunnen
ring zien van 'Scapin'. ('Les Fourberies de
Scapin' van Moliere)." Niet te verwondebereiken door meer tucht en concentratie enerzijds, en anderszins door meer
ren d u s dat Buckinxze i f veel toneele n
waarachtigheid . Wij aanvaarden dat de kunst de kristalliseringg van h et
ook een boek over Staf Bruggen geschreleven van de kunstenaar is, en dat Naar graad schoonheid wordt bepaald
ven heeft. Later volgde hij voor een Brussels blad en het N.I.R. het theaterleven in
door de hevigheid van het beleven en de mogelikheid deze bewogenheid
de hoofdstad en
e wijdde
J de er
a talrijke
to jke kroniete verstoffeliken in de enige passende vorm. De manier van beleven verken asn, die spijtig genoeg voor de geschiedenis van onze toneelspeelkunst
schilt echter volgens de levensovertuiging van de kunstenaar, en zo blijft
nooit gebundeld werden.
het ten slotte het etiese beginsel dat richtinggevend optreedt, en voor het
1k kon m i j die dece m berdag niet vri j m aken. Op De Elsbosch was er ook 's zonleven en voor de schoonheid. Ook dit beginsel kan verschillend zijn, maar
dags werk: dieren voederen, stallen reiniwij geloven het te bezitten in de door God veropenbaarde en door de
g e n, koe i e n m e l ke n . Meer in de winter
zelfs dan 's zomers als de paarden en het
in deze bladen ook plaats is voor werk van andersdenkenden, voor zover
vee in de weide graasden. Het heeft
Heilige Roomse Kerk voorgehoudene leer. Wat echter niet uitsluit dat
9 eduurd tot het voorjaar werd voor ik
Buckinx mocht ontmoeten. Hij aanvaardhet niet strijdig is met de door ons beleden waarheid en ook naar de geest
de een weekeind bij ons door te brengen
aan de onze verwant is.
en wi'j sspraken
of dat ik hem
r
p
e maan
as de trein
halte te Aarsele zou opwachten. Er reed
Wij willen trachten door scheppend werk iets van deze geest te verwet een t ra m m et'1 e t u sse n Aarsele en
wezenliken en, door onze kritiek en inwij ding, zoveel mogelik aandacht
Kortrijk dat op t w i n t i g minuten van onze
hoeve aan De groene Wandeling stopte,
verlenen aan de meest aktuele kunstuitingen, zo op het gebied van poemaar om redenen waar je het raden naar
zie, proza, toneel en muziek als van beeldende kunst. Verder verlangen
had, vertrok het volgens het officiele
spoorboekje enkele minuten voor de trein
wij , naast een overzicht van de buitenlandse kunststromingen, een vergeBrussel-Gent-Adinkerke aankwam.
lijk te vinden in de angstwekkende chaos der vaak taktloze en meestal
Dus fietste ik met twee rijwielen naar het
stationnetje, ruim anderhalf uur ver en
bevooroordeelde kritiek.
kwamen wij in de val lende avond heelhuids
ter bestemming. Aan dat bezoek
Met een woord van dank aan alien die ons hielpen en nog helpen
heeft Bucks nx i n Het ligt voor de Hand
zullen, beginnen wij vastberaden onze taak. En wij zullen doorhouden
(1969) een voile bladzijde gewijd. Daarin
staat te lezen dat hij vooral getroffen
als God ons helpt.
werd door „de eenzaamheid zonder einde,
aan de verste grens van de wereld, te midden van de bloeiende, nog ruwe natuur"
waarin wij woonden.
In 1929 richtte de Kortrijkenaar Richard
De Redaksie.
Acke een uitgeverij op, die hij met de
naam van zijn woonhuis Steenlandt
noemde. Hij bracht een reeks verzenbundels, ook prozawerken op de markt en
besloot een ti jdschrift van en voor jonge'Verantwoording van 'De Tijdstroom
1
jg. 1, nr. 1 oktober 1930,
ren
uit
tovroe
9 even. Hi'1
9 muJ het verschi1 nen voor te bereiden en naar medewerkers uit te zien. Wij waren akkoord over de
titel Wachtvuren, ik schreef de tekst voor
het prospectus dat in een mooi verzorgde
tweekleurendruk verspreid werd en kreeg
de toezegg i ng tot medewerking van een
aantal jonge auteurs en enkele ouderen,
waaronder Cyriel Verschaeve, die een
tang artikel over Rubens ter beschikking
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stelde. Niettemin liep het initiatief op een
mislukking uit, omdat er te weinig intekenaars waren en de uitgever het risico te
groot achtte om te vertrouwen op een succes dat op de waarde van de eerste afleveringen zou steunen.
Toch bleef de wenselijkheid van zo'n tijdschrift gesteld tot de Brugse uitgever
A. Geerardijn enkele maanden daarna
besloot de uitgave te wagen. Het eerste
nummer van De Tijdstroom, gele kaft met
zwarte lettering op groot formaat en glanzend papier, kwam in oktober 1930 van de
pers. De bijstelling bij de titel was reeds
om de toegepaste vereenvoudigde spelling een beknopte programmaverklaring:
'Maandschrift voor Kunst en Letteren. Orgaan der Katolieke Vlaamse Jongeren onder redaksie van Pieter Buckinx, Andre
Demedts, Lode Lagasse, Franz Van Bogaert (pseudoniem van Mark Van den
Broucke), Rene Verbeeck en Jan Vercammen'.
In een Verantwoording die ten dele op de
inleidende tekst tot Wachtvuren terugging werd sterk de nadruk gelegd op het
verband tussen leven en kunst, de wereldbeschouwing en de literaire schepping
van de kunstenaar, alsook op de Roomskatholieke overtuiging die de redactie toegedaan was.
Die redactie vergaderde geregeld te Gent,
aanvankelijk in De roode Hoed, later om
de verre verplaatsing in de stad te bekorten, in het koffiehuis van een bekende
wielrenner tegenover het Sint-Pietersstation. Ik herinner mij niet dat er ooit vinnige discussies ontstonden, ook niet met
de uitgever die een vriendelijk en inschikkelijk man was. Na de vijfde aflevering
van de eerste jaargang, om redenen die
mij nooit duidelijk geweest zijn, verdween Lode Lagasse uit de redactie. Hij
werd vervangen door Jan Vercammen, die
tot december 1934 zolang als het ti jdschrift verschenen is als secretaris bedri jvig bleef. De oorzaak van het verdwijnen
lag bij Geerardijn, die om financiele moeilijkheden besloot zijn uitgeverij op te geven.
Wie nu de eenenvijftig afleveringen van
De Tijdstroom doormaakt, zal vaststellen
dat de redactie erin geslaagd was, ook in
Nederland, een talrijke groep medewerkers te werven. Merkwaardig b.v. dat er
reeds in de eerste aflevering een bijdrage
van Theun de Vries te lezen stond. Niet alles was even degel i j k, maar de meeste bi jdragen zijn nog leesbaar, omdat zij vooruit spelen op strekkingen die slechts een
kwarteeuw later in de jaren vijftig
doorslaggevend geworden zijn. Wij bedoelen het politieke en sociale element
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De tijd van 'Droomvuur' in 1940.

dat intussen meer en meer op de voorgrond trad.
Achteraf bekeken vraag ik mij af of juist
die tendens, ondanks de vriendschappelijke verhoudingen in de redactie, niet tot
een scheiding van de wegen zou geleid
hebben was het tijdschrift niet door de
uitgever prijsgegeven. Blijkbaar is dat degenen die meer nadruk legden op het esthetische beginsel, zoals Buckinx en Verbeeck, een andere opvatting dan de
schrijver van de meeste geengageerde artikels, toegedaan waren. Zij zijn het ook
geweest die met Paul De Vree in april
1936 het 'tweemaandel i j ksch letterkundig
tijdschrift Vormen' uitgaven. Dat de
schrijver van deze bijdrage in 1937 gevraagd werd samen met Dr. R.F. Lissens
tot de redactie toe te treden en dat ook
dankbaar aanvaardde, bewijst dat de oude Tijdstroomredacteuren elkaar trouw
gebleven waren. Zij zijn het zelfs later
over alle tijdsperikelen heen gebleven.
In de Tijdstroomredactie fungeerde Pieter
Geert Buckinx als onze nooit als zodanig
gekozen voorzitter. Maar hij was het als
oudste lid en om zijn wijs en rustig optreden, hoewel hij het lang niet altijd met de
opvattingen van zijn collega's eens zal ge-

weest zijn. Hi] rondde de scherpste hoeken van de tegenstellingen af en trachtte
de meningsverschillen te overbruggen. In
de beginperiode van het blad werkte hij
nagenoeg aan ieder nummer mede. Hij
publiceerde gedichten, opstellen over
dichtkunst, toneel, schilderkunst en boekbesprekingen. Maar in de afleveringen
van de vierde en vijfde jaargang heb ik
amper vier bijdragen van zijn hand gevonden. Daarbij valt op te merken dat hij intussen in verscheidene andere periodieken aan het woord kon komen.
Bijna een halve eeuw is over het
Tijdstroom-experiment heengegaan. Zelden verloopt er een half jaar voor ik
Buckinx weer mag zien. Hij is niet veel
veranderd. Hi] bl i jft onverstoorbaar zijn
pi j p roken, l u istert en beheerst zijn omgeving door zijn rust schenkende aanwezigheid en toegeeflijke glimlach. Die innerlijke vrede hem wellicht als Limburger aangeboren is de veruitwendiging van die
existentiele weemoed, waarover hij mij in
zijn eerste brief schreef en die hem tot
zijn mooiste gedichten geinspireerd
heeft.

Andre Demedts

Pieter Geert Buckinx
Ontmoetingen, ook in levende
Iijve
Moeilijk te geloven, maar Pieter Geert
Buckinx is in februari van dit jaar 80 geworden. Want het beeld van hem dat ik
mij sedert de kennismaking met zijn poezie had gevormd (en dat is straks een halve eeuw geleden) was dat van een muzenknaap die uit het hinderlijke kreupelhout van de maatschappij op vlucht was
getogen naar de i j iten en hoogten van een
mensloos bergland. Wellicht zat die allereerste indruk vast aan de constatering
dat zijn poezie uit die tijd — voor mij de
laatste jaren van de humaniora, voor hem
de periode van De dans der kristallen
(1936) — verwijst naar en zich afspeelt in
een witte, eenzame wereld van vuur en ijs,
sneeuw en rozen, zilver en ivoor. Een paradijs buiten de tijd en ten zeerste verwant,
ontdekte ik later, met het mytologische eiland van Adrianus Roland Hoist. Dagen
lang, weet ik nog, intrigeerde mij een enkele versregel, eigenlijk een enkel beeld,
uit het gedicht dat de poesisleraar had
voorgelezen als toemaatje aan een les die
enige minuten voor het belteken was
geeindigd: verzinken in de zwarte tover
van het gras.
Ik wist niet van wie het gedicht was, ook
niet hoe de titel ervan luidde (een en ander heb ik pas naderhand vernomen),
want onze toenmalige lesgever had de
nogal eigenaardige gewoonte om literaire
teksten, die niet voor examenstof in aanmerking kwamen, nooit van toelichtingen
te voorzien ! (Achteraf heb ik dikwijls gedacht dat hij die gedichten meer voor
zichzelf as dan voor ons.) Ik wist dan ook
niet precies wie de 'wij' waren die in de
eerste versregels door de nacht liepen.
Evenmin waar of wanneer of waarom dat
gebeurde. Ik had iets onthouden over ravijnen en riet, maar dat was nauwelijks
genoeg om een herkenbaar landschap op
te roepen. Toch herinner ik mij dat die ene
versregel omging in mijn hoofd terwijl ik
mij voegde in de rij die langs de zilte muren van het oude ambulacrum — het college was ondergebracht in een voormalig
Franciskanerklooster — van het klaslokaal naar de eetzaal schoof.
Eerst later heb ik geweten dat Pieter
Geert Buckinx die auteur was, dat het gedicht met de sonore versregei Arthur Rimbaud heette en dat de (toch wel noodzakelijke) verklaring onder de titel luidde:
'Zestien inboorlingen droegen dit zieke lichaam van Harrar naar de kust van Ethiopie'. Ik had intussen uit de Mode/es
Frangais lets gelezen over bedoeide Franse dichter die slechts 37 was toen hij in
1891 te Marseille stierf en dat het Ethiopische Harrar een van zijn vaste standplaatsen was toen hij in dienst van een export-

Onder de grote linde te Merendree met gastheer Pastoor Basie/ de Craene en de
leden van het comite van de Vlaamse poeziedagen.

firma voor koffie in Afrika verbleef. Meteen zag ik de aanhef: Wij schri/den door
het zwarte lover van de nacht. Ik zag in
mijn verbeelding de amberen autochtonen die de doodzieke dichter vanuit het
binnenland (ik had Harrar met enige moeite in mijn atlas gevonden) naar de kust
van waarschijnlijk de Rode Zee of de Golf
van Aden droegen. Pieter Geert Buckinx
gevoelt zich een met hen en met de stervende poeet. En sedertdien bleef het
beeld dat ik uit het aanhoren van dat ene
gedicht had gekregen eigenlijk ongewijzigd: Buckinx zag ik als een jonge, bevlogen vluchter op zoek naar een oorspronkelijk en ongerept land, — dat verweg
moest liggen en dat dus de indruk verstrekte van iets 'buitenlands' wat — voor
mij — aan hem vastzat. (Misschien ook
omdat het tweede gedicht van Buckinx
dat ik leerde kennen zijn Cap Ferrat was!)
Een van de allereerste dichtbundels die
tot mijn persoonlijk bezit behoorden en
behoren is Droomvuur. Kleine ode aan het
leven en de dood (1940). Van het op vijfhonderd exemplaren gedrukte boekje ligt
nummer 99 hier voor mij, door de dichter
met een fijn pennetje in een minuscuul
geschrift gesigneerd. Na de lezing van de
veertien gedichten kreeg het wat wazige
en afstandelijke beeld dat ik mij van de
auteur had gevormd meer menselijke en

warmere trekken. Hi] kwam mij dichterbij.
De aureool van sneeuwlicht loste op. Tot
mijn grote vreugde ontdekte ik dat hij
hield van Le grand Meau/nes van AlainFournier, dat even voordien een van de
verrukkelijkste leeservaringen van mijn leven was geworden. Droomvuur draagt
voorin als motto een citaat uit die
wonderbaarl i j k-pri l le jeugddroom waari n
literatuur zich plotseling tot het knapenhart van de lezer richt. „Nous nous parlerons ainsi tout bas, bouche a bouche, ainsi que deux enfants qu'on a mis dormir
ensemble, la veille d'un grand bonheur,
dans une maison inconnue... " Een terecht
gekozen fragmentje, want ook de gedichten van Droomvuur worden de lezer als
een zielsverwant toegefluisterd. Ze zijn
ook 'tastbaarder' vergeleken bi j de mij tot
dan toe bekende verzen die een overwegende indruk van koud kristal en ijshemels lieten.
Die beelden van zuivere ijlte waren in de
nieuwe bundel nog wel aanwezig, maar
daarnaast kwamen er ook andere: de
dichter daalde van de bergpas naar het
dorp van 'dit welluidend land'. De zwarte
tover van het gras werd gras dat 'koel' is
en 'diep' en dronkenmakend met zijn
geur. De dans der kristallen was (voor mij)
een winterse bundel, Droomvuurzat al vol
lente.
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Pieter G. Buckinx
Het visuele beeld van de auteur dat men
zich uit de Iectuur van zijn gedichten
vormt klopt over het algemeen niet met de
werkelijkheid. Erg vitale Iiteratuur kan afkomstig zijn van een wat broze man, en
omgekeerd. Ik leerde Pieter Geert Buckinx persoonlijk kennen na de tweede wereldoorlog. Voor het eerst ontmoette ik
hem, meen ik, tijdens een van de twee of
drie memorabele weekeinds van het tijdschrift Dietsche Warande en Belfort te
Mariakerke-aan-zee, ten huize van de beminnelijke romancier en hotelier Gaston
Duribreux. Het kan 1953 geweest zijn.
Stijn Streuvels was er, en Anton van Duinkerken, en Antoon Coolen. En Pieter
Geert Buckinx. Hij was eigenlijk niet anders dan ik hem mij had voorgesteld: een
bescheiden, wat ingekeerde man die zich
bij voorkeur in de achtergrond ophield en
die, achter de damp van zijn pijp, met een
lichte glimlach een beetje ironisch toch
mensen en dingen observeerde. Als uit
een wolk die hem zelf onzichtbaar maakte. Een muzenzoon gebleven. Toch leek
hij allerminst wereldvreemd. Hij nam niet
opvallend, maar wel intens, deel aan de
gesprekken in het eigenaardige zaaltje
dat bestond uit in elkaar overlopende kamers met veel zithoekjes vanwaar men de
officiele sprekers wel kon horen maar
moeilijk kon zien. Buckinx stond even in
het middelpunt (men huldigde zijn vijftigste jaar) en trok zich daarna spoorslags
terug in de anonimiteit van de kring. Ik
hoorde zijn zangerige stille stem waarin
het zilver gesmolten leek van zijn Limburgse afkomst.
Terwijl ik er nu over nadenk constateer ik
dat ik Pieter vrijwel steeds in een min of
meer literair en (half)-officieel kader heb
ontmoet. Dat waren allereerst de redactievergaderingen van ons tijdschrift Dietsche Warande en Belfort. Tijdens het zakelijke gedeelte wanneer werd gesproken
over de jongstverschenen nummers, de
voorhanden kopij en de plannen voor de
toekomst zat hij aandachtig luisterend te
kijken en te roken. Soms sprak hij een oordeel uit dat nauwelijks luider klonk dan de
stilte. De bijeenkomsten werden afgesloten met een gezamen l i j k etentje in een
Brussels restaurant. Bij dergelijke gelegenheden zag je het Pieter aan dat hij een
hoofdstedeling was. Hij voelde zich thuis
in de lichtjes opgeklopte sfeer van een
wat overdadig aangeklede ruimte met
veel kitsch, die toch niet verhinderde dat
het geheel zelfs nog gezellig gebleven
was. Hij groette links en rechts hele en
halve bekenden, al bleek hij niet zo'n
habitue als Ernest Claes. Ik herinner mij
de keer dat het strijkje in ons groepje van
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De tachtig/arige dichter met de
onafscheidelijke pi/p.

acht de jouissante figuur van de Witte
had opgemerkt (hij kon niet anders dan
opval len met zijn brede zwarte artistenhoed !) en onmiddellijk Mijn V/aanderen
heb ik harteli/k lief inzette ter ere van de
Vlaamse schrijver (en klant). Ernest Claes
was zichtbaar gelukkig, zozeer zelfs dat
hij meende zich bij ons te moeten verontschuldigen (,,ik kom hier nogal eens met
mijn vrouw") terwijl hij rechtstaande
wachtte op het 'nooit vergeten zal'. Toen
het lied was uitgeklonken dankte hij 'de
mannen' die bij wijze van muzikale hulde
hun strijkstokken. even opstaken. Ik zag
de twinkelogen van Pieter, waarin waardering en zachte ironie om de voorrang
streden.
In 1978, het jaar waarin hij 75 werd, heb ik
Pieter herhaaldelijk ook in een officiele
functie mogen meemaken toen hij
bestuurder werd van de Koninkli%ke Academie voor Nederlandse Taal en Letterkunde. De tien vergaderingen, telkens op
de derde woensdag van de maand, zijn
voor de meesten van de dertig leden (en
binnenlandse ereleden) een welkome gelegenheid om in drie zittingen te luisteren
naar — en van gedachten te wisselen
over onderwerpen van taalkundigfilologische, cultuurhistorische en artistieke aard — en ook om tussen de
werkzaamheden door informeel met elkaar te kunnen praten. De bestuurder presideert de algemene vergadering van de
namiddag in de plechtige zaal achterin
het gebouw, met de lange groene tafels,
de moeizaam te vertillen zetels en de statige galerij van coryfeeen uit het verleden.
Wellicht is een dichter niet direct de aangewezen man om een voor de twee derden
toch overwegend geleerd gezelschap te

leiden, maar Pieter had op dat stuk voortreffel i j ke voorgangers en voorbeelden.
En hij deed het uitstekend. 1978 was het
herdenkingsjaar van Karel van de Woestijne, die tijdens twee buitengewone vergaderi ngen in het Antwerpse Archief en Museum voor het Vlaamse Kultuur/even en in
het Gentse Provinciegebouw door de Academie werd gehuldigd. De voorzitter sprak
daarbij het openingswoord (of liet het
voorlezen omdat hij te Gent door ziekte
was verh i nderd aanwezig te zijn): korte,
met stijl en persoonlijke bewogenheid opgestelde en gedebiteerde toespraken, —
een enkele keer een gevoelig in memoriam voor de overleden collega Johan
Daisne. Duidelijk wat onwennig op het hoge en verheven podium en achter de
bestuurstafel (vooral tijdens de openbare
plechtige vergadering van oktober) heeft
hij zijn ambtsperiode vervuld — maar het
was niettemin met zichtbare opluchting
dat hij de voorzittershamer mocht overreiken aan zijn opvolger prof. dr. A. van
Elslander.
Sedertdien zien wij Pieter Buckinx jammer genoeg nog slechts een enkele keer
in ons midden. Ouderdom, kwalijke
weersomstandigheden (vooral tijdens de
wintermaanden) en Iichamelijk ongemak
verhinderen hem vaak de reis naar Gent te
ondernemen. Maar of en toe verschijnt hij
weer, glimlachend vanuit het innerlijke
rijk waarin hij sedert zijn jeugd mocht vertoeven, hartelijk en attent als altijd. Het
belangrijkste blijft dat hij ons ook corpore
absente toch toespreekt met poezie die,
gaande de jaren, — bij gebleven sonoriteit, — diepere accenten van echtheid
heeft verworven.
Anton van Wilderode

Het geboortedorp Kortessem en het Land van Loon in het werk van
P.G. Buckinx
In een huldeadres schreef Paul Lebeau
over Buckinx: ,Bij het begin van zijn gedicht 'Feest' ervaar ik onmiddellijk de
boomgaard naast het huis in Haspengouw, waar mijn vader geboren is, waar
mijn grootvader woonde en waar ik elke
vacantie verbleef". R.F. Lissens vond, dat
in de bundel De verzoeking der armoede
(1950) de dichter teruggaat ,naar het
Haspengouws land van herkomst en het
ouderlijk huis, waar vader en moeder
gestorven zijn waar hi] als kind geleefd
heeft en het verleden opgeroepen wordt
door de dingen, de kamers, de bomen, de
alkoven, het koperen vaatwerk: de wereld
van de contingenties, niet meer de getransfigureerde wereld".
De aanvankelijke 'poesie pure' van Buckinx liet in haar autonome geaardheid en
als belijdenis van een bestaan 'voorbij de
grenzen van het reele', niet of nauwelijks
toe het leven in zijn concrete, dagelijkse
verschijnselen gestalte te geven. Hij
schiep zich een intens vergeestelijkte wereid in een kil en ijI berglandschap, maar
naarmate de dichter ouder werd, riep hij
vaker de aardse realiteit van mensen en
dingen op en speelden herinneringen aan
zijn land van herkomst een steeds grotere
rol in de thematiek van zijn gedichten.
De eerste twee bundels van Buckinx, De
doortocht (1927) en Wachtvuren (1929),
behoren tot de humanitaire belijdenispoezie. De dans der kristallen (1936) bevat gedichten die ons niet of nauwelijks een kijk
laten in de achtergronden van deze lyriek.
Hier was de dichterlijke bezieling voor
Buckinx in veel mindere mate een discursief gebeuren. In deze bundel zocht hij bij
voorkeur 'het absolutisme van het onvervangbare woord', de 'sonoriteit en de pure
klankmuziek der woorden', de 'vlam die eigen beelden brandt'.
Zo werden fantastische landschappen opgeroepen onder de hoogspanning van een
poetisch gevoel dat kleurlichten flitst
over het geheimzinnig leven van mens en
dier of een wereld in witte schittering zet.
Wij kunnen dan ook slechts gissen wat er
diep schuilt achter de thema's en motieven van deze bundel. En toch heeft deze
verbeeldingswereld wel eens wortel geschoten in herinneringen aan het vertrouwde land van herkomst.
In deze blauwe dalen
waarin de rozen en de nachtegalen
zingend elkaar bem i nnen
hier zal het leven zingend herbeginnen.
(Zeg mij nog niet vaarwel.
Uit De dans der kristallen.)
De geboortestreek en de familiegemeen-

schap hebben in Droomvuur (1940) aan de
poezie van Buckinx een meer humane en
mildere uitstroming bezorgd. Het dichtwerk is meer gebonden, de motieven zijn
meer herkenbaar. In deze bundel spreekt,
meer dan eens, duidelijk een nostalgie
naar het verloren paradijs van kinderleven
en geboortestreek. Bracht de dood van
zijn vader in 1936 hem daartoe? In ieder
geval is deze vaderfiguur niet weg te denken uit het latere werk van de dichter.
Zelfs wanneer in verband met Buckinx'
poezie uit De dans der kristallen gesproken wordt over 'esthetisch raffinement'
en de 'aristocratische exceptionaliteit' en
de 'bijzondere esthetische verfi j n i ng van
zijn werk', dan gaan ook mijn gedachten
onwillekeurig naar zijn vaderhuis. Het ouderlijk huis, dat vader Bonaventuur Buckinx liet bouwen, was geen gewone dorpswoning. Sierstenen in boogvorm over de
ruime vensters, een brede dubbelvleugelige voordeur, een ruime gang met aan
weerszijden de woonruimte en een driehoekig siergeveltje op de bovenverdieping
maakten het huis tot een patricierswoning. Vader Buckinx zelf was een aristocratische verschijning. Rustig in zijn bewegingen, zacht en bedachtzaam sprekend, maakte hij op mij, als kind, een gedistingeerde, verfijnde indruk. Achter een
fi j ngerande bril leefden een i ntel l igente
glimlach en een geestige tinteling van de
ogen. Er zat voor mij lets geheimzinnigs
aan hem, dat mij boeide. Op lauwe zomeravonden heb ik hem meermalen zien zitten, buiten aan de herberg naast zijn huis.
Ik heb dan vaak in de ijler wordende
schemering geluisterd naar zijn rustige
stem die ik nog steeds hoor en die doordrong tot mij, die aan de overkant van de
straat stil te luisteren zat.
Ook vader Bonaventuur Buckinx had blijkbaar ingeboren, litteraire neigingen, want
in 1892 was hij op 24-jarige leeftijd, samen met Kamiel Huysmans, Jef Cuvelier,
Lambrecht Lambrechts en anderen, als
penningmeester medeoprichter van het
Limburgsch Jaarboek waarin hij enkele
volkse liedjes publiceerde. Van hem werden ook liederen opgenomen in De Vlaamsche Zanger die trouwens aanvankelijk te
Kortessem werd uitgegeven bij de drukker
J. Van Straelen-Coune, schoonbroer en
zuster van pastoor Martinus Coune, de samensteller van de bekende meerdelige Iiederbundel. Vader Buckinx was gemeentesecretaris en notariskierk en kende vele
geheimen van het dorp. Hij luisterde naar
de stemmen van het verleden en schreef
kleine stukjes over de historische gebouwen en de eeuwenoude hoeven met hun
familiewederwaardigheden, over de ver-

halen die daarrond nog voortleefden in de
volksherinnering of die hij in zijn verbeelding reconstrueerde met een zekere historische intuitie. Er verscheen te Kortessem
bij de voormelde J. Van Straelen-Coune,
van mei 1911 of tot aan de eerste wereldoorlog, een gewestelijk weekblad onder
de titel 'Het Land van Loon'.
Op jachtparti jen met notaris Ghysens en
op zwerf- en wandeltochten met zijn vader, leerde Pieter Geert Buckinx de kastelen, burchten, ruines en kasteelhoeven uit
de streek met hun grijze namen kennen:
Bombroek, Mombeek, Ten Hout, Printhagen, Desseneer, Terherken, Kolmont, Henegouw, Jongenbos... Mede via de poetische verbeelding van vader Buckinx zag
de dichter ze bewoond en bevolkt met ridders, jagers, geliefden, prinsen en prinsessen die op wilde paarden door de bossen en de dalen van Haspengouw reden.
Wat blijft er over van uw zwerfdrift en uw
vrees,
uw vreemde weemoed en de wondere verhalen
van een die koninklijk door deze dalen
reed
en die ons heeft gewekt uit droom en
vlees...?

In deze verzen denkt Buckinx vermoedelijk aan een van zijn stamvaders, die te
paard door het dorp reed „met zilveren
gespen op zijn schoenen. Er werd beweerd dat hij een onwettige afstammeling
van een Frans edeman was". (Het ligt
voor de hand, blz. 19). De familietraditie
wordt bewust versterkt door het weten
dat „de voorouders van zijn vader behoorden tot een oud Haspengouws geslacht,
waarvan reeds in 1312 in het archief van
het Begijnhof te Tongeren melding gemaakt werd en dat zich waarschijnlijk in
de buurt van Hoeselt, op het gehucht Buckinxlinde, gevestigd had" (id. blz. 19). Uit
deze romantische verbeelding spruiten
heel wat poetische motieven en beelden
bij P.G. Buckinx. Hij schreef zelfs een gedicht over ' Bucki nxl i nde':
Eeuwen verbonden met deze stam
van de wieg tot het graf,
van geslacht op geslacht
met deze worteigrond verbonden
in dit vruchtbaar gehucht.
Eeuwen verbonden in geest en vlees
met het bloed der seizoenen:
de vurige sappen van het voorjaar,
de bronzen paarden van de zomer,
de stormwind van de regenherfst
en de heri nneri ng aan de geliefde doden
in de glanzende mist van november.
Eeuwen verbonden met deze boom
en met deze oeroude hoeve
waarin ik telkens weer opnieuw
op de maatslag van dag en nacht
de roepstem hoor van ons geslacht.
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De binding aan voorouders en geboortestreek, onafscheidelijk verbonden,
nostalgisch geidealiseerd en historisch
gesublimeerd in het hem van uit zijn jeugd
vertrouwde landschap schrijft Buckinx
deze weemoedige herinnering aan zijn vader:
Ach, konden wij nog eenmaal samen ri jden
Op jonge paarden door dit stralend land,
de steile wegen langs die van de heuvels
glijden
naar koeler dalen en naar zoeter vaderland.
Blonde ridders togen hier voorbij...
bronzen paarden sloegen hunne hoeven
in het rood
en diep-groen veld waarin de jachtpartijen
en het hoorngeschal de laatste lovers
van de herfst bewogen. Gij kende de verhalen
van hun dronken levens en hun dood
en van de zwarte burchten in de vlammende vallei.

Het geboortehuis van de dichter in Kortessem.

Wat blijft er over nu van u en mij?
van hen die gij gezien hebt in uw dromen
in wijde mantels en met zwaarden aan
hun zij?
(Het graf.
In memoriam Patris - Droomvuur)
Als notaris Ghysen naar Luik reisde, nam
hij de trein in het naburige dorpje Kern el.
Dan bracht koetsier Jan Buckinx, die een
oom van Pieter Geert was, hem met de
paardekoets naar het station. Vader Buckinx vergezelde hem tot daar en Pieter
mocht mee op de bok. Wie dit heuvelig
landschap kent, met zijn scherpe dalen in
de buurt van het oude klooster Kolen,
dicht bij het oude gravenstadje Borg loon,
begrijpt dat het een sterke indruk kon maken op een poetisch gemoed en een romantische verbeelding. Het waren droomtochten door dit vaak weemoedig, herfstig, oude land van Loon in noordHaspengouw, tangs bloeiende boomgaarden, groene meidoornhagen, hoge kanadabomen, gelende graan- en aardappelvelden onder de rustige wolken van de
toen nog steeds stille jaargetijden. Dit
heerlijke Haspengouw wordt het thema
van het eerste deel, 'Mijn Kroongebied',
uit de bundel De verzoeking der armoede
(1950), maar ook nu weer wordt het in de
gedichten als een verzonken wereld opgeroepen uit een romantisch verleden met
burchten en kastelen, ridders en jonkvrouwen. Buckinx zegt zelf, dat in De verzoeking der armoede de herinnering aan de
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Het ouderhuis van P.G. Buckinx to Kortessem omstreeks 1910.

kinderjaren en de jeugd zijn voornaamste
inspiratiebronnen zijn. Maar zijn kroongebied is een verloren paradijs geworden.
Het is oorlogstijd, vader en moeder zijn
gestorven, het ouderlijk huis is leeg; het
wordt verkocht. Nog eenmaal brengt hij er
de nacht door:
Mijn laatste nacht in dit versomberd huis
dat morgen wordt gesloopt. Ik luister naar
't geru is
der appelbomen in de voorjaarswind
en waak en bid, zoals ik eens als kind
gewaakt heb en gebeden, in de koele
nachten
wanneer de koekoek riep, hoog op de horizon
waar reeds het licht zijn zilveren tocht begon.

Hier hebben de voorouders geleefd met
hetzelfde vergeefs verlangen:
Geslachten gaan voorbij met roem en
schande;
met pijn en pracht, met jubel en gesnik,
maar het verlangen dat hen eens doorbrandde
blijft mij verschroeien tot mijn laatste
schrik.
De verbeeldingswereld over dit Haspengouwse land leeft steeds weer op. Het is
zijn 'hartsgebied', zijn 'g lanzende kroongebied'. Ook de bossen van zijn jeugd laten hem niet los. Desseneerbos wordt het
Prinsenbos en de klokken van het verleden gaan weer l u iden:

De kasteelhoeve Desseneer.
Ik hoor een morel slaan
in 't Prinsenbos. Ik hoor de klokken die
van dorp tot dorp aan 't luiden gaan.
De koekoek roept. Eon vroege vogel zingt
in 't dunne morgenlicht.
In het gedicht 'Het avondmaal' zit heel de
fam i l ie van vroeger weer eens bijeen aan
tafel. Maar het is herinnering: is alles nu
voorbij?
In De zevende dag (1961) zitten de meeste
duidelijke herinneringen aan het geboortedorp in de cyclus 'De tralies broken'.
Gij spreekt mij van mijn dorp on van de
boeren
die daar wonen, ploegen, zaaien, sterven;
en van het huis waarin mijn kinderjaren
Iicht on zorgeloos waren als de perzikbloesems
in de voorjaarswind.
Gij spreekt mij van mijn doden,
van vier graven aan de grijze kerkhofmuur,
en het wordt stil in mij, licht on onwezenlijk,
zoals het eenmaal was voor zij gestorven
waren
en sliepen waar het gras nu geel wordt on
verdort.
In het gedicht 'Hesbania' met de verzen:
Nauw hoorbaar stroomt het water door de
gracht
voorbij de burcht, de heuvels en het dal
denkt Buckinx bij de 'burcht' aan het
kasteel de Fauconval, direkt naast zijn geboortehuis. Er liep vroeger een gracht onder hoge lindebomen en de kerkhofmuur

was even verder. In 'Het ontbijt' waant hij
zich trouwens samen met zijn vrouw opnieuw in zijn dorp:
De kerselaren bloeiden in de weide.
De bloesems sneeuwden in uw haar.
k ben weer hier, ik ben weer th u is,
het water zingt op het fornuis,
de keuken geurt naar koffie on kandij
gij zwijgt en breekt het brood met mij.
De weide: dat was de boomgaard achter
het ouderlijk huis en daarachter vloeide
de Winterbeek. Hier begon voor Buckinx
als kind het paradijs: de bloemen in de
tuin, de bomen, het water en weer de uitgestrekte weiden met de ruisende canada's on Klokkewei, waar eens de torenklokken van het dorp begraven werden in
de Napoleontische oorlogstijd. Zo wil het
de volkslegende alleszins. Nog verder begon Mersenhoven met de meidoornhagen
langs het steegje dat uitkwam op de kronkelweg naar Wintershoeven.
Naar dit dorpje, waaraan ook nog een
stukje familiegeschiedenis verbonden
was, gingen vader en moeder Buckinx elk
jaar met de kinderen op bedevaart. Men
leze het gedicht 'Pelgrimage' uit de bundel Bijna aan de grens (1975).
Over Vliermaalroot, langs Bombroekmolen, voerde de weg naar huis terug. Dit
kleinejongensleven is heel lang voorbij en
Bijna aan de grens van de weg gekomen
ki j k ik nog even om.
In de dorpskom, onder de bomen bij de
kerkhofmuur,
zit een knaapje in de najaarszon.
Hi] speelt met de eikels en hazelnoten...

Of hij draaft op een paard met wilde manon
door de brandgeur van aardappelloof
langs de weerbarstige wilgen naar het
bruiloftsbed,
het prinsenbos op de einder, in de toverval
van de najaarszon.
Hier is het dat eenmaal alles begon
en eeuwig herbeginnen zal.
De ouder wordende Buckinx heeft ooit in
het gedicht 'Zadel mijn paard' (uit De verzoeking der armoede) poetisch vertolkt
hoe hij vergeefs poogde uit het heimwee
to vluchten:
Zadel mijn paard. Mijn dagen zijn voorbij.
Voorbij de roep van 's levens bruiloftsfeest.
Niets laat ik achter, zelfs die pijn in mij
blijft branden in mijn geest.
0 Prometheus, mijn handen beven niet.
En zie, mijn blik is hard. Maar diep in mij
schroeit het verdriet.
Al zijn or zovele vertrouwde dingen on
mensen verdwenen uit het dorp, al voelt
hij or zich vreemdeling geworden, het
blijft toch onvergetelijk:
Verloren nader ik uw verste rand
leven en dood. Ik ben een vreemdeling
Voor alien hier. Maar eeuwig is dit land
waarvan ik zing.
In het decembernummer 1982 van Dietsche Warande en Be/fort heeft P.G. Buckinx zelf duidelijk de grote rol erkend die
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BUCKINXLINDE
In oude archieven werd reeds in
1312 het domein Buckinxlinde vermeld.

Eeuwen verbonden met deze stam
van de wieg tot het graf,
van geslacht op geslacht
met deze wortelgrond verbonden
in dit vruchtbaar gehucht.

BUCKINXLINDE

Eeuwen verbonden in geest en vlees
met het bloed der seizoenen :
de vurige sappen van het voorjaar,
de bronzen paarden van de zomer,
de stormwind van de regenherfst
en de herinnering aan de geliefde doden
in de glanzende mist van november.
Eeuwen verbonden met deze boom
en met deze oeroude hoeve
waarin ik telkens weer opnieuw
op de maatslag van dag en nacht
de roepstem boor van ons geslacht.
Pieter G. Buckinx

de vier gedichten uit Dietsche Warande
en Be/fort terug aan vroeger:
De rode tegelvloer,
het witte zandtapijt,
de paarden en de glorietten
op de achterkoer.
Zijn grootvader hield namelijk een afspanning en hij ziet deze

de herinnering aan beelden, geluiden en
kleuren uit zijn geboortedorp heeft
gespeeld bij vorm en inhoud van zijn gedichten, zelfs van zijn poesie pure:
Aldoor een woordendief, een rover
van beelden, kleuren en geluiden
uit mijn geboortedorp.
Met 'blijdschap en met spijt' denkt hij in
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Grootvader aan de tapkast
in de geur van rook en bier
en midden dit rumoer
een pri nsel i j ke knaap,
een inzichzelfgekeerde troubadour,
die aan de lippen van een edelvrouw
een glinsterende droom vertelt.
Gebeurtenissen uit zijn jeugdjaren in het
dorp worden steeds meer tot thema van
zijn meest recente gedichten. 'Het regent
op mijn bedeizak' is de poetische neerslag van een eenzame smokkeltocht tussen de Desseneer-hoeve en het vaderhuis
van de dichter: een reminiscentie uit de

eerste wereldoorlog. Uit dezelfde periode
wordt de dreigende terechtstelling opgeroepen van een burger en het optreden
van zijn vader om deze moord to verhinderen. In zijn autobiografie onder de titel
Het ligt voor de hand, vindt men velerlei
gebeurtenissen vermeld die aan de
grondslag liggen van een vroeger of later
gedicht.
Met de leeftijd en na het l i jfel i j k afscheid
van zijn geboortedorp groeide bij Buckinx
blijkbaar de geestelijke aanwezigheid ervan. Niettemin is het dorp van toen geruisloos verdwenen. Zijn gesloten economische gemeenschap werd door de welvaartjaren verkracht. Maar voor P.G. Buckinx blijft het dorp latent aanwezig met
zijn eenzame ruimte en de oeverloze stilte
van toen. Zijn poezi a wortelt erin, vaak onmerkbaar maar toch reeel. Daarbi j komt
verholen pijn om een vergane paradijsdroom, om het vele dat er onherroepelijk
verdween en waarvoor niets in de plaats
kwam.
Flor Van Vinckenroye

Rene Verbeeck

De dichter Rene Verbeeck
Geboren te Wilsele op 18 april 1904
en overleden te Hove op 13 november 1979.
Ti/dens zijn leven was hij leraar
M.O. (Germaanse talen), o.m. te
Beauraing, waar hij zi/n echtgenote
had leren kennen, Simone Bastin,
'het meisje van Rochehaut'.
Hi/ behoorde tot de oprichtersredacteurs van De Tijdstroom (19301935) en Vormen (1936-1940) en was
stichter van De bladen voor de poezie (1937-1944), een tijdschrift dat
bestond uit dichtbundels, voornamelijk debuten. Later trad hi/ opnieuw tot het redactiecomite toe.
Hij bezorgde tekstuitgaven en vertalingen en werkte mee aan de belangrijkste tijdschriften in Noord en
Zuid. Hij schreef ook essays over
Hendrik Marsman en P.G. Buckinx.
Als dichter publiceerde hij tussen
1926 en 1973 twaalf dichtbundels.
Een keu2e hieruit werd gemaakt in
Van Eros tot Requiem (Hasselt, Heideland, 1964). In 1974 verschenen
de Verzamelde gedichten (Orion,
Brugge) en in 1977 gaf hij nog de
bundel Het meisje van Rochehaut
uit,
Rene Verbeeck werd vaak bekroond. Voor zi/n poezie ontving hij
in 1942 en 1966 een premie van de
provincie Antwerpen, in 1965 de
prijs van de Scriptores Catholici, in
1967 de Guido Gezelle-prijs van de
Kon. Academie voor Nederlandse
Taal- en Letterkunde en de Karel
van de Woestijne-pri/s van Sabam,
in 1968 de pri/s van de provincie
Brabant, in 1970 de prijs van de provincie Antwerpen voor zijn gezamenli/k oeuvre en in 1974 de Driejaarlijkse Staatspri/s voor Poezie.
Ook voor zijn essayistisch werk
werd hij een paar maal onderscheiden.
Over hem schreef Juliaan Haest het
essay De dichter Rene Verbeeck
(Blankenberge, 1971), in de Campusreeks van de K. V.H.U. en Paul de
Vree de monografie Rene Verbeeck
(Antwerpen, 1974), in de reeks 'Monografieen over Vlaamse Letterkunde ; uitgegeven door het Ministerie
van Nationale Opvoedkunde en Cultuur.

De Verzamelde gedichten van Rene Verbeeck, een respectabel boekwerk van 300
blz., omvat tien integraal opgenomen bundels en een 'weergevonden map' met tussen 1940 en 1948 in tijdschriften gepubliceerde verzen. Zijn debuutbundel Orientering heeft hij niet opgenomen ,omdat ik
hem een al te onrijpe en weinig persoonlijke verwoord i ng vind van een poezi eopvatting waar ik vrij vlug was van teruggekomen" (p. 292). Die 'poezieopvatting' is het
humanitaire expressionisme dat van
1920-1930 in Vlaanderen hoogtij vierde
(Paul van Ostaijen, Wies Moens, Achilles
Mussche, Marnix Gijsen). Verbeecks debuut vertoonde sporen van pathos, extraliteraire leuzen en eng nationalisme. Vier
jaar later, in De donkere bloei, zou de al te
vormeloze rethoriek achterwege bl i jven
en een onderkoelde zegging zijn erg gevoelsgeladen poezie neutraliseren. In deze beginperiode van zijn dichterschap
was hij tevens de medestichter van de
tijdschriften 'De Tijdstroom' en 'Vormen',
waarin de toenmalige jonge dichters (P.G.
Buckinx, R. Verbeeck, A. Demedts, J. Vercammen e.a.) zich groepeerden. Ze eisten
dat de kunst de kristallisering zou zijn van
het leven van de kunstenaar. De schoonheidsgraad van de kunst werd volgens
hen bepaald door de hevigheid van het beleven en de mogelijkheid om de bewogenheid te verstoffelijken in de enig mogelijke vorm. Het spreekt vanzelf dat de diverse stichters deze 'theorieen' elk volgens
hun toch wel sterk verschillend temperament in hun poezie tot uiting brachten.
Voor Rene Verbeeck zijn leven en dichten
een: „u liefhebben en dichten zijn in elkaar gevloeid" (240) schreef hij in zijn later werk. Deze idee kwam al vrij vroeg in
zijn poezie tot uiting. In dit citaat benadrukt hij tevens de erotische, vitalistische
inslag in zijn poezie: leven is 'u liefhebben'; maar dichten, poezie bedrijven is
eveneens 'u liefhebben'! Vanaf zijn
vroegste werk is de liefde tot de taal en
het taalspel gelijk te stellen met de liefde
tot de vrouw en het liefdespel. Dit is de
kernidee waarrond deze dichter zijn omvangri jk en belangrijk poetisch oeuvre
heeft gebouwd.
Het oeuvre van Verbeeck kan in drie perioden ingedeeld worden. In een eerste periode, van 1930 tot 1940, is het vitalisme
toonaangevend, anders evenwel dan bij
zijn Noordnederlandse tijdgenoten Marsman en Slauerhoff. In een tweede periode,
van 1940 tot 1965, door hemzelf een 'tussenti jd' genoemd, heeft hi] tot 1948 enkele minder belangrijke bundels gepubliceerd, maar vanaf 1948 tot 1965 geen enkel gedicht meer. In deze tijd heeft hij zich

wel bezonnen omtrent zijn eigen 'vitalisme' onder meer d.m.v. een belangwekkend essay over Hendrik Marsman, verschenen in 1959. Een derde periode
tenslotte, vangt aan met de vrij onverwachte come-back in 1965 met De zomer
staat hoog en rijp, waarop nog vier bundels zijn gevolgd (zijn laatst verschenen
bundel heet Het meisje van Rochehaut
(1977), is gepubliceerd na zijn Verzamelde
gedichten uit 1974). In deze latere poezie
heeft hij zijn vitalisme herijkt en verrijkt
met klassieke, barokke en bijbelse elementen.
Wanneer Rene Verbeeck momenteel doorgaat (in Vlaanderen !) voor een belangrijk
modern dichter, dan dankt hij dit in hoofdzaak aan zijn werk van na 1965. Het is het
beklemtonen waard dat deze dichter, die
algemeen bekend staat als de enige vitalistische dichter van formaat in Vlaanderen, zijn voornaamste werk heeft geschreven toen hi] de zestig voorbi j was. Zijn
poezie kon dan ook, misschien dank zij de
respectabele leeftijd van de maker, 'au
dessus de la melee' staan. Toch bleek ze
voldoende kwaliteit en actualiteit te bezitten om de Driejaarlijkse Staatsprijs voor
poezie (in 1974 voor Liefdesliedjes van Sarai en andere gedichten) te verdienen.
Voor zover poezie in Vlaanderen een ruimer publiek aanspreekt, en er nog ernstig
over poezie geschreven wordt, kan men
rustig stellen dat de oudere Verbeeck gelezen wordt en door de kritiek heel lovend
werd besproken. Dit heeft (had) te maken
met zijn directe lyrische spreekstijI en zijn
aansprekende thematiek. Zijn gedicht is
overigens toegankelijker, spontaner en
zuiverder geworden dan in zijn eerste periode, waar hij strenger vasthield aan rijm,
metriek en strofenbouw, die zijn heftig
temperament leken te belemmeren.
Verbeecks verzenbundels 1930-1940: De
donkere b/oei, De minnaars, De dwaze
bruid, Tussen twee werelden en Een huis
voor Simone worden vitalistisch genoemd. Ze dateren trouwens uit de tijd
van het Nederlandse vitalisme. Verbeeck
verheerlijkt de liefde van man en vrouw.
Deze levenshouding die ook wel 'levensroes' en zelfs 'levensbronst' (B. Kemp)
werd genoemd, wilde het lichamelijke
evenveel recht geven als het geesteli jke.
De dichter streefde al meteen een evenwicht na, wat hij in De donkere bloei uitdrukt met het motief van de vogel, een
veel voorkomend symbool voor zichzelf in
zijn gedichten: , waaghals boven de verbaasde landouw / wie houdt de teugels ? /
veilig rust zijn wondere bouw / op de tuch t
der vleugels" (De vogel, p. 20).
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Opa lees t voor, 1967.

Handschrift.

Met Simone, zijn vrouw, in de tuin te
Hove, 1960.

De jonge dichter wijst de bandeloosheid
af, wat men ook zou kunnen vertalen als
een afwijzen van het amoralisme dat de
Nederlandse vitalisten voorstonden. Tegelijk streeft hij in zijn poezie naar een
'tucht', een vormelijkheid die hem beveiIigt. Later, in De zomer staat hoog en rijp,
noemt hij zich „van de soort die a/s v/am /
of ruste/oze meeuw is geboren" (p. 177) en
bel i jdt hij dat hij altijd al ,zijn bestaan
wou bevestigen/in het zwevende v/oeibaar
makende gevoel" idem). Daar schrijft hij
dan: ,ik was in woorden verv/uchtigd zonder u". Met 'u' bedoelt hij de geliefde. In
De donkere bloei evenwel staat hi] nog
helemaal aan het begin. Weliswaar realiseert hij zich reeds de kracht van de geIiefde, maar als dichter moet hij zich
vooral zelftucht opleggen. Dit betekent
meteen een onderkoelde zegging met 'de
glans van hard en koud metaal' (p. 24).
Natuurlijk is dit een pantser om het gevoel te beheersen, waardoor anders de
verwoording vrij vlug naar het pathetische
zou overslaan. Verbeeck zal zijn hele oeuvre door die zelftucht handhaven, wat de
spankracht van zijn gedicht bepaald ten
goede komt. Van meetaf aan ook wil de
dichter een gevoel van totaliteit uitdrukken, een kosmisch gevoel van de continuiteit van het /even in en met de schepping.
Achter deze intense 'levensbronst' steekt
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evenwel ook de vrees voor, juister: het besef van de vergankelijkheid. Verbeeck ervaart de vergankelijkheid niet als een tragisch fenomeen, wat Marsman wel doet,
maar veeleer gevoelsmatig, met melancholie en, paradoxaal, ook als 'zout des
levens' (p. 76). Hier ligt overigens het grote onderscheid tussen Verbeeck en Marsman. Deze laatste was een tragisch dichter die evolueerde van het /outer prereflexieve naar het wijsgerige. Marsman ervaarde de vrouw als een gevaar en het opgaan in de ander als een verlies, een vernietiging van de eigen persoonlijkheid.
Verbeeck daarentegen heeft zijn hele oeuvre door het 'gansheidsgevoel' uitgedrukt,
een kosmische eenheid waarin het ik verlost en opgelost wordt in het wij, de ontindividualisering. Verbeeck is geen individualist als Marsman die zichzelf aldoor
diende te bevestigen. Zijn kosmischvitalistisch Ievensgevoel heeft Verbeeck
onvergetel i j k tot u iti ng gebracht in De
minnaars, een bundel die een hoogtepunt
zal blijven in zijn oeuvre en in de Vlaamse
poezie. De kosmisch-vitale kracht noemt
hi]: „lets breekba a rs / dat in muziek hing,
en bloemen / en om 't gelaat van jonge
mensen / en, toen ik aan mijn lief lag / in
de geruisloze vlucht der vogels / die men
uren noemt" (p. 76). Deze vitale kracht
doortrilt blijkbaar het hele /even, is krach-

tig en tegelijk kortstondig: „zo heerlijk en
kortstondig / dat iedere vreugd van weemoed stond doorschoten — maar die pijn
/ werd elk zo dierbaar" (p. 76). Het heerl i jke en kortstond ige, „deze broze tover: /
vergankelijkheid, o zout des /evens"
(idem) is bepaald de paradox van alle leyen. Verbeecks belijdenis- en levenslyriek
wordt door deze paradox beheerst. Het
besef dat alles voorbijgaat geeft het /even
smaak en pit. In De dwaze bruid evenwel
viert de dichter ineens de tot nu toe strak
gehouden teugels: zijn vers is losser,
meeslepend, wervelend op een onstuitbaar ritme. De 'dwarreldans der zinnen'
haalt het op de vroegere vormtucht en het
barokke element springt al meteen naar
voren. Wat deze dithyrambische, meestal
als distichon opgebouwde verzen redt is
het onstuitbare, musische karakter ervan.
Een huffs voor Simone tenslotte bezingt de
vervoerende eenheid van man en vrouw,
even intens lyrisch maar minder exuberant en meeslepend dan in De minnaars.
Aan de paradijselijke roesbeleving heeft
de oorlog abrupt een einde gemaakt. De
eenheidsvisie met de vrouw blijft weliswaar ongeschonden, maar het 'elan vital'
van de dichter is door de gemeenschappelijke tragische gebeurtenissen voor lange tijd gebroken. Zijn 'vitalisme' en vooral
zijn 'gansheidsgevoel' met de hele

meer berustende thematiek eiste dan ook
een soberder, rustiger ritme en een strenge eenvoud. Dit is trouwens hoofdkenmerk van Verbeecks later werk. Ook in
Van de zalige knoop van man en vrouw

Rene Verbeeck in zijn werkkamer, 1967.
Rene Verbeeck in 1975, nadat hij de
Driejaarlijkse Staa tsprijs voor poezie
on tying.
(De foto's bij dit artikel werden gemaakt door de zoon van de dichter en ons bereidwillig
in bruikleen afgestaan.)

kosmos is bedreigd. Er groeit in hem wantrouwen, een chaotische gevoelswereld
van ondergang, het inzicht te leven ,tussen een dode wereld / en 66n nog machteloos om op te staan" (p. 116), tevens ook

de behoefte om in te keren „tot het inwendig Rijk" (p. 107). In ieder geval bleek uit
de bundel Tussen twee were/den dat het
felle vuur was geblust. Acht jaar later, in
1948, publiceerde Verbeeck nog Op het
spalier der maanden: sti l Jere poezie van
iemand die de balans van zijn leven leek
op te maken. Toen volgde een lange periode van zwijgen.
Toen, vrij onverwacht, in 1965, pu bl iceerde de dichter De zomer staat hoog en nip,
waarna gevolgd zijn Het uur van de wesp,
Van de zalige knoop van man en vrouw,
Liefdeliedjes van Sarai en andere gedichten en Het meisje van Rochehaut. Ver-

beecks poezie is sterk versoberd, nog
eenvoudiger en nog minder literair dan
vroeger, want wezenlijk is er eigenlijk
niets veranderd. De zomer staat hoog en
rijp handelt over de levenszomer, andermaal een vitalistische verheerlijking,
maar nu van het rijpe en gerijpte leven,
waarbij evenwel de dood al op de loer ligt.
Zelf formuleert hij het in twee verzen, die
trouwens titels zijn van bundels: „De zomer des /evens staat hoog en ni/p / en dra
komt het uur van de wesp" (p. 188). De paradoxale situatie van vroeger ,vergankeli/kheid, o zout des /evens" (p. 76) is geble-

yen, heeft zich zelfs nog toegespitst. Verbeeck schrijft nu een Hooglied op de echtelijke liefde, met een overigens vaak bijbelse beeldspraak en in een soms lichtelijk archaiserende zegging. In feite heeft
hij nooit over iets anders geschreven, tenzij dan even, in de ontreddering van het
oorlogsgevaar, dat een bedreiging was
voor zijn 'gansheidsgevoel', zijn samenhorigheid met de hele kosmos. Anekdotisch
gezien behandelt deze bundel het (zijn)
hele leven: een jonge liefde, kinderen,
vreugde en verdriet, zorgen, de gerijpte
liefdesverhouding. Andermaal blijken leven en liefde een te zijn en worden ze tevens betrokken op, zelfs .gelijkgesteld met
het schrijven en de poezie. Liefde is dan
ook de overwinning op het niets. In een
gedicht als „Ik van de soort die als vlam"
(p. 177) handelt de dichter over zijn romantische evasieve drang, een soort escapisme, overwonnen dank zij de vrouw: ,,ik
was in woorden vervluchtigd zonder u".

De vrouw, gel iefde en echtgenote, heeft
de dichter, wiens natuur eerder labiel en
zwevend is (vandaar het beeld van de vogel), voor dit verdampen behoed en hem
een ruimere wereld doen ontdekken, een
kosmos waarin hij wilde opgaan. In Het
uur van de wesp is de vroegere negatie
van de dood, die soms, zij het slechts
even, leidde tot opstandigheid, berusting
geworden, een noodzakelijk, onontkoombaar, zelfs bijna blij aanvaarden. Deze

overheerst weer de thematiek van het
paar. Men zou deze bundel een apologie
van de echtelijke liefde kunnen noemen.
In Liefdeslied/es van Sarai en andere gedichten heeft de dichter een bijbels gegeven, Abrahams liefde voor zijn vrouw Sarai die bedreigd werd door de begeerte
van de Egyptische farao, uitgewerkt. De
liefde wordt blijkbaar bedreigd, wat ook
tot uiting komt in de cyclus 'Andere gedichten' o.a. in de getransponeerde autobiografische cyclus 'Trigeminus', waarin
gehandeld wordt over zijn aangezichtsreuma, maar andermaal roept dit geen
echte opstandigheid op, veeleer het wijze
inzicht dat bepaald het vergankelijkheidsbesef het leven verdiept.
Het meis/e van Rochehaut tenslotte, de
bundel die Verbeeck na zijn Verzamelde
gedichten heeft gepubliceerd, kan zonder
meer een levenssynthese genoemd worden van de vitalist die hij zijn leven lang
gebleven is. In een dertigtal momenten
schrijft de dichter zijn leven neer, zijn huwelijksleven met 'het meisje van Rochehaut', dat zijn vrouw is geworden. Door de
hij-persoon objectiveert hij het geheel en
maakt er tevens een soort episch-lyrisch
relaas van. Hij wordt dan a.h.w. de toeschouwer bij zijn eigen leven. De levensmomenten centraliseren zich rond
drie themata. Allereerst de ontmoeting
met het meisje bij 'de bron', beeld van de
eenheidsvisie van de vitalistische dichter
die hemel en aarde, lichaam en geest,
man en vrouw, mens en natuur als een
groot geheel ervaart. Vervolgens het extatische levensgenieten dat bekroond wordt
in de kinderen. Zelfs lijf aan lijf met de
dood, in kerker of oorlogsel lende, bleven
de liefdesbanden even sterk. Nadien immers worden vrijheid en geborgenheid
des te dierbaarder: een geluk 'zonder geschiedenis' (p. 26). Tenslotte blijft deze
,,harmonie die heerst / tussen de geest /
en de vo/dragen schoonheid / in het lichaam van een ripe vrouw" (p. 27) onver-

anderd bestaan. En deze bundel besluit
dan met twee gedichten: over het dichterschap en over het leven zelf. De vrouw
heeft de dichter geluk, roes en wijsheid
gebracht maar tevens de noodzakelijke
realiteitszin als dichter om ,niet te vluchten / in een spel van woorden / in een afglans van het absolute / in blinde horizonten" (p. 36). Hoewel hij slag heeft te leveren met „de vi/and pi/n' ; hoewel de tijd
,,zijn gang versnelt" en de lust hem bekruipt om ,allengs te zingen met de rug
naar de dingen gekeerd" (idem), toch blijft
voor altijd bestaan „de kiemende kern van
zijn wezen: / het meis/e dat kwam uit de
bergen." Dit 'meisje' is voor Rene Ver-

beeck een symbool waarin leven en poezie in elkaar zijn versmolten.
Willy Spillebeen
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lets wens ik in eeuwen der eeuwen
niet t'ontberen: lets breekbaars
dat in muziek hing, om bloemen
om 't gelaat van jonge mensen
en, toen ik aan mijn lief lag
in de geruisloze vlucht der vogels
die men uren noemt.
Het joeg onz'harten op a/s herten
van wenende herfst tot herfst
het bliksemde uit de sprong der fore/
uit een oogops/ag, een nieuwgeboren woord
zo heerlijk en kortstondig
dat iedere vreugd van weemoed
stond doorschoten — maar in die pijn
werd elk bezit zo dierbaar
een kind, een veze/ van ons hart
dat wij te jagen /eerden hartstochtelijk
te zoeken, veroveren en dichten.
Wij leerden lijf en geest slank en snel te zijn
rap en raak de greep, diep de beet
en de dronk — zo fel was de smaak
van de dingen des levens opgedreven
zo fris beef steeds de mond
dat ik bid in eeuwen der eeuwen
niet t'ontberen deze broze tover:
verganklijkheid, o zout des levens.

Zij leerde hem niet te vluchten
in een spel van woorden
in een afg/ans van het absolute
in blinde horizonnen
want haar was in overvloed geschonken
de scherpe zin voor wat hier echt en hecht is
en 't vuur van 't lichaam dat liefdevol
het bloed naar zijn bestemming /okt
alwaar de ziel haar zusterziel geheel kan huwen
en huwen blijft
ook a/s der jaren wijsheid
uit vo/dragenheid ontsproten
met een dwang die onafwendbaar
de grenzen van het vlees stilaan verlegt
tot in het achterland der zachte driften
van de geest en het gemoed.
zo handhaafde zich met Gods hu/p
dat machtig avontuur:
hi/ en zij een leven lang te zamen.

DE VOGEL
Een vogel hangt gevangen
aan d'uiterste rand
der welluidende wand
een groot en ongedurig verlangen.
Gelijk een woord uit de mond
kwam hi/ gegleden uit zijn aards gewicht
en zijn poten losten in het licht
zijn purperen schaduw die verzwond.
Waaghals boven de verbaasde gouw
wie houdt de teugels ?
veilig rust zijn wondere bouw
op de tucht der v/eugels.
82

Ik van de soort die a/s v/am
of rusteloze meeuw is geboren
die a/s knaap reeds mi%n hart had verpand
aan al/es wat hier van Been nesten houdt:
het licht en de wind en het stout
voortdurend vlagend verbeelden
en mijn bestaan wou bevestigen
in het zwevende vloeibaar makende gevoel

Twee trillende vleugels

Binae pennae trementes

Twee trillende vleugels
van een vurige vogel,

Binae pennae trementes
volucris unius ardent is,

de wonde en het lied
van een geheime kogel,

vulnus et cantus
glandis unius latentis,

twee verrukte oevers,
van een blauwe stroom,

duo litora laetissima
unius fluvii caerulei,

die de schoonste boten
voert door wake en droom,

cumbas vehentis formosas
per somnia, per vigilias,

twee monden aan een beker,

ora duo in uno poculo,

twee monden aan een lied,

ora duo in uno carmine,

twee golven samenklinkend
en in elkaar verzinkend.

bini fluctus concinentes
et in unum confluentes.

Rene Verbeeck

Roger Geerts

ik was in woorden verv/uchtigd zonder u.
De wonder-toee were/d
die met uw meis/eslijf in mijn handen viel
heb ik huiverend van vreugde en ontzag
gewekt en ontvouwd
mij zelve wekkend en ontvouwend
in een wonder-opene were/d.
samen met u heb ik gewoond
in een wonder-opene were/d.
Samen met u heb ik gewoond
in het hart van de menseli/ke substantie

Saral, Saran

IAPAI

Sarai, Sarai
en ik schiep naar 't eigen bee/d en dat van u:
mijn woorden zijn a/s mi/n kinderen
concrete vruchten van u

ik eet uw naam

en de honig van de zomer
vloeit over mijn tong
in mijn beenderen

gi% zijt mijn vormgeworden /evensverhaal.

groeit een merg van zoetheid voor u

ik drink uw stem
en i n mijn aders
stijgt een lust van het zuiverste water.
Rene Verbeeck

zo µEV ovoµa Qov EQ^^w
xaL zo zov ftE^OOVs µeXL
ava v 'xwooav tr^v E dv'Et

Ev bE zo g Eµois OXEX£OL
yXvxvzr^zos µvEXos M"^ETM'

Qo^

ziv cpwv^v t v o iv tLvw
xaL EV zoos Eµo g cpXEl'LV

Ibov^ zov vbazos
zov xa&aQc0zazov avapa(vEL.
Roger GEERTS
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Een herinnering aan Rene Verbeeck
'Help ons een bres slaan voor de poezie'
Rene Verbeeck heb ik voor het eerst ontmoet in de lente van 1954. Ik ging hem opzoeken voor een interview en daar is een
jarenlange vriendschap uit gegroeid. De
opdracht kwam van Pol Heyns (19061960), hoofdredakteur van het weekblad
Ons Volk, toen nog een uitgave van De
Standaard. Heyns, die zelf een verdiensteIijke auteur en een goede heemkundige
was, mengde veel kultuur in de populaire
illustratie en publiceerde geregeld een
'portrettengalerij' van Vlaamse kunstenaars. Dank zij hem heb ik als jonge verslaggever met heel wat auteurs kennis
kunnen maken.
De direkte aanleiding tot het bezoek aan
Rene Verbeeck was zijn vijftigste verjaardag, maar eigenlijk zat er meer achter. De
dichter, wiens meest recente bundel in
1948 was verschenen, leefde na de oorlog
lange tijd als het ware in de schaduw. Onder beschuldiging van 'kulturele kollaboratie' had men hem 22 maanden in de gevangenis laten doorbrengen, een buiten
alle verhoudingen zware straf die zijn
dichterschap lang heeft beinvloed, al was
hij zeker geen verbitterd man. Pol Heyns,
daar ben ik van overtuigd, wilde hem nu
weer een beetje in de aandacht brengen.
Ik denk dat ik de eerste journalist ben geweest die Verbeeck toen is gaan opzoeken. En hij, die later niet zo gemakkelijk
interviews toestond, heeft het gebaar
geapprecieerd.
Verbeeck woonde toen in 'De Garve', een
kleine villa in de groene wijk van Schoten,
het Koningshof, waar hij in zijn vrije tijd,
onder de hoede van Jespers' Gezelle-kop,
schreef aan zijn studie over Marsman. Om
den brode was hij vertaler in een firma,
wat hij zou blijven tot 1959, toen hij opnieuw leraar kon worden. Hij klaagde er
eigenlijk niet over, maar ik meen dat hij
onder het zware routine-werk leed. Zijn
hart ging uit naar alles wat met uitgeven
te maken had en naar het onderwi js. Welk
een goede pedagoog hij voor jonge talenten kon zijn, werd nog niet zo lang geleden dankbaar beschreven door Alstein,
wiens leraar en mentor hij is geweest. Gelukkig vond Verbeeck in die eerste jaren
vijftig een uitlaatklep in de kursus over
poetiek die hij voor de Katolieke Vlaamse
Hogeschooluitbreiding in Antwerpen
mocht geven.
Ik zie hem nog zoals hij mij in het Koningshof verwelkomde: een keurige heer
die helemaal niet artiestiekerig voorkwam, een middelmatige gestalte, open
vriendelijkheid zonder een poging om je
meteen voor hem in te palmen. Ik voelde
mij vlug bij hem thuis en vertrouwde hem.
Mijn verslag verscheen in de krant van 16
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De 50 jarige Rene Verbeeck, lente 1954, bi%
ons interview in het Koningshof te Schoten.

april 1954 en nu ik het herlees, merk ik dat
ik niet veel van toen vergeten ben. De herinnering aan ons gesprek en aan de atmosfeer van die frisse, zonnige namiddag
in een huis vol boeken (en de geur van
warme koffie en het vierurenbrood...) is
mij zeer duidelijk bijgebleven. Zoals mij
ook de glimlach bijbleef van zijn lieve, diskrete vrouw, Simone, die vrijwel zijn hele
oeuvre heeft geinspireerd. Want zijn huffs
was, zoals een bundel heet, 'Een huis voor
Simone'. En dat is geen literaire fraze.
'De droom van Rene Verbeeck: een nieuwe pers. Liefde voor gedichten en voor de
letters waarmee ze gedrukt worden'.
Zo luidden twee koppen boven mijn artikel in De Standaard. Met die pers werd
niet bedoeld, dat Verbeeck nieuwe Vlaamse kranten wilde, maar doodgewoon een
drukmachine waarmee hij zelf zou kunnen
werken...
In de populaire zusterkrant, Het Nieuwsblad, verscheen m i j n verhaal onder de titel: 'Help ons een bres slaan voor de poezie'. Ik legde inderdaad de klemtoon op de
wijze waarop de dichter zich zeven jaar
lang, van 1937 tot 1944, heeft ingespannen om, zoals dat nu met een lel i jk woord
heet, de poezie te 'promoten'. (Hi] zou mij
zeker op de vingers tikken, mocht hij zien
dat ik dit woord durf te tikken.)
De slagzin over de bres gebruikte Ver
beeck zelf toen hi] De Bladen voor de Poezie lanceerde. Die publikatie werd hem ingegeven door een Duits model: 'Das Gedicht' van Ellermann, toen nogal bekend.
-

Net als de Duitser wilde hij een reeks
dichtbundeltjes die niet op de traditionele
wijze werden geprezenteerd: „Het moest
telkens een kleine map worden, waarin
een tiental losse bladen zouden liggen,
om de gedichten een voor 66n, afzonderlijk, te kunnen proeven. Maar er kwam kritiek op die wijze van uitgeven. Het Vlaamse publiek scheen er niet van te houden.
Tenslotte heb ik van de mapjes dan maar
echte boekjes gemaakt".
Toen De Bladen voor de Poezie een jaar
bestonden, schafte Verbeeck zich een
kleine Degelpers aan, kocht letters en een
zethaak. Voortaan zou hij zijn uitgaven
zelf drukken. De kunst van Gutenberg was
hem niet vreemd: vroeger had hij bij een
oom uit Mol, die drukker was, in zijn vrije
uren de eerste beginselen van het edele
ambacht geleerd. Typografie had hem altijd al geinteresseerd, net als grafiek. Hij
kon ook goed tekenen, al bleef hij het spel
met potlood en pen als een liefhebberij
beschouwen.
Met De Bladen voor de Poezie wilde Verbeeck 'een levende bloemlezing' brengen,
zoals een van zijn geliefkoosde uitdrukkingen toen luidde: ,Ik wilde een fris en
gevarieerd beeld van de bedrijvigheid der
dichters in Vlaanderen en aan de jongeren de kans tot debuteren geven. Bovendien wilde ik ook verzen uit NoordNederland uitgeven, evenals selekties uit
het werk van oudere dichters, vertalingen
enz."
Het eerste nummer verscheen in 1937 en
kostte 4 (zegge en schrijve: vier) frank. In
't begin drukte Verbeeck een paar honderd eksemplaren, na een tijdje ontstond
er ruimere belangstelling en De Bladen
werden op vijfhonderd en vaak op meer
eksemplaren verspreid. ,Dat hing natuurlijk ook of van de naam van de dichter en
van de inhoud. Ik moet er bij zeggen dat
de reeks geluk had, in een vruchtbare penode tot stand te zijn gekomen, een periode waarin vri j veel interessante dichters
voor het eerst aan het woord kwamen. Ik
kreeg de gelegenheid, een aantal namen
te lanceren die sindsdien een goede klank
hebben gekregen en reeds in de letterku ndige handboeken staan."
Het sukses van de serie was dus vrij
groot. Men vergelijke de oplage maar
even met die van de hedendaagse bundels. En met het huidige aantal abonnees
op De Bladen, dat minder hoog ligt. Maar
er zal nu wel m66r worden uitgegeven dan
toen.
Wellicht had de goede verspreiding van
de publikaties ook iets te maken met de
zorgvuldige werkmethode van Rene Verbeeck. Hij leek mij een ordelijk man te

'De grote stille taak , in 1940 opgenomen in
de bundel 'Tussen twee were/den ; is een der
bekendste verzen van Rene Verbeeck. Hij
schreef het als reaktie tegen luidruchtige
barden uit de kringen van 'Jong-Dietschland'
en 'Volk' die hem en zijn vrienden
uitscholden voor individualisten en
formalisten die niet 'volksverbonden' waren.
„ Wij waren dat we/' ; zei Verbeeck later in
een interview met Jose de Ceulaer, ,maar
daar putten wij ooze inspiratie niet uit. Wat
de barden met lawaai deden, wilden wij met
poezie doen".

zijn, levend volgens een bepaalde regelmaat. Ook in zijn dichterlijk werk. Schreef
hij niet op vaste tijdstippen, volgens een
bepaald ritme? (Bij voorkeur 's morgens,
voor hij aan zijn dagtaak begon. Ik heb
eens Anton van Duinkerken over dat 'matinale aspekt'van zijn poezie horen improvizeren...)
Ongetwijfeld zou het de moeite waard
zijn, een onderzoekje te laten ondernemen voor een studie over de publikaties
en de auteurs die Verbeeck toen op de
poeziemarkt bracht. De selektie die hij
maakte, getuigde voor een hoge opvatting
van de poezie en een brede visie die zich

niet tot een richting beperkte. Zelf beschikte hij, bij ons gesprek in 1954, niet
meer over de volledige kollektie van een
zeventigtal door hem uitgegeven Bladen.
Hij citeerde kris-kras door elkaar, debutanten en oudere auteurs: Paul de Vree,
A.G. Christiaens, Marcel Coole, Liesbeth
van Thillo, Marnix van Gavere, Blanka Gijselen, Henri Bruning, Daan Boens, Dirk
Vansina, Karel Jonckheere, P.G. Buckinx,
Hubert van Herreweghen (diens debuut
'Het Jaar der Gedachtenis'). ,Soms
mocht ik echte vondsten doen", vertelde
hij. En hij toonde mij een bundeltje dat hij
als een unicum in ons land bestempelde:

'In een Perzische Taveerne', een
rechtstreekse vertaling uit het Perzisch
van Omar Kayam-kwatrijnen. De auteur
had gewoon R.C. gesigneerd, het bleek
een Vlaamse globetrotter met name
Cnudde te zijn. Jozef Simons leidde het
boekje in.
Later heb ik meer dan eens door goede
dichters horen bevestigen, dat Rene Verbeeck hen destijds met feilloze goede
smaak heeft geholpen, niet alleen door
een selektie uit hun werk te maken en uit
te geven, maar ook door hen vriendelijk en
kordaat... of te wijzen, zodat zij later niet
om hun jeugdzonde zouden moeten blozen.

Handschrift van Rene Verbeeck: een grafschrift op Gaston Durnez, daterend uit 1969.
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Benevens De Bladen heeft Verbeeck nog
een twintigtal andere uitgaven, buiten
reeks, op zijn aktief. Zo liet hij mij zijn eigen bundel met de voor hem typische titel
'Heilig Leven' zien. De eerste druk ervan
dateert van 1940: een luxe-editie waarvoor
hij zeif het papier had gekozen, de bladschikking ontworpen, een voor een de letters gezet en tenslotte blaadje voor blaadje gedrukt op zijn kleine pedaal-pers. Ik
zie hem nog met dit boek in de hand, hij
wrijft met een wijsvinger voorzichtig over
het Hollandse Pannekoek-papier, proeft
weer de wit-zwart verdeling en de sierlijke
beginletters. ,Aan drukken kun je plezier
beleven," zegt hij.
Geen wonder dat zijn droom, in 1954, een
nieuwe pers was. Het is een droom gebleven.
Na de oorlog waren De Bladen voor de
Poezie ingeslapen, tot zij in 1953 op initiatief van Herman van Fraechem (19041970) herleefden. Deze priester en gewezen leraar, o.m. auteur van een studie over
'Het Gedicht' ten dienste van de poesis en
de kweekscholen, had zich nog op andere
wijze verdienstelijk gemaakt voor onze Iiteratuur. In de jaren dertig had hij b.v. een
gelegenheidsuitgeverij opgericht ten einde de eerste bundel te kunnen publiceren
van de meteen als 'wonderkind' begroete
Bert Decorte. Op dat felt bleef hij zijn leven lang terecht fier. Na de Bevrijding was
Van Fraechem de bezieler van de Antwerpse uitgeverij Van Maerlant, die het
tijdschrift Golfslag publiceerde (in de redaktie o.m. Paul de Vree, No Michiels, Albe, Man.0 Ruys, Paul Lebeau, Adriaan de
Roover). Van Maerlant gaf ook afzonderlijke verzenbundels uit: in 1948 bv. 'Op het
spalier der maanden' van Verbeeck.
Toen Van Fraechem op zijn beurt een poezietijdschrift wilde, stond de dichter hem
graag de naam van De Baden voor de
Padzie of en na een tijdje trad hij zelf tot
het leeskomitee toe. Van Fraechem was
toen direkteur van de religieuzen Ursulinen in Lier. Daar heb ik hem in 't begin van
de jaren zestig leren kennen, in zijn rijke
biblioteek, omringd door een stapel manuskripten en vaak veel betere Franse
wijn. Ik voelde mij zeer vereerd toen hij mij
vroeg, in het leeskomitee te komen, en ik
heb er oude vrienden ontmoet en nieuwe
bijgemaakt. Elke maand kwamen we bijeen, in een feeste l i j ke, am i kale sfeer. Het
eerste resultaat voor mij was, dat ik weldra naar Lier verhuisde, waar ik enkele der
mooiste jaren van mijn leven kende. Mede
dank zij de vriendschap en de steun van
de grijze, monkelende priester die mij
vroeg, hem 'Nonkel Herman' te noemen.
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Op onze bijeenkomsten was Rene Verbeeck misschien niet in leeftijd maar zeker in artistieke klasse de door allen
geeerde Senior. Zijn raadgevingen waren
goud waard, zijn tips kregen de grootste
aandacht. Als hij, rustig en met redenen
omkleed, iemand kwam aanbevelen, dan
was dat voor ons een 'must'. Een kritische
blik van hem deed onze lofzang met vele
graden milderen. Hij bleek ook een milde
spotter te zijn en humoristisch talent te
bezitten. Zo verraste hij ons, in 1969, op
ons jaarlijks feestdiner waarover ik toch
ooit eens een lang verhaal zal moeten
schrijven, met een serie geestige grafschriften waarin hij elk lid van het gezelschap lekker typeerde. Ik bewaar ze als
een relikwie, net als de gesigneerde menu's, ongetwijfeld de fijnste uit onze naoorlogse literatuur.
Met grote vreugde hebben wij in de Lierse
jaren zijn dichterschap opnieuw zien
openbloeien. Na zeventien jaar publiceerde hij eindelijk weer eigen poezie: 'De zomer staat hoog en rijp'. Een bundel die op
acht jaar tijd nog door drie andere zou
worden gevolgd. Telkens weer heel sterke
poezie van Liefde en Dood, poezie die zijn
naam opnieuw bij de belangrijkste Vlaamse dichters plaatste. Zijn vrienden waren
gelukkig toen diverse prijzen hem weer in
de belangstelling brachten, al waren wij
ontgoocheld dat de Staatspri js zo lang
uitbleef. Hij zelf was gevleid, maar bleef
er vrij nuchter bij en besefte natuurlijk
goed wat het belangrijkste was: zijn poezie. Ik heb altijd de indruk gehad dat hij
steeds bewust was van zijn artistieke
waarde en dat hi] er goed wilde over waken dat hij op niveau bleef werken. Wat
niet betekent, dat hi] zich ergens liet op
voorstaan. Ik heb hem nooit ook maar een
bluf-woord horen uitspreken. Hij was en
bleef een fijnzinnige gentleman, sterk in
zijn oordeel, minzaam in zijn woorden.
Toen ik in 1968 Nonkel Herman kwam
overtuigen, dat De Bladen voor de Poezie
een zuster-uitgave moesten krijgen in de
vorm van een driemaandelijkse map met
grafiek, toonde Rene Verbeeck zich meteen geinteresseerd en steunde het initiatief. Zijn oordeel over de voorgelegde
prenten had voor ons niet minder waarde
dan zijn mening over de verzen. De Bladen
voor de Grafiek wilden voor Vlaamse en
Nederlandse hout- en linosnijders en tekenaars eenzelfde doel nastreven als de
poezie-uitgaven: vooral jonge maar ook
oudere kunstenaars een gemakkelijke publikatiemogelijkheid bieden en hun werk
voor een zeer demokratische prijs bij de
liefhebbers brengen.
Na de dood van de priester zijn de twee

Rend Verbeeck voert het woord op het
feestmaal dat het komitee van 'De Bladen
voor de Poezie' in 1969 aanbood aan Herman
van Fraechem, ter gelegenheid van diens 65e
verjaardag. (Links: Jose de Ceulaer, naast
Siemke Durnez-A vet.)

soorten van Bladen overgegaan naar de
uitgeverij Orion. De poezie-reeks bestaat,
in haar naoorlogse vorm, nu dertig jaar,
haar zuster-uitgave mag haar vijftiende
verjaardag vieren. Jammer genoeg zijn de
tijden er niet naar om dat grootscheeps te
doen, in de geest van Nonkel Herman, die
wij, eerbiedig plagend, de Pastoor uit de
Bloeiende Wijngaard noemden.
De herlevende erkenning voor Verbeecks
grote dichterschap kwam mooi tot uiting
toen hij rond zijn pensioenleeftijd hier en
daar, natuurlijk ook in Lier, door een grote
vriendenschaar werd gehuldigd. Voor
oprechte waardering was hij zeker niet
ongevoelig en ik heb hem meer dan eens
ontroerd gezien. Maar als ik mij niet vergis, bleef er op de achtergrond toch lets
voelbaar van de pijn om het naoorlogse
politieke en literaire onbegrip.
Toen in 1974 zijn Verzame/de Gedichten
bij Orion verschenen, was het voor ons
duidelijk, dat nu ook de hoogste officiele
erkenning niet meer achterwege kon blijven. De Staatspri js kwam er en werd hem
uitgereikt door minister Rika de Backer
(onder wier bestuur, dat mag toch eens
worden gezegd, een bepaalde eenzijdig-

De bladen van de poezie

1940

(Jaargangen geredigeerd door Rene Verbeeck zelf)

1. Jan Melis: Con Sordino
2.-3. Marc Staels: Akten en Abstrakten
Gabrielle Demedts: Morgen is al/es
uit
5. Rene Verbeeck: Tusschen twee werelden
6. Paul de Vree: De Loutering

1937

'Nonkel Herman' van Fraechem op zijn 65e
verjaardag.

held inzake literaire bekroningen werd
doorbroken). Sommigen hebben toen tegen die prijs protest aangetekend en gezegd dat hij voorbereid was door een paar
campagne-voerende journalisten. Wat mij
betreft, bedoelde men een fang interview
dat ik op 6 december 1974 in de Standaard der Letteren publiceerde, en waar ik
al een paar jaar bij Verbeeck op aangedrongen had. Ik mag zeggen dat ik er Been
enkele andere bedoeling mee had, dan de
dichter, naar aanleiding van zijn verzameld werk, eens uitvoerig zijn poezie te Iaten toelichten, zoals hij dat maar zelden
had willen doen. Als dat artikel werkelijk
zoveel invloed heeft gehad, wel, dan ben
1k daar al teen maar heel bl i j om. Want Verbeeck verdiende die Staatsprijs ten voile.
En al vroeger.
,,Gedichten schrijven, zo begon het interview, is voor Rene Verbeeck een onmisbare funktie: Ik verdiep er de kennis van mijzeif mee, ik kan er in 't kiare mee trekken
wat duister is, vorm geven aan het vage
dat in mij leeft. In de poezie kunnen verhoudingen van de geest tot de wereld en
de mens voelbaar worden gemaakt, verhoudingen die in de formuleringen van de
rede niet op te vangen zijn. In het maken
van het gedicht ervaar ik de oorspronkelijke vrijheid, los van alle sociaal en filozofisch determinisme. Het is de geestelijke
expansie van een zelfgeschapen nieuwe
sfeer in de taal en door de genade van de
taal. Zo is het maken van het gedicht een
diepere verhevigde vorm van existeren."
Gaston Durnez

1. Paul de Vree: Het blanke Waaien
2. xx: Vlaamsche Expressionisten
3. Gabrielle Demedts: Een Gevangene
zingt
4. Bredero: De Twaalf Sonnetten van de
Schoonheyt
5. Andre Demedts: Kleine Keuze
6. Paul Verbruggen: De winter laat niet
los...
7.-8. Rene Verbeeck: De dwaze Bruid
9. A.G. Christiaens: Irrequietum
10. Lisbeth van Thillo: De Doem der
Droomen
11. Omar Khayyaam: In een Perzische
Taveerne, Kwatrijnen (rechtstreeks uit
het Perzisch vertaald door R.C.)
12. Paul de Vree: Elegische Hymnen
1938
1. Jan Vercammen: De Rozen rijpen
2. Bert Peleman: Horizont
3. Aug. van Cauwelaert: Liederen van
Deemoed
4. Marc Staels: Kringloop der gedachte
5.-6. xx: Wereldsche Liefdelyriek (een
bloemlezing met inleiding van Paul de
Vree)
7. J.L. de Belder: Stilte
8.-9. xx: Chibiabos zong... (Bewerkingen van Indiaansche gedichten door
Jan Vercammen)
10. Paul van Keymeulen: Het jonge Bezit
11. A. W. Grauls: Kleine Gedichten
12. Albe: Bloem en Vrucht
1939
1. Frans de Wilde: Het eenzaam hart
2. Jaak Gommers: De dans van Salome
3. Ludo Poplemont: Het doorzichtig
masker
4.-5. xx: Dietschland zingt! (Bloemlezing met inleiding door Dr. A. de Poortere)
6. Marcel Coole: Moederschap
7. Albert Westerlinck: Met zachte stem
8. Bart Vrijbos: Met vrouw en kind
9.-10. Paul de Vree: Atmosfeer
11. Marnix van Gavere: Oude en nieuwe
gedichten
12. Joris J. Be/lens: Acht gedichten
13. Robert Franquinet: Gekapseisde
boot
14. Bert Peleman: Nacht der verdwazing
15.-16. Karel Jonckheere: Conchita

1941
1. Blanka Gyselen: Heimwee, asch der
branden...
2. M. Rutten: Altengrabow
3. Paul Verbruggen: Als een goed hovenier
4.-5. Luc Indestege: Orpheus en Eurudike
6. Frans de Wilde: In memoriam
7. J.L. de Belder: Einde augustus
8. Bert Peleman: Nachtverhaal van den
toren wa ch ter
9. Paul de Vree: Evenwicht
10. Marcel Coole: Vaarwel..
1942
1. Daan Boens: Het /even van een man
in twintig kwatrijnen
2. Paul de Ryck: Vader en moeder
3.
4.-5. Willy Vaerewijck: Het keerend lied
6. Paul de Vree: Nieuwe verzen en
kwa tri/nen
1943
1. Hubert van Herreweghen: Het jaar
der gedachtenis
2. Jan Vercammen: Repetitie
3. Albe: Vlaanderen, mijn land
4. Paul de Vree: Het aardsch bedrijf
5. Henri Bruning: Heilig Verbond
6. Albert Westerlinck: Aardsch en Hemelsch
7. Daan Boens: De veroveraar
8. Jan Melis: Roep
9. Gerhard Schumann: Gedichten
10. Dirk Vansina: Liederen van Dwaas
Begeeren
11. A/be: De stem van Rama
1944
1. Bert Peleman: 8ij de donk're kathedralen
2. xx: Keurgedichten uit de ltaliaansche lyriek (vertaald door A/be)
3. Lode Quasters: Verzen van vandaag
4. Maria Huybrechts: Gedichten
5. Jan van den Weghe: De Toren van Babel
6. J.L. de Belder: Uit een herfst
7. Juliaan Haest: Het rijk van de Tenno
(Japansche gedichten in het Nederlandsch nagedicht)
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Albe
De poezie van Albe
Tien jaar geleden...

ALBE (pseudoniem van Renatus
A.L. Joostens)
Geboren te Mechelen op 8juni 1902
en overleden te Brussel, in zijn woning, op 10 oktober 1973.
Was ti/dens zijn leven werkzaam in
het onderwijs (leraar Nederlands),
nadien in de journalistiek en later
leefde hij van zijn pen.
Hij debuteerde met tonee/ en
schreef in de loop der jaren ook een
groot aantal romans en novel/en,
monografieen en essays (o.a. over
F. Garcia Lorca, G. Ungaretti, Juan
Ramon Jimenez) en een hele reeks
jeugdboeken, meestal onder de
naam Kapitein Zeldenthuis.
Als dichter publiceerde hij tussen
1930 en 1965 meer dan twintig bundels, waaruit in 1962 de bloemlezing Gedichten werd gemaakt (Hasselt, Heideland).
In 1977 werd een ruime keuze uit
zijn poezie samengebracht in Verzamelde gedichten (B. Gottmer,
Nijmegen-Orion, Brugge), reeks 'De
gulden veder; met een inleiding van
R.F. Lissens.
Albe was ook voorzitter geweest
van de Kunstenaars voor de Jeugd
en o.m. ook beheerder en vicevoorzitter van de Raad van Beheer
van SA BA M.
Voor zijn poezie-vertalingen ontving
hij in 1972 de Koopalprijs.
Over hem schreef Hendrik Diddens
de monografie Albe, aan boord van
het woord (Brussels, W. Godenne,
1972), die tevens een uitgebreide bibliografie be vat.

De bibliografie met betrekking tot de poezie van Albe' vermeldt niet minder dan
eenendertig dichtbundels. Vijf titels hiervan slaan op selecties uit vroeger werk en
zes andere op vertalingen uit het Italiaans
of het Spaans. Al bij al een oeuvre dat om
te beginnen qua omvang alleszins indruk
maakt.
In acht genomen dat de eerste verzenbundel van Albe in 1930 verscheen en dat
hij tot vlak voor zijn dood in 1973 poetisch
actief is gebleven 2 , mogen we stellen dat
zijn gedichten over een periode van ruim
vijfenveertig jaar werden geschreven.
Het is gewoon ondenkbaar alle aspecten
van Albes poezie in deze bijdrage te belichten. We willen proberen er de voornaamste kenmerken van te bespreken en
haar intrinsieke betekenis of te wegen.
Meer dan het werk van zijn generatiegenoten wordt de poezie van Albe door sommigen categorisch geloofd, door anderen
even categorisch afgewezen. Na een opmerkel i j k debuut en een bi j na onverdeelde bijval, raakte de dichter in de evolutie
van zijn verstechniek op een dood punt.
Albe is er later nooit meer in geslaagd de
aandacht van de literaire kritiek zo algemeen en zo positief op een van zijn verzenbundels te vestigen als dit voor 'Paradijsvogel' het geval was geweest. Is dit,
zoals sommigen beweren, logisch uit de
afnemende kwaliteit van zijn werk te verklaren? En is hij aldus de dichter van Paradijsvogel gebleven? We zu I len proberen
ook hierop een antwoord te geven.
Tien jaar geleden (10-10-73) stierf Albe vrij
plotseling in zijn flat aan de Brusselse
Louizalaan. Hij was 71 en erg creatief gebleven.
Misschien kan deze bijdrage, bij wijze van
een bescheiden herdenking, zo voor bewonderaars als voor sceptici, een aanleiding worden om de poezie van Albe even
opnieuw te benaderen. Wat ons vandaag
de dag in sommige van zijn gedichten
(vooral de laatste !) nog artistiek vermag
te ontroeren, vergoedt misschien de inspanning van deze retrospectieve beschouwing.
Een debuut in zijn juist perspectief
Algemeen wordt Albe bij de Dertigers
gerekend, d.i. de zogenaamde PostExpressionistische Generatie rond het
tijdschrift De Tijdstroom (1930-1934),
waarin men „wars van alle experimenten
der laatste jaren, arbeiden wil(de) aan de
opbouw ener persoonliker en menseliker
kunst 3
Albe werkte min of meer regelmatig aan
De Tijdstroom mee, maar behoorde niet
"
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De jonge Albe bij het verschijnen van
'Paradijsvogel' (1931).

tot de redactie. Naar de geest leunde hij
m.i. veeleer bij de in 1926 opgerichte Pelgrimbeweging aan. Haar drievoudige
doelstelling was, religieus en artistiek, de
volmaakte samenvatting van zijn persoonlijke betrachtingen in die jaren.
Voor het eerste nummer van De Pe/grim
(dec. 1929) selecteerde Dirk Vansina (die
met Dr. L. Reypens s.j. het tijdschrift leidde) drie gedichten van hem. Het werd voor
Albe meteen zijn eerste publikatie in een
literair tijdschrift. Hij was nochtans de 27
reeds een eind voorbi j !
In 1930 verscheen zijn eerste dichtbundel:
'Praeludium'. Van een oorspronkelijk poetisch talent was in deze gedichten niet
veel aanwijsbaar. Wel getuigt Andre Demedts later, dat Albe onder zijn generatiegenoten „het minst van de toenmalige
vormverwarring te Iijden had". En hier onmiddellijk bij aansluitend: ,Veel dieper
dan het zoeken naar een nieuwen dynamischen stijl, had de drang naar vergeestelijking die het vorig geslacht bezielde,
hem aangegrepen en op weg gezet. Zulks
strookte ten anderen volkomen met zijn
godsdienstige persoonlijkheid"... 4
De poezielezers van toen (omstreeks
1945) wisten uiteraard nagenoeg alien
wat Andre Demedts op delikate wijze met
die godsdienstige persoonlijkheid beduidde. Het lijkt ons nuttig, zo voor de verklaring van het levensprobleem in de poezie
van Albe, als voor de literatuurgeschiedschrijving tout court, thans alle
.

maakte zelfbeheersing heeft Albe in mijn
ogen nooit geheel zijn introverte natuur
kunnen camoufleren. Maar da't is hier bij-

zaak. Van het grootste belang lijkt me de
dubbele vaststelling: enerzijds, dat hij als
geestelijke bij het schrijven van religieuze
poezie, toch aards gerichte accenten leg-

de; anderzijds, dat hij na zijn vaarwel aan
het klooster, opvallend trouw is gebleven

aan zijn metafysische betrachtingen van
voordien. Zijn verdere poezie zal daarvan
nog ruim dertig jaar de weerspiegeling
zijn. Zelfs wanneer later de erotiek in zijn
werk (sporadisch) opduikt, wordt die
steeds gesublimeerd en getranssubstantieerd tot een geestelijke belevenis. Oor-

deelt u maar:
Gij, kleine en onbegrensde vrouw
in Iiefde of lust vergood, verguisd,
gij, helste vlam in onze nood
en zoete nagel die ons kruist,
0, kleine vrouw, aan uw schoot
ontbloeien eeuwigheid en dood. 6

Wie weet de genade
van een donkere ziel
die als een lichte kei
in 't diepe water viel?
Een kringende rimpel
snoert het secreet
van de vallende steen
die de diepte meet.

A/be in zijn laatste levensjaren.
Een schot in de roos

dubbelzinnigheid daaromtrent weg te nemen.
Toen Renatus Antonius Louisa Joostens
zijn eerste dichtbundel uitgaf, was hij

Om de geestdrift te verklaren waarmee
het verschijnen van de bundel 'Paradijsvogel' (1931) door tal van recensenten werd
begroet, schrijven we hier twee gedichten
over, die o.i. representatief zijn voor wat
Albe in minder dan een jaar op het stuk
van poetische expressie had bereikt.

De schijn van de kei
in de diepte bedriegt
want het beeld
van het water liegt.
Wie weet de kei
die in 't water viel

als de klare genade
in een donkere ziel?

kloosterling-Ieraar aan het SchepperInstituut te Mechelen. De titel van zijn
eersteling luidde: 'Praeludium door Albe
der Broeders van Scheppers'. Zijn pseu-

doniem was een anagram van zijn
kloosternaam: broeder Abel.
In het licht van dit gegeven wordt het bijna vanzelfsprekend dat religieuze motieven de dominanten van Albes poezie wa-

ren. Maar het verklaart ook: 1 ° dat de jonge dichter met zijn werk nogal Iaattijdig

Een paradijsvogel vloog verloren

HAPAAEI1OY OPNIE

aan de horizon:
een zwarte vlek
op 't goud der zon

naar buiten trad en 2° dat hij nooit mee in
de vuurlijn van de Pelgrimbeweging of De
Tijdstroom heeft gestaan 5 .
Zijn uittreden in 1935 was voorzeker niet
het gevolg van een geloofscrisis. Hooguit
blijkt hij ontgoocheld te zijn geweest op
het vlak van sommige binnenmuurse menselijke verhoudingen. Deze pijnlijke ervaring heeft misschien (zoals o.m. Alb.
Westerlinck en R.F. Lissens hebben opgemerkt) in het verdere zieleleven van Albe
en in zijn poezie sporen nagelaten,
waaruit kan worden geconcludeerd hoe
grondig hij zich aan het leven had be-

Met gebroken
vederslag
in de ontloken
jonge dag.

zeerd. Maar naar mijn gevoel lag de oor-

nabij het Paradi js.

zaak van zijn besluit evenzeer, mogelijk
vooral in zijn uiterst kwetsbaar gemoed.
Door zijn beminnelijke omgang en zijn vol-

Albe

De gloed der zon
werd hoog rood,
toen viel de vogel dood
op de horizon.
Zeg niet van dees vogel:
te trots was zijn reis,
wel l icht zat zijn nest

IIaQabE(aov µeV o^OVLg EutEio nXavchµcvos
tQo icy o@LZovTL•
xr^X'ug 8e thA,aLva
iv 1) zov r^Xiov X€? ° P.
Kaitayi bra
to 1(TEQOV
äµ:i zfl TIµE^Oa
'ti vEa.
To iov i Xtov xavµa
?Qv*Qov E^yEvEio µaXa.
Tot' o oQVLg E1tE6£ TE*vE('Og
ESL to oQ(^ovios.
M "ct ti ^S tc@i iovTE iov oQVL*osax@OZE@a µev ri obos iv aviov,
1 8'E1Vr1 Laws rev
tX1o(ov iov IIaQaoE4QOV .
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Sinds de Experimentelen zijn de poezielezers Iangsom meer vertrouwd geraakt met
een irrationeel taalgebruik, vooral met gedichten waarin gewone woorden door hun
ongewone aanwending niet zelden verrassend poetisch effect opbrengen. Een sobere vorm, zoals die van de meeste gedichten uit 'Paradijsvogel' van Albe, is
mogelijk voor hen thans in niets meer relevant. Maar in de vroege jaren dertig was
dat heel anders.
Het woordengepraal en de beeldenkrachtpatseri j van het verworden Expressionisme kreeg de poezielezer nog al te veelvuldig voorgeschoteld, om niet eens
graag te luisteren naar een dichter die het
taalinstrument wat minder Iuidruchtig en
minder ostentatief bespeelde. Als dan
ook nog bleek dat bij een eenvoudig taalgebruik het gedicht aan inhoud, aan poetische geladenheid heel wat rijker kon zijn
dan de meeste produkten van pak weg de
jongste vijf jaar, grepen de recensenten at
gauw naar het wierookvat.
Urbain Van de Voorde noemde 'Paradijsvogel' van Albe met overtuiging ,een der
beste verzenbundels sinds lang in Vlaanderen verschenen, het definitiefste werk
tot dusver voor het nieuw opkomende
geslacht van jonge dichters geleverd 8
Acht jaar later getuigde Marnix Gijsen
nog in zijn bekende vooroorlogse Kroniek
der Poezie: „Men hoorde een vast geluid,
een sober verhaal, een zingend vers zonder een woord te veel, iets merkwaardigs
van eenvoud en directe poetische kracht.
/.../ Zijn vers was ontdaan en gereduceerd
tot een soort lyrischen kreet die uiting gaf
aan een metaphysische bekommernis. Zo
werd een grote zuiverheid zijn benijdenswaardig deel 9
Het slotvers 'Paradijsvogel' is niet alleen
voor de gelijknamige bundel, maar praktisch voor de gehele religieuze lyriek van
Albe een 'sleutelgedicht' gebleven. Naar
de inhoud werd de vermetele vlucht van
'zijn' paradijsvogel een souverein beeld,
een algemeen graag geaccepteerd symbool van de naar God hunkerende, door
aardse bindingen geconditioneerde ziel,
maar ook naar de vorm is dit pregnant geformuleerde gedicht met zijn 'ranke' versschema kenmerkend gebleven voor de
poetische uitdrukkingswijze die Albe
blijkbaar het best lag.
Terecht, dunkt me, is dit kleine gedicht tot
het Vlaamse poetisch patrimonium gaan
behoren. Zoals in die wondere 'Albatros'
van Charles Baudelaire, waar de laatste
versregel (,,Ses ailes de gdant I'empechent de marcher") plotseling het hele gedicht opnieuw doorgloeit en de symboliek
openbaart, veert ook hier uit de gebalde
"

"
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A/be aan het woord ti/dens een
vergadering van de 'Kunstenaars voor de
Jeugd'. Links Pater Kallist Fimmers en
A. Buckinx-Luykx, rechts Karel Vertommen.

Kaftpagina van 'De Poeet' (1933),
eveneens geillustreerd met een lino van
Prosper de Troyer.

Op de Mechelse Grote Markt, september
1936: A/be, 'rank a/s het net van
Gezelle , Filip de Pilleci/n, Staf Weyts,
Jan Vercammen, Albert Westerlinck en
Bert Peleman. Gelegenheidsfotograaf
was Cyriel Verleyen.

slotzin („wellicht zat zijn nest / nabij het
Paradijs") een klein poetisch wonder op!
Niemand van zijn vrienden dacht er in de
jaren dertig ook maar aan, dat Albe voor
velen gewoon de dichter van 'Paradijsvogel' kon blijven. Ze waren ervan overtuigd
dat hij heelwat meer in zijn poetische
mars had.
Het sukses van 'Paradijsvogel' inspireer-

de de dichter trouwens bijna onmiddellijk
tot een hooggestemd, nogal zonderling
prozaverhaal, dat een twintigtal nieuwe
gedichten omlijstte. Het verscheen in
1933 onder de nogal pompeuze titel 'De
Poeet'. In een vuurwerk van taalvirtuositeit en een nu sterk storende overdaad
aan beeldspraak volgt de auteur een fictieve jonge dichter doorheen vreugden en

.

.

tribulaties naar de erkenning van zijn talent. Op afstand van tijd bekeken is deze
al te schetsmatige dichterlijke novelle
een eerste anticlimax in het oeuvre van de
dichter Albe. Het werk bevat evenwel een
aantal beelden en motieven, die een aanloop werden voor latere, echt mooie gedichten. We pikken er graag dit ene kwatrijn uit op, het enige pareltje van poetische concisie uit het hele boek en zo typisch voor een superieure Albe:
De zee zong ik na
in eindeloos refrein,
mijn God, ik verga
in een klein kwatrijn. 10
Daar,,ligt een arendsjong gekwetst

"

.

.

Een jonge arend stort
het licht uit
en waant zijn schaduw buit.
"...

Kwamen de moeilijkheden die Albe tot
uittreden hadden genoopt van buitenuit?
Of lag hij door een gemoedscrisis met
zichzelf in de knoop? Mogelijk heeft het
ene het andere doorkruist.
We kunnen in zijn verdere poezio constateren wat R.F. Lissens in zijn Inleiding tot
de 'Verzamelde Gedichten' van Albe aanstipt: „De ervaringen in een onbeschermde wereld waar Albe na'Paradijsvogel' intreedt (eigenlijk pas een drietal jaren nadien ! nota van ondergetekende) verwekken verwarringen en tegenstrijdigheden,
vermetelheid en verdriet, bevuiling en
kwetsuren, lusten en angsten, en daardoorheen de roep om de louterende liefde
op het dubbel vlak van vrouw en God, die
liefde waar de hoofsheid en de mystiek
destijds een woord, minne, voor hebben
gevonden"".
Nochtans vormen al deze elementen mi.
de haast logische uitkomst van wat potentieel reeds de dichter van 'Paradijsvogel' beroerde.
Na een black-out van ruim vier jaar publiceert de alsdan.pas.gehuwde Athe'Cherubi jn en Mens (1937) Kennelijk zijn een,
aantal metafysisch nog betrekkelijk serene gedichten uit deze bundel geheel geschreven in het klimaat van 'Paradijsvogel'. Slechts aarzelend betrekt de dichter
er nieuwe elementen bij. Zijn lyriek blijft
alsnog ,een cirkelvlucht omheen den oerouden toren, waar Rilke van gewaagt, omheen God, die de grootste werkelijkheid
was, waar hij (AI be) zijn voile aandacht
schonk 12
Even aarzelend experimenteert de dichter
met de verruiming van zijn uitdrukkingsmogelijkheden. Waar hij zijn gevoelens in langere versregels laat uitdeinen,
valt hem dat poetisch niet zo direct mee.
In zijn hoger geciteerde Kroniek der Poezie schreef Marnix Gijsen daaromtrent bijI

na profetische woorden: ,Beperkt door
zijn thema, beperkt door zijn metrische
mogelijkheden, heeft Albe geen kans dan
tusschen het welslagen en het volkomen
mislukken" 13
Toch is naar mijn smaak de bundel 'Cherubijn en Mens' poetisch voller en rijper
dan 'Paradi jsvogel'. Ontbreekt hier misschien een stergedicht, dan lijkt me nochtans het volgende vers zo qua verwoording als qua onuitgesproken symboliek,
als een tegenhanger voor Paradijsvogel
niet onaardig:

Breekt dwaas
zijn sterke schachten
op het valse aas.
Somber
dekt de warme borst
haar kille omber.
En waar het schelle licht
zijn schaduw heeft geschetst
ligt
een arendsjong gekwetst. 14
Naar een poetisch solstitium
Met de volgende probleembundel 'Van
adellijken Bloede' (1942) evolueert Albe
definitief en blijkbaar met overtuiging
naar de kiassieke versbouw. In de meeste
gedichten geeft hij aldus het smalle versschema prijs, waardoor het hem vroeger
nochtans gelukt was poetische concise
te bereiken. Gedichten met langere versregels, meer uitgesponnen zegging verraden direct een meer reflexieve ingesteldheid van de dichter, die het nu minder bij
metafoor en symbool zoekt.
Thematisch loopt de lijn van zijn religieuze inspiratie zonder hiaten verder. Wat
aan aardsheid, angst en verdriet bij zijn
gerichtheid naar God als nieuw opduikt,
wordt direct (om het contradictoir te zeg.gen) organisch vergeestelijkt. Maar het
poetisch, gehalte is daarmee niet per definitie gebaat. Het naar mijn gevoel
mooiste gedicht van de hele bundel toont
andermaal aan, dat Albe op zijn best is
als zijn uitdrukkingswijze bondig blijft.
Hier de eerste strofe van dit gedicht, dat
verrassend in het klimaat van Gezelles
'Ego Flos' ademt:

A/be in de jaren zeventig.
Ik ben een net
nabij uw boord,
oneindig tij,
dat eeuwig deint,
en welk verdriet
mij ook verstoort,
'k blijf u nabij. 15
De daerop volgende bundel 'Groendaalse
Clausuren' (1947) wordt zo naar de vorm
als naar de inhoud een soort solstitium in
de evolutie van Albes poezie. Uitdrukkelijken dan in om het even welk van zijn andere werken, is in deze religieuze lyriek het
levensprobleem bestendig aanwezig. In
zijn innerlijkste dialoog met God behoudt
de godsdienstige zanger zijn menselijke
taal, zijn gevoelens, zijn neigingen, kortom: de dualiteit van zijn menselijke konditie. Zijn lied wordt langsom meer de humane, daarom niet altijd poetische interpretatie van een moeizame speurtocht,
van een hijgend opstreven naar het boventi jdse. Meer dan wie ook ontgaat hem de
harde werkelijkheid van het aardse
bestaan. Metafysische onrust en angst
zijn misschien de meest menselijke aspecten van de levenstragiek !
De angst is geen uitvinding van de moderne tijd. Al Teen de angst van de losgeslagen mens die van zijn bestemming vervreemdde, kan ons wellicht nieuw lijken.
Vele geldzoekers uit het verleden hebben
'onrust en angst' gekend. Tegenover het
aardse leven moeten zij, zoniet afwijzend,
dan alleszins sceptisch hebben gestaan.
Heel hun streven was erop gericht het
aardse leven op te beuren tot een begin
van het hiernamaalse. Het 'desiderium
Dei' heeft hen in de aanvaarding van het
leven, door alle beproevingen heen,
gesterkt.
-
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'Groenendaalse Clausuren' is een verzenboek, dat misschien het sterkst de ethische persoonlijkheid van Albe onthult.
In Dietsche Warande en Be/fort wijdde Albert Westerlinck er in 1947 een studie
aan: 'Het moeilijke levensprobleem in de
poezie van Albe'. Een van zijn conclusies
luidde: „Men kan niet met zulk hard en bijtend verdriet, met zulke knersende en zore
woorden schrijven over de nutteloze dorheid van het aards bestaan, over de grijze
en rottende vanitas vanitatum, zonder
door het leven diep en onverzoenbaar te
zijn ontgoocheld
Dit ontstellend besluit van Westerlinck
vraagt voorbehoud. In hun gangbare betekenis zijn de meeste van zijn gebruikte
woorden overdreven. Op grond van een
betrekkelijk kleine en eenzijdige woordeninventaris uit de poezie van Albe, lijkt het
me onverantwoord daaruit te concluderen, dat de dichter door het leven 'diep en
onverzoenbaar' zou zijn ontgoocheld.
Wel heeft Westerlinck hierdoor aangetoond, hoe Albe uit de d ual iteit van zijn
menselijke conditie een tragische ervaring mee bij zijn religieuze poetische
bespiegeling betrekt, maar anderzijds
moest de specifieke licht- en schaduwsymboliek van de dichter hem evengoed
bekend zijn geweest. Een 'ontgoochelde'
blijft in de schaduw. Hij ziet het Licht niet.
Hij ziet geen uitkomst.
Albe kon misschien een getormenteerde
natuur zijn. Geestelijk ontredderd, ontgoocheld blijkt hij wel nooit te zijn geweest. Steeds straalt uit tal van zijn gedichten, onder allerlei symbolen, het
Licht, waarnaar de geslagen mens opkijkt, waarvoor hij zich bij herhaling
opricht.
Uit deze beschouwing moge meteen blijken dat Albe wel een intrinsiek religieus
dichter, echter geen mysticus was!
'Groenendaals Clausuren' betekent in de
evolutie van Albes verstechniek ook al
een culminatie. Hij heeft daarin de klassieke versbouw tot in zijn meest gekunstelde vormen toegepast. Het is me
nog steeds niet duidelijk hoe en waarom
hij zich daartoe had laten verleiden. Was
het een reactie op sommige recensenten,
die hadden beweerd dat Albe van zijn 'Paradijsvogel' niet los raakte? Of was het
een halsstarrig fantasietje van de taaleclecticus, die altijd geneigd is de zogenaamde spontane uitdrukking na te proeven, te wikken, te wegen, te fatsoeneren
en haar uiteindelijk in een keurslijf te
stoppen? In heel het poetische oeuvre
van Albe, ja zelfs in zijn romans, zijn daarvan sporen aanwijsbaar. Het wordt algauw manierisme en gezochtheid, die de
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A/be te Sint-Maria-Oudenhove (op het
'Kasteel') ti/dens een van de weekends
van de 'Kunstenaars voor de Jeugd' in
de jaren vi/ftig. Ruim twintig jaar was hij
voorzitter van de vereniging. Links op de
foto Maria Joostens-Liekens, echtgenote
van A/be en Antoinette Buckinx-Luykx,
stichteres van de vereniging. Rechts
E. Moeder Celesta en Zr. Aleydis,
gewaardeerde gastvrouwen.

uiterlijke glans van het vers wel kunnen
intensifieren, maar daarom het poetisch
gehalte nog niet ten goede komen.
Albert Westerlinck heeft dit in de reeds
geciteerde studie prachtig getypeerd als
Albes ,Iiefde tot het schoon-verstatigde,
maagdel i j k-kl i n kende woord, die hoofsvoorname allure, dit plechtstatige ritme
en die verheven klank, mengsel van preciositeit en adel, van ietwat ijdelheid en
ethische ernst".
Zijn eigen ritme joeg door de jambische of
trocheische kadansen van 'Groenendaalse Clausuren' weliswaar nog vaak de
hartslag van een zuiver dichterlijke aandrift, maar het gevaar voor verstarring lag
voortdurend op de loer. De onbevooroordeelde poezielezer voelde duidelijk dat de
dichter was vastgelopen. Deze verstechniek en dito breedsprakerigheid lagen
hem bepaald niet. Ze harmonieerden
meestal niet met de aard van zijn bezieling, noch met zijn ademechte uitdrukki ngswi jze.
Hier het openingsgedicht van de bundel,
dat werkelijk nog leesbare poezie is en
meteen representatief zo voor het klimaat
als voor de minst gesofistikeerde klassieke versbouw uit 'Groenendaalse Clausuren'.

Hier sterft de tijd, hier sneven de seizoenen
en aarzelend wekt de wind in kruin van
olm en es
een zucht, o sterfelijk geluid, o harde bres
in 't luideloze ruisen van miljoenen
blaren, geborgen stilte van gestorven
geslachten, uitgebloeid tot as en eeuwge
rust.
'k Vertreed de duffe zwam van zin en lauwe lust
en veins dit vlees, dit hart weer onbedorven,
schoon ik mij in dit Eden weet gelijk
een welkend blad in 't ruisen der miljoenen,
bereid ten val en steeds in uw bereik,
o tijd, die tooit vergeefs met weidse praal
de ijle duur der vliedende seizoenen...
doch uit uw as bloeit eeuwig Groenendaal."
Als het bloed van dichter kruipt...
Albe zelf moet achteraf zijn 'Groenendaalse Clausuren' als een solstitium hebben
ervaren. Hij voelde dat hij noodzakelijk
aan een grondige vernieuwing toe was om
zijn dichterlijk talent op peil te houden. De
klassieke poetica had hem, alleszins op
het stuk van de verstechniek, op een dood
spoor gezet. Maar ook zijn religieuze thema's ging hij nu in vraag stellen. De anders zo productieve dichter zat klemvast.
Hij verkoos te zwijgen tot zijn gelouterd
inzicht hem de adequate vorm voor zijn
poetische expressie zou inspireren.
Naar de vorm groeide hij toe via zijn
'Scheppingsgedicht' (1953). Het wonderlijke verhaal uit Genesis herschiep Albe

tot een lang soms hymnisch, soms symfonisch gedicht. Daarvoor luisterde hij nog
aileen naar het ritme van zijn bezieling.
Om zijn welluidendheid, zijn ritmische
kwaliteiten, zijn assonanties en alliteraties, bezit 'Scheppingsgedicht' een opvallend auditieve charme, die het voor voordrachtkunstenaars tot een geknipte tekst
maakt en waardoor de vleugjes zuivere
poezle, die er links en rechts in verborgen
zitten, makkelijker worden uitgedragen.
Albe was tot dan toe, mede dank zij enkeIe bundeltjes fijne en merkwaardig zuivere Maria-Iyriek, de voornaamste religieuze
dichter van zijn generatie gebleven. Ook
op dat stuk was hij nu aan een keerpunt
toe!
Door zijn kennis van het Spaans en het
Italiaans en een veelvuldig contact met
Zuiderse dichters, yond hij weldra zijn inspiratie o.m. in Spaanse motieven. En
kijk, het lukte hem opnieuw echt genietbare gedichten te schrijven, zij het dan
met mindere diepgang dan zijn vroegere
religieuze Iyriek.
Zijn bundel 'Goyescas' (1955) blijft in dat
opzicht lezenswaard. Waar de dichter van
'Paradijsvogel' voor de eerste keer zijn
vingers schroeit aan de warmbloedige
Spaanse schonen, is het resultaat niet
mis. Oordeelt u zelf:
Dans de fandango, Pepita,
met al je trots, met al je lust,
zoals je mint, zoals je kust,
zoals aileen jij, Pepita,
de dartele hakken weet te zetten
bij elke slag der castagnetten.
Dans de romero, Pepita,
met al je zwier, met al je macht,
zoals je lonkt, zoals je lacht,
zoals aileen jij, Pepita,
wei duizend blikken weet te lokken
met 't waaieren van je kanten rokken.
Dans de taranta, Pepita,
met al je hartstocht en geweld
zoals ]e bidt en weent en scheidt,
zoals aileen jij, Pepita,
met oog en been en castagnetten
de wereld op zijn kop kan zetten."
In diezelfde tijd zette Albe zich aan 't vertalen van Federico Garcia Lorca. De
stoutmoedige beeldspraak van de grote
Andalusische zanger moet hem een antidoot zijn geweest tegen het verlammende
gif van de rederijkersknepen uit zijn crlsistijd omstreeks de jaren vijftig.
Het volgende fragment ult de 'Dood van
Antonito el Camborio' mag volstaan om
hier een superieure Albe als vertaler en

herdichter te herkennen, maar ook om
een van de voornaamste invloeden op de
verdere evolutie van zijn dichterschap aan
te wijzen.
Doodskreten weerklonken
nabij de Guadalquivir.
Antieke kreten die omsingelen
stem van viriele anjer.
Hij spijkerde op hun laarzen
beten van everzwijn.
In het gevecht maakte hij
schuimspattende dolfijnsprongen.
Karmozijnrood verfde hij zijn das
met vijandelijk bloed,
maar er waren vier dolkmessen
en hij moest bezwijken.
terwij I de sterren speren
dreven in het grijze water,
Terwijl de prille stieren dromen
veronica's van violier,
klonken doodskreten
nabij de Guadalquivir. 19
Een andere invloed ging uit van zijn contacten met de cultuurresten van het oude
Hellas. In zijn 'Paian voor Apolloon' (1958)
worden beschouwing van het landschap,
evocatie van antieke schoonheid en ontmoeting met de Griekse godenwereld
vaak in volmaakte 8enklank tot verrassende poezle gekristalliseerd.
Pelgrims van dageraad tot droom,
wij gaan aan de hand van een god
en met het hart van een kind
naar het eeuwige Hellas,
ontroerd en verbllnd."
Terwijl een bejaarde Gery Helderenberg,
stil maar obstinaat, zijn religieuze inspiratie getrouw, bundel na bundel bleef opbouwen met gedichten, die zo mogelijk
langsom gayer werden, nam Albe voorzichtig afstand van zijn vroegere naar God
gerichte them a's. Zijn levensprobleem,
dat eens zo nauw met zijn metafysische
bekommernissen en dito poezle verstrengeld zat, schijnt volledig tot een rustig
aanvaarden te zijn uitgeklaard. Naar het
uiterlijke te oordelen althans. Want wie
zal bevestigen of ontkennen, dat de diepgelovige maar introverte Albe zijn verdere
evolutie niet vrijwillig buiten zijn dichterschap heeft gehouden? Of was het in
hem sterk ontwaakte orfisch bewustzijn
gewoon een diverticulum naar het boventijdse en het hiernamaalse van zijn onuitgesproken, maar onverminderd godsbetrachten? Het gedicht 'Verzegelde ziel' uit
de postume bundel 'Limbus' Iijkt hierop
bevestigend te antwoorden.
'Seizoenen om Orpheus' (1964) is re-

trospectieve poszle en bevat vooral het
getuigenis van een begenadigde, die in
het wisselend tijdsbeeld van de dichtkunst naar schoonheidsconstanten en
ethisch evenwicht speurt.
Drenkeling, aan board van het woord ...
De dichter is nu tweeenzestig. Niet zonder
verbazing, niet zonder een vleugje weemoed heeft hij het 'nieuwe' zien opdagen.
Maar, zich voegend naar de wetten van
het leven, leent hij met overgave zijn stem
aan het eeuwig-jonge dat zich in nieuwe
vormen aanmeldt.
Wat daarna gebeurt, is door weinigen gekend. Voor het oog van de literaire wereld
lijkt Albe definitief uitgezongen. Zijn bewonderaars wachten tevergeefs op was
het maar een enkel nieuw gedicht.
Hij wordt zeventig. Ik wil hem bij die gelegenheid een monografie wijden. Ik bezoek
hem meermaals. Hij leest me, met onvaste stem, een paar verzen voor van een
gedichtencyclus, waaraan hij beweert te
werken. Het volstaat voor me om de overtuiging mee te dragen, dat mijn vereerde
vriend eindelijk opnieuw een groot dichter
is geworden.
Ik moet tot vier jaar na zijn dood wachten
om in zijn 'Verzamelde Gedichten' het
vers terug te vinden, dat bij lectuur op mij
zulke overweldigende indruk heeft gemaakt. Ik schrijf het hier over. Het heet:
De Orphische kring. Daarnaast plaats ik
Postuum gedicht. Beide getuigen voor
zichzelf. En voor het verjongde talent van
een oudere Albe, bijna in het aanschijn
van de dood.
DE ORPHISCHE KRING
Wij binden ons lot aan een snaar
onze extase aan een lier
en zijn in de vervoering een
met god en mens en dier,
die nooit voltooide kring
om as en nave van de tijd
met dromen en verwondingen
in flarden van eeuwigheid.
En tussen god en dier de schakel
van een broze dialoog
die de huid van ons spiegelbeeld
nauwelijks met een rimpel bewoog,
maar getekend in merg en nier
door de stigmata van een verbond:
met Prometheus gekluisterd
door Eros gewond.
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POSTUUM GEDICHT
Lu i k het oog
vouw uw handen
over het onbeschreven vel
dat u niet bedroog
met een verwijt
met een belijdenis
die om de gesnoerde keel
als een molensteen woog.
Wellicht haalt gij niet meer
het vallend licht
voor een laatste het diafane gedicht
ingewijd en reeds verstoord
door de stilte
en de reutel
van het zieltogende woord,

Fragment van een gedicht met handschrift van Albe, 1961.

want de wade
van het in ons ontslapen wicht
hangt strak
in kreukloos evenwicht. 21
Er rest me te antwoorden op de vraag: „Is
Albe dan werkelijk de dichter, de gevangene van Paradijsvogel gebleven?
Kom, lees in zijn 'Verzamelde Gedichten'
als was het lukraak een tiental verzen uit
'Limbus', de bundel die bij zijn leven nog
niet was verschenen. Ik laat u tot besluit
slechts de beschouwing van R.F. Lissens
aan het slot van zijn Inleiding tot de 'Verzamelde Gedichten':
,,De jaren die hem restten besteedde Albe
zijn meest intense uren aan het schrijven
en schikken van 'Limbus'. De bundel verschijnt hier voor het eerst. Het is de blijde
verrassing van deze 'Verzamelde Gedichten'. Het wonder van 'Paradijsvogel'
wordt meermaals overgedaan in slanke
verzen als 'De Orphische Kring', 'Getuigenis', 'Het Bezinningsmaal', 'Postuum Gedicht'. Om te lezen als getijden, volmaak94

te tekens van een die gekomen is aan de
zoom van de eeuwigheid, dageraad van de
genade. In de rijke ascese gloeit nog de
bezetenheid van het getemde woord. " 22

Hendrik Diddens

Voetnoten
Albe: 'Verzamelde Gedichten' (De Gulden Veder),
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Zie ook: Ludo Lejeune:'Enige Aspecten van het Iiteraire werk van Albe', deel II: Literatuurlijst en bijlagen,
blz. 3-6. Licentiaatsverhandeling, Rijksuniversiteit
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Studie. 'Pro Arte', Diest, 2e bijgewerkte uitgave, zomer
1945. BIz. 158. Bij zijn uittreden hadden zowel De
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78. 10 Albe:'De PoBet', Uitg. Steenlandt, Kortrijk,1933.
BIz. 47. " Albe: 'Verzamelde Gedichten'. Inleiding,
blz. 5. 12 A. Demedts: 'De Vlaamsche Podzie sinds
1918'. Deel I: Studie, blz. 161. 13 In de onder voetnoot 9
geciteerde Kroniek der Poezie. " 'Cherubijn en
Mens', Verz. Ged. blz. 74. 1° 'Van adellijken Bloede',
Verz. Ged. blz. 90. 16 'Dietsche Warande en Belfort',
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dat voordien afzonderlijk was verschenen. 17 'Groenendaalse Clausuren', Verz. Ged. blz. 110. 18 Albe:
'Goyescas', Uitg. Die Poorte, Antwerpen, 1955. Biz. 13.
19 Frederico Garcia Lorca: 'Romancero Gitano', vert.
door Albe. In eigen beheer, 1959. BIz. 47-48. 20 'Paian
voor Apolloon', Verz. Ged. blz. 185. 21 'Limbus', Verz.
Ged. blz. 358 en 379. 22 Verz. Ged., Inleiding, blz. 5.
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Albe en zijn Paradijsvogel
Het is soms het (nood)lot (of is het de uitverkiezing?) van een dichter als 'dichter
van een gedicht' de literatuurgeschiedenis in te gaan.
Dit is ook enigszins het geval met Albe en
zijn Paradijsvogel, gedicht dat de gelijknamige bundel van 1931 besluit. Zelden
wellicht werd een gedicht zo vaak geciteerd, zelden werd over een gedicht zoveel
gesproken, zelden werd het zo dikwijls in
overzichten vermeld. Het inspireerde de
componist Lodewijk de Vocht tot een lied
en Pierre Lommaert tot een ballet 'Dans
en dood van de Paradijsvogel'.
Waarin schuilt dan de aantrekkingskracht
van dit gedicht? Er zijn gedichten waarvan je eerder moeizaam de sleutel vindt.
Er zijn er andere, die de poeziegevoelige
lezer onmiddellijk in hun greep houden,
omdat ze hem, anders dan door het gewone taalgebru i k, in zijn diepste kern raken.
Paradijsvogel behoort waarschijnlijk tot
deze laatste categorie. Albe heeft zelf de
symboliek van zijn gedicht voldoende toegelicht in een bijdrage'De roeping van het
gedicht', in het allereerste nummer van
Jong-Kultuurleven, oktober 1955. H ieri n
schreef hij o.m. het volgende:
,,De gedichtenbundel Paradijsvogel besluit met het gelijknamige gedicht, dat in
de symbolische stijgvlucht van de vogel
de synthese vertolken wil van het menselijk streven. Zoals de vogel in zijn roekeloze tochten naar de hoogste horizonten
omwi l le van zijn aards gewicht en zijn beperkte stijgkracht steeds een 'paraboolvlucht' beschrijft en weer naar de aarde
moet neerdalen, wil hij niet in de hoge
gloed der zon de vleugels verschroeien en
met 'gebroken vederslag' neerstorten, zo
ook is de mens, door zijn dualiteit, in zijn
meest verheven en schoonste streven beperkt. In de hoogste vluchten van zijn
geest, schaduw en licht, beschrijft hij in
zijn opstijgingen, in zijn edelste bestrevingen eenzelfde paraboolvlucht, maar het
besef of het geloof, dat zijn hoogste
bestemming — het nest nabij het Paradijs — in zijn bereik ligt, geeft hem de
krachten voor de roekeloze tocht naar de
verste horizonten. Dit is de synthese en
meteen de diepere zin, die in de symboliek van het paradijsvogelgedicht worden
vertolkt" (blz. 18).
Op onverbeterl i j ke wijze parafraseert Al be
hier de verheven inhoud van zijn vers,
doch deze inhoud wordt slechts tot gedicht in en door het taalscheppende proces.
Urbain van de Voorde benaderde reeds
vroeg het gedicht langs formele weg in
zijn Kerend Getij-Critiek der Vlaamsche

Poezie 1931-1941:
,,De eerste langere versregel, die in scherpe tegenstelling met de volgende kortere
staat, symboliseert als het ware het klagelijk klapwieken van de vleugellam
geslagen vogel, wiens moede vederslagen wij als zintuiglijk kunnen waarnemen

aan de traag g l i jdende al l iteraties der v's
en der I's. De kortere regels die er onmiddellijk op volgen, vormen het ranke, smalle schema, dat ons de baan van de vallende vogel in de lucht als zichtbaar voor onze ogen beschrijft. De visie is even sterk
als oorspronkelijk, het beeld weifelloos
doorgevoerd, en last not least, de grondgedachte van een doordringende forsheid" (blz. 104).
In de kortere verzen (Albe hield van de korte versvorm. Correspondeerde deze met
zijn rijzige, aristocratische gestalte?) vinden we inderdaad de 'parabolische' beweging terug, die de vogel in zijn val beschrijft. De vier strofen zijn als de vier korte, ongelijkmatige bewegingen van een
suite, die haar harmonie bereikt in het allegorisch uitgewerkte uitgangsbeeld. De
strofenbouw heeft lets onzekers door het
ongelijke aantal lettergrepen (respectievelijk 23, 15, 18, 22) en heffingen en door
het gestoorde rijmschema. De eerste strofe waarin het beeld onmiddellijk opdoemt
als de vogel aan de horizon is de langste:
een trage, relatief uitgesponnen aanloop,
direct gevolgd door de korte verzen die in
de tweede en derde strofe gedragen worden door een gebroken, stokkend ritme.
In deze twee strofen voltrekt zich het drama ('viel de vogel dood / op de horizon'),
de ervaring van de mensel i j ke beperktheid, zelfs daar waar de mens zijn ideaal
nabij weet. Deze tweeslachtigheid, dit dualisme, wordt geaccentueerd door de tegenstellingen in elke strofe: zwart/goud,
gebroken/ontloken, rood/dood. In de
eerste twee strofen staat het negatieve
element van de tegenstelling (zwartgebroken) voorop, in de derde strofe is het
omgekeerd. De tegengestelde woorden
'rood' (climax van vers 9 en 10) en 'dood'
(climax van vers 11) staan bovendien vlak
bij elkaar in het enige gepaard rijm in het
gedicht. Zo komt de val van de vogel, na
het ritmische hoogtepunt in vers 9 en 10,
zachter aan en worden we voorbereid op
de rustiger toon van aanvaarding, beg rip
en verzoening met het menselijk lot in de
laatste strofe, die ook de meest evenwichtige is van bouw.
Ondanks het besef van zijn beperktheid
moet de mens, voor wie het leven zinvol
is, streven naar zijn ideaal — het nest nabij het paradijs — en kan hij in deze ooit
'trots' genoeg zijn? M i j doet het paradijsvogelgedicht in zijn gebaldheid soms denken aan dat andere, onovertroffen lied:
Alle dinghe
synmitoinghe
is ben so wyt...
Ook voor de mystieke middeleeuwse dichter(es), zoals alle mensen van nature beperkt in ruimte en tijd, was den ogenblik
van aanraking met het Oneindige voldoende om, na de ontnuchtering, mateloos ('widere dan wyt') te blijven verlangen naar het on berei kbare.
De dichter Albe was ooit diep ontroerd,

De tweede druk van 'Paradijsvogel'
(1932), met omslagtekening (lino) van
Prosper de Troyer.

Paradijsvogel.
toen de familie van een leerling-piloot, die
in bevolen dienst omgekomen was, hem
in 1952 vroeg of zij het gedicht op het
doodsprentje mochten afdrukken.
Het gedicht kreeg voor Albe plots nog een
andere, ruimere zin. Zo kan het wellicht in
elke lezer op een nieuwe wijze voortleven.

Rudolf van de Perre
95

Karel Vertommen
De dichter Karel Vertommen

Geboren te Kontich op 25 januari
1907.
Studeerde Letteren en Wijsbegeerte (Germ. Fil.) aan de Katholieke
Universiteit te Leuven, was leraar
en redactiesecretaris van 'De
Vlaamse L,inie' (1948-1952).
Hij behoorde tot de redactieleiding
van Volk (1935-1941), was medestichter en redacteur van JongKultuurleven (1955-1960) en liet onder zijn leiding 36 bloemlezingen
verschijnen (ruim 3.300 b/z. !) Keurbladzijden uit de Nederlandse Letterkunde bij Pro Arte te Diest (19441948).
Behalve vertalingen en teksten voor
hoorwerken, publiceerde hij ook kritisch werk en essays (o.a. over Ernest van der Hal/en).
Zijn dichtwerk, verschenen tussen
1934 en 1967, is niet zo omvangrijk.
Het omvat acht dichtbundels. Een
bloemlezing hieruit Soms wuift een
hand verscheen in het 'Poetisch Erfdee/ der Nederlanden' (Hasselt, Heide/and, 1969).
De Verzamelde gedichten werden
uitgegeven in 1982, ter gelegenheid
van zijn 75ste verjaardag, bij OrionColibrant, Beveren, met een 'Ten geleide' van Anton van Wilderode.
Zijn poezie werd in 1956 onderscheiden met de premie van de provincie
Antwerpen.
Over hem schreef Juliaan Haest de
monografie De dichter Karel Vertommen (Westerlo, Saeftinge,
1973).
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Bij zijn zestigste verjaardag (1957) publiceerde Karel Vertommen de bloemlezing
Balladen en Gedichten'. Thans, bij zijn
vijfenzeventigste volgen zijn Verzame/de
Gedichten 2 , met een 'Ten geleide' door
Anton van Wilderode. Opvallend is reeds
de titel: waar de eerste bundel gewag
maakt van enig onderscheid ten opzichte
van de inhoud, vermeldt de tweede gewoonweg de verzamelnaam — dit is voldoende.
Ook wat de indeling betreft vertonen beide bundels een verschil van opvatting: in
de eerstgenoemde staan vooraan 21 gedichten onder de gezamenlijke ondertitel
'Balladen', — vandaar de precisering in
de titel, — verder volgen 23 gedichten onder de hoofding 'Samenzang', gevolgd
door 12 gedichten gegroepeerd onder de
rubriek 'Het Veer' (dezelfde die de gelijknamige bundel uit 1948 vormen), vervolgens 30 gedichten rond 'Zonnewiel' en 28
(waarvan 5 'vertalingen') gerangschikt onder 'Distel en papaver'; in totaal dus 144
gedichten, eerder in afzonderlijke bundels
verschenen, hier onder de vijf vermelde
thema's bijeengebracht.
'Verzamelde Gedichten' heeft deze schikking niet overgenomen, doch selecteert
uit de verschenen verzenbundels in chronologische volgorde van hun publicatie.
Zo komen aan de beurt: 11 gedichten uit
'Neurien' (1934), 10 uit 'Peillood' (1937), 15
uit 'Brood' (1939), 17 uit 'Uut herten vri'
(1944), 12 uit 'Het Veer' (1948), 23 uit
'Vluchtig schoon' (1954), 13 uit 'Diapositieven' (1967), gevolgd door 27 totnogtoe
ongebundelde gedichten, gegroepeerd
onder 'Dovenetel'; in totaal dus 137 gedichten.
Laten we nog aanstippen dat 17 gedichten uit 'Balladen en Gedichten' niet meer
worden opgenomen in 'Verzamelde Gedichten' en een viertal onder een nieuw titel verschijnt, m.n. de bekende gedichten
'Op U, Vlaanderen' (p. 55), 'Land, dat 'k
zou moeten haten' (p. 56), 'Daar kwam een
Pater' (p. 133) en 'Kyrieleis' (p. 99) vindt
men in 'Verzamelde Gedichten' terug
respectievelijk onder de titel 'Hoop' (p.
98), 'Mijn Land' (p. 97), 'Volksliedje' (p. 22)
en 'Kerstleis' (p. 129). Deze constatatie
heeft inhoudelijk geen belang, zij is touter
van praktisch nut bij eventuele nazoeking.
Gemakshalve voor de lezer wi I len we ook
onderstrepen dat verwi jzi ng naar bepaalde gedichten hier slechts geschiedt in zoverre deze gedichten in de tweede bloemlezing werden opgenomen.
Tussen beide voormelde bloemlezingen
verscheen in 1969 nog de kleine bu ndeIing Soms wuift een hand... als nr. 67 in de
reeks 'Poetisch Erfdeel der Nederlan-

den' 3 , een pocket omvattend 80 pagina's.
Ook hier staan de balladen vooraan, doch
zij zijn ru i mer opgevat, d.w.z. er staan gedichten bij gerangschikt die strikt genomen niet als zuivere balladen beschouwd
worden en derhalve onder de gezamenlijke ondertitel 'In balladetoon' worden samengebracht; ze vormen een groep van 18
gedichten. Daarna volgen onder de hoofding 'In profiel' 20 en onder 'Seizoenboek'
ten slotte 28 gedichten. In totaal omvat
deze uitgave 66 vroeger verschenen gedichten, gerangschikt onder de drie vermelde thema's, onafhankelijk de chronoIogische volgorde van publikatie.
De lezer moge ons deze 'rekenkundige beschouwingen' bij de bespreking van poeziebundels niet ten kwade duiden, zij bieden alvast een overzicht van de vrij omvangrijke poetische produktie van Karel
Vertommen, die naast zijn vertaalwerk (9
titels), zijn Keurbladzijden uit de Nederlandse letterkunde (36 bloemlezingen onder zijn leiding verschenen, waarvan hij er
zeif 4 redigeerde) en meer andere publikaties, slechts den facet van zijn literaire activiteit uitmaakt. Voor een omstandige bibliografie verwijzen we naar de opgave
achteraan in de bundel 'Verzamelde Gedichten' (p. 190 e.v.). In onderhavige bijdrage beperken wij ons tot de poezie.
Karel Vertommen (° Kontich, 1907) behaalde in 1935 te Leuven het Iicentiaat in de
Wijsbegeerte en Letteren, Germaanse filologie. Zijn dissertatie handelde over:
'Gemeenschapskunst en het programmatisch streven der naoorlogse katholieke
Jongeren'.
Dit onderwerp beklemtoont de twee polen
die reeds tijdens zijn jeugd- en vormings-,
jaren zijn vurige belangstelling gaande
maakten — en die ook verder zijn ontwi kkeling zullen bepalen — m.n. de gemeenschapskunst, omvattend al wat de gemeenschap (het yolk) aan culturele en artistieke erfgoederen bezit, en wat de Jongeren, meer bepaald de katholieke jongerenkunstenaars (vooral de dichters) van
zijn en de hem onm iddel l i j k voorgaande
generatie, door hun werk daartoe bijdroegen. Met een groeiende interesse volgde
hij wat er op dit gebied in Noord en Zuid
gaande was, vooral wat er reilde en zeilde
in het domein van de kunsten in het algemeen en de Iiteratuur in het bijzonder. Het
was dus niet een volgzame belangstelling, die zich tot een passieve aandacht
beperkte, maar een daadwerkelijke activiteit, die zich uitte o.m. in het regisseren
van eigentijdse toneelstukken als 'Tijl' en
'Christoffel' van Anton van de Velde, 'De
Duvelsschuur' van Constant Lindemans,
'De Gehangene met den koorde' van Henri

Karel Vertommen in 1939, naar een werk
van Jan de Cuyper.

De 75 jarige dichter.

Gheon, e.a. opgevoerd door de plaatselijke studentengilde, en... in het publiceren
van eigen werk in een of ander studentenblad.
Immers, nog student zijnde bundelde hij
in 1934 een eerste reeks gedichten onder
de titel Neurien 4 , die blijkens de keuze van
de titel weliswaar op bescheiden wijze de
aandacht wou vragen, maar niettemin duidelijk belangstelling verraadde voor de
dichtkunst van de 'jongeren', die totnogtoe buiten de studietijd zijn lievelingslectuur bepaalden. De werken van moderne
dichters als Paul van Ostaijen, Wies
Moens, Marnix Gijsen, later ook Jan Engelman, J.W.F. Weremeus Buning, Anton
van Duinkerken e.m.a. nam hij geregeld
ter hand. Tevens is het merkwaardig dat
hij met evenveel geestdrift ook een warme
verering koesterde (en bleef koesteren)
voor de middeleeuwse lyriek (gemeenschapskunst !). Deze en gene kunstenaars
waren voor hem geen antipoden, zij vu lden elkaar aan — oud en modern vormen
samen de Nederlandse dichtkunst.
Het kan dan ook niet anders, of onvermijdelijk zouden ze zijn denken en zeggen
naar vorm en inhoud rijkelijk beinvloeden.
Hun stem en ritme, hun beeldspraak
evenals de indeling en de typografische
voorstelling van hun gedichten zouden
hem onbewust tot voorbeeld dienen bij

zijn expressie. Ook inhoudelijk zou hij in
hun spoor hun 'boodschap' verder dragen:
de gemeenschap die een weerkiank vindt
in volksliedjes staat hier geportretteerd in
haar volkstypen en in het vertrouwde milieu die het dagelijks leven op een dorp
klank en kleur verlenen.
Drie jaar nadien publiceert Karel Vertommen zijn tweede verzenbundel Peillood5
Andermaal een bondige, sprekende titel.
De dichter wil in verticale lijn inderdaad
de diepte peilen, m.a.w. de waarde en het
gehalte meten van zijn poezie. Alleszins
wordt de lijn van 'Neurien' voortgetrokken, hoewel mag gezegd dat deze tweede
bundel naar inhoud en vorm een winstpu nt betekent.
Nauwkeuriger ervaart men hoe de geestelijke en materiele waarden van de gemeenschap de dichter voortdurend inspireren, zo o.m. de kerkel i j ke feestdagen, de
vereerde heiligen, de traditionele volksgebruiken. Ook de natuur in de wisselende
tijd geniet voortdurend zijn voile aandacht. Maar de elementen van natuur en
kultuur worden in deze gedichten niet afzonderl i j k en gescheiden behandeld, ze
verschijnen verstrengeld door elkaar zoals in de levende realiteit zelf. Een typisch
voorbeeld hiervan is het bekende 'Kerstleis', een levendig tafereel dat als een vertrouwd volkslied passend Timmermans'
.

'Kindeken Jezus in Vlaanderen' zou kunnen begeleiden.
Ook naar de vorm verwerven de gedichten
uit 'Peillood' reeds een eigen trant. De
zucht naar typografische experimentele
effecten is voorbi j gestreefd en overwonnen. Het vers heeft zijn klassieke metriek
bereikt, is strofisch opgebouwd en het
eens aangenomen ritme en rijmschema
worden tot het einde toe volgehouden.
Naar de inhoud overheerst de verhalende
lyriek, steeds meer getypeerd door een
persoon l i jk cachet. Hier en daar treft men
nog een echo aan die voorbeelden
oproept van 'jongeren' uit de voorgaande
generatie, evenzeer neemt men soms een
weerklank waar van de lyrische 'legenden
en exempelen' uit voorgaande eeuwen.
Karel Vertommen is inmiddels — na zijn
mutatie naar het Antwerpse — toegetreden tot de redactie van 'Volk', het tijdschrift dat onder de leiding van Ernest
van der Hallen de geestelijke erfgoederen
van ons yolk beoogt te behoeden. Niet
toevallig is daar ook de dichter Ferdinand
Vercnocke nauw bij betrokken, in wiens
werk een gelijkaardige aandacht voor inhoud en vorm van de middeleeuwse epische lyriek te bespeuren valt. Onder die
lyriek geniet de zangerige balladevorm
met het enigszins romantisch gegeven
een grote populariteit.
Wij herinnerden ons bovendien dat o.m.
de dichter J.W.F. Weremeus Buning —
eveneens een voortreffelijk beoefenaar
van de balladevorm — reeds in 1932 met
'Maria Lecina' en in 1935 met zijn 'Negen
Balladen' een groeiende bijval oogstte en
ook in Vlaanderen bij de aantredende
dichters ruim gehoor genoot. ,Duizenden
lezers en toehoorders in Noord en Zuid —
zo getuigt Maurice Roelants 6 — hebben
spontaan begrepen, dat Weremeus Buning aan de Familie van Beatrijs en Marieken van Nymegen de Spaanse dochter
Maria Lecina heeft toegevoegd, die een
goede kans maakt de derde te blijven in
de rij der Nederlandse onsterfelijke zondaressen, vrouwen 'met deplorabele zeden' en 'goede reputatie' zoals Marnix Gijsen schreef."
Het ligt derhalve voor de hand dat ook Karel Vertommen zich tot deze dichtborm
aangetrokken voelt en hem beoefent. Uit
'Peillood' zijn in de 'Verzamelde Gedichten' reeds drie balladen opgenomen, m.n.
'Christofoor', 'De Trommelaar' en 'De verloren Zoon', terwijl daarenboven in 'Soms
wuift een hand...' nog de gedichten 'Fiere
Margriet' en 'Pater Damiaan' onder de rubriek 'in balladetoon' staan vermeld.
Karel Vertommen heeft hierdoor een richting ingeslagen die hem — bij volharding
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Ex-libris van Karel Vertommen, tekening
van Br. Maximus, 1936.

'Galgelied ' tekening van Frank-Ivo van Damme, kalligrafie
van Joke van den Brandt.
in de verdere bundels — zal typeren als
een 'balladendichter' bij uitstek. In 1939
verschijnt de bundel Brood', waaruit in
'Verzamelde Gedichten' vier balladen zijn
opgenomen, m.n. 'Testament', 'Mastklimmen', 'Ballade der Schooiers' en 'Galgelied', en andermaal in balladetoon 'Ruiterslied' en 'De Vloek'. De bundel Uut herten vri8 , die in 1944 verschijnt, sluit hierbij
aan. In 'Verzamelde Gedichten' lezen we
de 'Ballade van de Klokkenluider', de 'Ballade van de Zaaier', de 'Ballade van de
Pottenbakker', 'De Goudmolen', 'Van een
goddeloze Boer' en de 'Ballade van de
Landsknecht', terwijl verder in balladetoon de gedichten 'Karel de Goede' en
'Zwervers' staan aangeduid.
De vorm van de ballade beantwoordt
doorgaans aan een zelfde schema: tweeregelige strofen met een gepaard rijm; bij
de gedichten 'in balladetoon' zijn de tweeregelig rijmende verzen meestal in vierregelige strofen (kwartrijnen) geschikt,
uitzondering hierop het gedicht 'Zwer98

vers' waar de twee versregels telkens met
een kort vers van vier a zes voeten worden
besloten.
Het is ons onmogelijk in dit Korte bestek
hierop verder in te gaan. Toch blijven we
even stil bij de alvast bekendste ballade
'Galgelied' uit de bundel 'Brood', die voor
de oorlog werd geschreven, nog tijdens
de leraarsperiode van Karel Vertommen
te Chimay. Het feit dat ze nadien gedurende en vooral ná de oorlogsjaren werden
aangewend door diverse instanties met
uiteenlopende tendentieuze inzichten —
en derhalve misbruikt — kan de dichter
niet aangewreven worden. Ze heeft alleszins geen politieke bedoeling. Ze is touter
het poetisch gevolg van een wandeling
langs het vroegere galgenveld te Chimay,
alwaar de dichterlijke inspiratie drie galgen ontwaardde, waarrond zich het verhaal ontspon dat de kraaien hebben voortverteld... De eerste regel werd de dichter
ingegeven, meteen was het wonder geschied. „Mon oeuvre est fait, je n'ai que

les vers a faire'.....
En misschien — wie bevroedt er ooit de
geheime roerselen van de inspiratie! —
was er bij deze wandeling langs het oude
galgenveld, in het onderbewustzijn van de
dichter, niet een versregel van Weremeus
Buning als een sluimerend tijdsdocument
gewekt, die hem als voorbeeld voorzweefde, o.m. de aanhef van de toenmaals zo
vaak geciteerde 'Ballade van de Boer'?...
Misschien?... Kan het zijn, of kan het zo
worden gei nterpreteerd, dat de regel
Er stonden drie kruisen op Golgotha
de inval opwekte tot de variante met zelfde ritme en aantal versvoeten
Er stonden drie galgen op 't galgenveld?...
Wij willen dit hier niet verder onderzoeken, niettemin weze toch voldoende aangetoond dat de ballade 'Galgelied' als een
poetisch tijdsverschijnsel te beschouwen
valt waarbij allerlei interpretaties van latere datum slechts denkbeeldig en totaal
zinloos zijn.
Al is de balladevorm kenschetsend voor
de poezie van Karel Vertommen, toch is
zij ervan niet uitsluitend het enige aspect.
Daarnaast treft men een ganse reeks
mooie gedichten aan met een geestelijke
inhoud, dit n.a.v. een feestdag of herdenking, ook gedichten waarvan het thema is
ontleend aan de natuur, de familiale verwantschap of het leefmilieu, gelegenheidspoezie in de goede zin. Steeds is er
die rustige verteller aan het woord, die
mens en omgeving scherp en mild ga-

Titelblad van 'Het Veer' (1948). Tekening van glazenier
Jan Wouters.

deslaat, die gemoedelijk zijn woordje zegt
in een voor alien duidelijke, verstaanbare
taal, en die er zijn genoegen in vindt op
die wijze zijn omstaanders door woord en
kiank tot lets schoons te bewegen, terwijl
zij hoofd en hart open stellen en afstemmen op zijn golflengte. Zo leeft de dichter
de midden van zijn yolk. Zo volbrengt hij
zijn stille opdracht.
In dit perspectief beschouwe men de bundel Het Veer", die in 1948 verschijnt. De
twaalf hier samengebrachte gedichten
zijn geen balladen in de strikte zin van het
woord, toch bezitten zij de spanning van
de epische lyriek: met zijn schuit brengt
de veerman zijn gasten over de stroom, de
Schelde, naar de overkant — beurtelings
werklieden, kermispassagiers, bruiloftsgasten, zonnekloppers... daartussen ook
de dichter, — net zoals destijds de helleschipper Charoon de schimmen van de afgestorvenen over de Styx zette naar het
schimmenrijk. De symboliek is niet ver te
zoeken. Zo besluit elk van deze gedichten,
telkens bestaande uit drie kwartrijnen
met gekruist rijm, met een slotvers eindigend op 'dood'.
Enigszins een zwaarmoedig orgelpunt dat

verrassend aandoet in de poezie van Karel Vertommen. Elk van deze twaalf gedichten is als een motet, waarbij de menselijke levensdrift in contrast wordt
gesteld met de doem van de dood: uiteindelijk geschiedenis te zijn, te behoren tot
het verleden is onze enige toekomst. Deze
overweging vormt het leitmotiv van al de
Veer-gedichten.
Mogen wij 't zo stellen, dat wij Het Veer
als een intermezzo beschouwen, want de
volgende bundel Vluchtig schoon'° (1954)
Iigt in de Iijn van zijn vroegere. 'Verzamelde Gedichten' selecteert 23 van de 28 gedichten uit 'Vluchtig schoon', dit is het
hoogste aantal opgenomen gedichten tegenover de andere bundels. Andermaal
verscheiden van inhoud: naast gevoelvolle, zacht romantische natuurpoezie is er
een ruime keuze met religieuze inslag;
bestendig klassiek van vorm, men telt er
zelfs vier sonnetten. Vijf balladen, m.n.
'Het was een herder', 'Ballade der Geliefden', 'Sporenballade', 'Kerstballade' en
'Tutti', verder een tweetal in balladetoon:
'De Linde' en 'Franciskaanse preek voor
droomvogels'. Sommige verzen hebben
haast de barokke zwier van de alexan-

drijn, zo 'Het lied der engelen', 'Uw mantel
is de lucht' en het tedere sonnet 'Dit zijn
de zomerdagen', dat de auteur opdroeg
aan zijn vriend Ernest van der Hallen;
daarnaast soberder van lijn zoals 'Maria
Hagedoorn', een serafijns lied van drie
kwatrijnen met zesvoetige versregels.
'Vluchtig schoon' werd in 1957 bekroond
met de 'Provinciale Poezieprijs' als beste
dichtbundel voor de periode 1954-1956.
In 1957 brengt Karel Vertommen de bovenvermelde bloemlezing 'Balladen en
Gedichten'. Pas in 1967 publiceert hij zijn
zevende bundel Diapositieven", waaruit
in 'Verzamelde Gedichten' 15 gedichten
staan afgedrukt. Grotendeels gelegenheidspoezie geinspireerd door de onmiddel l i j ke omgeving en de loop der dagen.
Maar geen balladen, al klinkt er iets van
de vroegere romantische toon na in het
waarbij de dichter frisse reisindrukken
(uit Italie, Bretagne) tot zelfs gastronomiter staat veeleer als een zakelijk waarnemer zijn omgeving kritisch te bekijken. Bij
de portretschildering van zijn 'Zeer oud
moedertje' en van de volmachtdrager
'Cresus' treft hij met enkele beheerste
toetsen de essentiele karakteristieke
99

Op Uilenspiegelvaart naar Vlissingen
met de Flandriaboot, juni 1968. Van
links naar rechts: Karel Vertommen,
Antoon Vander Plaetse, Anton van de
Velde, Albert Poels.

trekken. Bij het 'clair-obscur' van de winterse dagen filosofeert hij nuchter, in zijn
eentje, houdt zich op afstand van de
roezemoezende massa in de drukke
stadsstraten, klampt zich vast aan de oude leuze 'carpe diem', al weifelt hij toch
even: „'k wil mijn hart niet aan het heimwee zengen"...
In de 27 nieuwe totnogtoe ongebundelde
gedichten die onder Dovenetel in 'Verzamelde Gedichten' werden opgenomen,
blijft de sobere toon, weliswaar vermengd
met speelse ironie, doorklinken in verzen
vers ' Kerstrevei l Ion', een verhalend lyrisch gedicht van vier kwatrijnen. De dichsche raadgevingen ('Acht kruiden') ten
beste geeft. Maar de oude trek naar de
mythe is hem sterk bijgebleven, getuige
hiervan het lange gedicht 'Kronos' (veertien kwatrijnen met gepaard rijm) en het
'Referein der Vlaamse Doden' (vier strofen met dezelfde spreukmatige slotregel
en een vast rijmschema: bij de aanvang
gekruist rijm met herhaling op de derde
en vierde regel, eindigend met twee gepaarde rijmen — abaabccdd), geschreven
n.a.v. de mijnramp te Marcinelle in 1956.
Het is opmerkelijk hoe alleszins het
episch-lyrisch element in deze gedichten
aanwezig blijft, zodat bij de balladedich100

ter zijn oude liefde getrouw is gebleven.
Bovendien beheerst hij meesterl i j k de
vormtechniek, zoals blijkt uit de doorvoelde sonnetten 'Laatste bezoek', opgedragen aan Felix Timmermans, en 'Paestum',
herinnerend aan de tempelruines van Poseidon op het verlaten strand van Solerno.
Laten we besluiten met de groet van Anton van Wilderode uit zijn 'Ten geleide':
,,Goede vriend Karel, je hebt na Neurien je
eigen poetische stem gevonden en die tot
op vandaag onverzwakt en in wezen onveranderd kunnen en mogen behouden.
Meer zelfs, het is mijn stellige indruk dat
je, gaande de jaren, — en bij alle trouw
aan stijl en onderwerpen — meer naar de
diepte bent gegaan. Je jongste bundel Dovenetel is je beste."
Juliaan Haest
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Karel Vertommen en 'Volk'
Schrijven over Karel Vertommen en zijn
rol in 'Volk' biedt me in de eerste plaats
de gelegenheid hem al mijn bewondering
en waardering uit te drukken, omdat hij
m.i. als dichter in onze Nederlandse letteren een waardevolle plaats inneemt en
van een grotere invloed is geweest dan
bepaalde scribenten van l iterai re essays
wel niet altijd wilden erkennen". Door
'Volk' heb ik voor het eerst kennis gemaakt met Karel Vertommen en zijn gevoelsgeladen poezie, vaak in de zo populaire balladevorm, yolks van inspiratie en
gekenmerkt door haar directe als originele
verwoordingskracht. Meer bevoegden dan
ik zullen de waarde van zijn dichtkunst
ontleden. Zijn inspiratie wortelde in de
voedingsbodem van zijn yolk. Ik citeer enige titels als 'Kwezels', 'Ruiterslied', 'Meiavond', 'Mastklimmen' de 'Ballade der
schooiers' en deze over 'De verloren
zoon', alle in de jaargangen 1936, 37, 38,
39 en 40 verschenen. Vooral met zijn 'Galgelied' (jg. 11,1937) werd gedweept. Hij
klaagde de volksontrouw, het materialisme en de machtswellust aan. De rechters die het vonnis lazen werden zelf opgeknoopt.

„Een had zijn eigen yolk verraden,
een had zijn geldkist volgeladen,
een had de macht om haarzelf bemind,
drie rechters bengelden hoop in de wind.”
Karel Vertommen was een geestesgenoot
van Ernest van der Hallen, zijn vriend die
nog aanleunde bij de idealen van het
A.K.V.S. waarvan hij de bezieler was geweest en de leuze 'Alles voor Vlaanderen
en Vlaanderen voor Christus' ook in zijn
werk getrouw bleef.
Ernest van der Hallen was de grote inspirator van 'Volk', 'maandblad voor Dietsche Kunst en Kultuur' en schreef in nr.
1,jg. 1935 in zijn 'Verantwoording' o.m.:
„ Wij willen het jonge, vrijmoedige woord
spreken over de groote problemen van nationale en sociale, van kulturele en
geestelijke orde tegen verwording, kompromissen, halfheid, dilettantisme en traditiemanie in het /even en in de kunst...
Blijmoedig erkennen we echter dat ons
kunstenaarschap er een is van anderen
aard dan dit der oude vereerders der
Schoonheid die haar doe/ vinden in zichzelf. Ons werk wil de verbondenheid huldigen van den kunstenaar met de bredere
gemeenschap, de eenheid van kunst en
/even, met onze ka tholieke levensbeschouwing als bindend element. Dit impliceert onmiddellijk strijd tegen aesthetisme, individualisme en dilettantisme...
Hij verklaart verder het ethische beginsel
to erkennen, ,dat noodzakelijk aan het
waarachtig kunstwerk ten gronds/ag
moet liggen. "
Ernest van der Hallen besluit zijn 'Verantwoording' met de wat romantisch uitgedrukte stel l ingname: ,,wij willen in dit met
hartstochte/ijken levenswil bezielde land,
als kunstenaars het levende geweten zijn
van dit vol/c, de kunst van haar verwording
tot luxeartikel opnieuw herstellen in haar
taak als draagster onzer levende kultuur...
Wij willen de genera tie zijn van jongeren
en ouderen die in hun werk hun deel opeischen van de geestelijke reconstructie
van het jonge Dietschland in ka tholieken
zin. Zoo helpe ons God die het stuur der
vo/keren en beschavingen houd t. "
In ditzelfde nummer verduidelijkt Dirk
Vansina de opvatting van 'Volk' door alle
'wereldvreemd individualisme' ongeschikt to maken aan de innige gemeenschap met het yolk. Hij schrijft:
„De kritiek der laatste jaren is overdreven
belang aan vormpurisme gaan hechten.
Wij weten nu wa t zuivere poezie, zuiver
tooneel, zuivere vertelkunst is. Het wordt
tijd dat men dit purisme op het begrip
kunst zelf ga toepassen."
De contacten met 'Volk' en Karel Vertom-

Handschrift.
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Omslag van het maandschrift 'Volk' met lino
van Prosper de Troyer.

men werden eigenlijk bewerkstelligd door
de vriendschap tussen Ernest van der Hallen en Karel Vertommen bij het ontstaan
van het tijdschrift. Karel Vertommen, in
Leuven afgestudeerd als drs. Germaanse
filologie, had zijn licentiaatsverhandeling
gemaakt over 'Gemeenschapskunst'. En
zo deelde hij me mode: „Ik liet die lezen
aan Ernest van der Hallen. Daarop zei hij:
wij zijn bezig met het stichten van een
tijdschrift voor Dietse kunst en Kultuur en
we zouden graag daarin een bijdrage over
volksverbonden kunst opnemen, dit is
lets voor u."
Zo verscheen ook als een soort princiepsverklaring het artikel 'Volk en kunst' van
Karel Vertommen (nr. 1 blz. 17-22 'Volk'
1935). Hij herleidt het probleem van de gemeenschapskunst tot een touter probloom van de verhouding kunstenaarvolksgemeenschap.
,,De kunstenaar moet bij zijn werk slechts
kunstenaarzijn, d.i. vakman in het domein
van de schoonheid. Maar het speciale van
de kunst is dat het een zaak van de he/e
mens is, en niet een /outer vakmanschap.
Het zal dan van overwegend belang zijn of
de kunstenaar als mens een levenshouding heeft die hem deelachtig maakt aan

de rijkdom van de gemeenschap, aan de
eigen volksaard en kultuur, ofwel... een
vreemdeling in Jerusalem. Zonder maar in
het minst de persoonlijke waarde van den
kunstenaar to willen krenken, maar ook
zonder zo ma teloos op to home/en, kunnen wij voorops tel/en dat de levenshouding van de mens die kunstenaar is, tegenover de gemeenschap waartoe hij natuurlijk behoort, van overwegend belang
is voor de waarde van de kunstwerken die
hij voortbrengt
Vertommen valt scherp uit tegen de
'gewi ld-vervreemden' van de gemeenschap:
„Wie van ons kept niet van die serreplanten die door een volksvervreemd opvoedingssysteem verknoeid werden tot wonderkinderen die het in de kunst (als overal
elders) soms 'heel ver brengen , niet zij
verdienen de eerste steen; naast hen komen de gewild-vervreemden, de navelkijkers die zich god weten, doch alleen in
het diepst van hun gedacht... Zij bouwen
zich een ivoren torentje... on noemen zich
'con templatieven ; alhoewel een volksverbonden kunstenaar evengoed contempla-.
tieve kunst kan voortbrengen, zoniet beter
101
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Twee omsiagen van 'Volk ; met lino's
van Br. Maximus. Ze werden later
opgenomen in de bundel 'Brood' (1939).

Karel Vertommen opteert resoluut voor de
gemeenschapskunst. De 'L'art pour I'art
theorie' wordt dus afgewezen evenals de
wellustige manieristen voor wie inhoud
ondergeschikt wordt aan de vorm. Geen
hermetische poezie, ontoegankelijk voor
de massa en men is eveneens afkerig van
bepaalde experimenten. De redactie van
'Volk' zou stellig nooit de opvattingen
hebben kunnen delen van de aanhangers
van de latere 'Nouveau Roman' met
Robbe-Grillet en N. Sarraute of zich hebben kunnen verzoenen met wat een Michel Butor, tot deze strekking behorend,
eens beweerde, ni.: ,C'est une erreur de
penser qu'un ecrivain a quelque chose a
dire"...
Karel Vertommen wijst verder in zijn bi jdrage 'Volk en kunst' op het feit dat filantropische kunst niet voor gemeenschapskunst kan doorgaan. Evenmin aanvaardt
hij de dilettantische houding van die
kunstenaars die de volksgemeenschap
als curiosum behandelen, die zin hebben
voor het pittoreske, het folkloristische.
Hij voegt er nochtans onmiddellijk bij:
,,Maar het folkloristisch element sluit de
gemeenschapskunst niet uit, wel integendeel, waar een echt volksverbonden
kunstenaar het orgel der kunst bespeelt,
is de folklore samen met de andere pittoreske aspekten van 't volksleven een der
vele registers in 'n harmonieuse combinatie"...

In het slot van zijn voornoemde bijdrage
schrijft hij:
„Naast al die surrogaten en opzettelijke
houdingen heeft er door alle ti/den en bij
i(V)

alle volkeren echte gemeenschapskunst
gebloeid, kunst die in de volksgemeenschap wortelt en door een levende tak van
die gemeenschap bloesemend en bloeiend wordt in het licht gedragen"...
In 'De tijdschriften opgericht voor 1940ç
aflevering 5 in de 'Bibliografie van de
Vlaamse ti/dschriften' door Dr. Rob Roe-

mans en Dra Hilda Vanassche, worden
van biz. 167 tot 206, veertig bladzijden aan
het tijdschrift 'Volk' gewijd. Naast de samenstelling van de redacties worden ook
de titels der bijdragen per auteur vermeld
en de lijst van de medewerkers, van wie
sommigen slechts eenmaal in 'Volk' publiceerden. Toch Iijkt het me volledigheidshalve interessant een ingekorte lijst
mede te delen, in de volgorde zoals ze
door hoger geciteerde auteurs verscheen:
Albe, Maurits Bilcke, Luc Van Brabant,
Jeanne de Bruyn, Emile Buysse, Joris
Caeymans, Jozef Contrijn, Andre Demedts, Jan D'Haese, Pierre H. Dubois,
Gaston Duribreux, Renaat van Elslande,
Ast Fonteyne, Marnix van Gavere, Juliaan
Haest, Ernest en Oskar van der Hallen,
Gery Helderenberg, Pol Heyns, Albert van
Hoogenbemt, Em. Janssens (S.J.), Jos
Janssen, Karel Jonckheere, Albert Kuyle,
Victor Leemans, Remi Lens, Albert de
Longie, Alois de Maeyer, Jan Melis, Frans
Mertens, Wies Moens, Jozef Muls, Bert
Peleman, Filip de Pillecijn, Jac Schreurs,
Jozef Simons, Lisbeth van Thillo, Felix
Timmermans, Dirk Vansina, Anton Van de
Velde, Rene Verbeeck, Paul Verbruggen,
Jan Vercammen, Ferdinand Vercnocke,
Cyriel Verschaeve, Karel Vertommen, Al-

bert Westerlinck, wiens gedicht 'Brabant-

se lente' (nr. 11, 1936) aan Karel Vertommen is opgedragen, en Staf Weyts. Dat de
redactie zich positief voor de 'volksverbonden kunst' had uitgesproken heeft
sommige literatoren, die nu stellig dit etiket niet meer op hun oeuvre zouden wensen gekleefd te zien, niet verhinderd hun
medewerking te geven. Het kan verkeren,
zei Bredero.
Bij de illustraties waren dit: Prosper de
Troyer, Frans van Immerseel, broeder
Max, Frans Mertens, Remi Lens, Alfred
Ost.
Van 'Volk' verschenen er voile vier jaargangen en het liep van november tot november. Van de jaargang V november
1940 verschenen slechts drie nummers en
in januari 1941 had het tijdschrift opgehouden te bestaan. Tot de vaste medewerkers van in de eerste jaargangen tot
het einde van 'Volk' noteerden wij volgens
de gegevens van Dr. Rob Roemans en
Dra. Hilda Vanassche o.m.: Jef de Belder,
Maurits Bilcke, Jan Melis, Bert Peleman,
Dirk Vansina, Anton van de Velde, Paul
Verbruggen, Karel Vertommen, Albert
Westerlinck. Bij het versch i j nen in 1935
van 'Volk' is de redactie samengesteld uit
Filip de Pillecijn, Ernest van der Hallen,
Anton van de Velde, Dirk Vansina. Karel
Vertommen is van meetaf een vaste medewerker en treedt tot de redactie toe in
1936 samen met Victor Leemans. In 1939
komt Ferdinand Vercnocke daar nog bij.
Karel Vertommen neemt de rubriek 'Dietsche dichtkunst' van Dirk Vansina over.
Hij zal zelfs Ernest van der Hallen als re-

dactiesecretaris in 1937 vervangen daar
deze Iaatste een lange reis maakt doorheen Noord-Afrika, zodat het redactieadres dan luidt: Place Froissart 17, Chimay, waar Karel Vertommen atheneumleraar is en er de gemeente bewoont. In
het eerste nummer van de vijfde jaargang
november 1940 wordt door de 'Redactie'
medegedeeld dat er een akkoord gesloten
werd tussen 'Volk' en 'Dietbrand'.
Dit laatste zal zich bij het herverschijnen
uitsluitend bewegen op de gebieden welke 'Volk' van nu of aan dit tijdschrift zal laten: de nationaal-politieke en geestelijke
opvoeding van het yolk, terwijl ons maandschrift zich uitsluitend zal wijden aan het
werk van den kunstenaar en aan het kultuurleven en artistiek leven in engeren zin.
In die orde van gedachten nam dr. Victor
Leemans ontslag uit de redactie, terwijl
Wies Moens en Felix Timmermans toetraden tot onzen redactieraad."
Het beheer, vroeger gevestigd bij de drukkerij N.V. Vonksteen, Langemark, verhuist
naar Diest met Jos Ph i l i ppen, u itgeveri j
'Pro Arte'.
In het artikel van Dirk Vansina 'Wij treden
aan' onderstreept hij: „ Wij ontveinzen ons
niet dat de moeilijkheid van morgen zal
zijn: onze eigen persoonlijkheid te behouden in een gemeenschap van Germaanse
volkeren". Karel Vertommen, onder de
hoofding 'Volksverbonden kunst, levenshouding of kunstprobleem ; waarschuwt
voor de conjunctuurridders, die door de
gewijzigde situatie in het land zich zelf
willen opdringen. Zo schrijft hij:
,,Het begrip 'volksverbonden kunst' heeft
in literaire middens niet aan klaarheid gewonnen, nu vele kunstenaars plots de genade in zich voelden werken en zich bekeerden tot de volksverbondenheid. Dit
laatste zou tot vreugde stemmen, ware
het niet dat de bekeerlingen onmiddellijk
op het podium gingen staan om de authenticiteit van de volksverbonden kunst
voor zich op te eisen."
Karel Vertommen geeft de raad: ,Probeer
niet volksverbonden kunst te maken,
maar wees een volksverbonden mens en
tracht iets schoons te maken. Zet alleen
de kunstenaar in u aan het werk, en juist
omdat de kunstenaar en de volksverbonden mens een zijn, zal het werk in zijn geheel zowel van de kunstenaar als van de
volksgemeenschap zijn".
In ditzelfde nummer, nov. 1940 verschijnen o.m. een eerste deel van 'MinnekePoes' van Felix Timmermans, fragmenten
uit 'Pukkie Pech' van Anton van de Velde,
een artikel van Michiel de Ghelderode
over'Torens en belforten van Vlaanderen',

gedichten van K. Vertommen, Bert Peleman en van Albert Westerlinck, 'Apostelbeelden', vrij bewerkt naar Paul Claudel.
Van het herverschijnen van 'Dietbrand',
die de grootnederlandse gedachte wilde
verder propageren, zoals Wies Moens bij
de oprichting in 1932 had tot doel gesteld,
zou er tijdens de bezetting en evenmin later nog sprake zijn. Het woord 'Diets' wekte bij de Duitsers argwaan om niet te
schrijven afkeer. Karel Vertommen gaf me
enige bijzonderheden, die de verdwijning
van 'Volk' voorafgingen. In de eerste
maanden van de bezetting werd hij bij een
'Kulturstelle' te Antwerpen ontboden,
waar hij vriendelijk werd aangemaand
meer Germaans te zien daar men 'Volk'
bestempelde als 'zu katholisch'.
Ik vond aanvullende gegevens in de licenciateverhandeling van Marie Marthe Deraedt, promotor Dr. J. Aerts, K.U.L., 1972,
over 'Volk'. „Begin 1941 werd een vertegenwoordiger van de redactie ontboden
op een grootse vergadering van de
Propaganda-Staffel van de Duitsers, samen met alle vertegenwoordigers van de
Vlaamse kunst, kultuur en volksopvoeding. De vergadering was voorgezeten
door professor Petri. De vertegenwoordiger van 'Volk' was Frans Mertens, die Ernest van der Hallen verving. Hij had een
brief bij zich van Cyriel Verschaeve, toenmalige voorzitter van de Kultuurraad voor
Vlaanderen, met een goed woord voor
'Volk'. Ti/dens de vergadering werd bekendgemaakt dat omwille van de papierschaarste al de tijdschriften moesten samengebracht worden in een algemeen
tijdschrift o.l.v. de Duitse Propagandastaffel. In dit nieuw tijdschrift zou er
Been sprake meer zijn van een Grootnederlandse gedachte; 'Volk' weigerde mee
te werken (einde citaat). Karel Vertommen
merkte nog op ,,dat er sprake was van de
oprichting van een eenheidstijdschrift
'Westland' en 'Volk' onmiddellijk moest
ophouden te verschijnen, dus zelfs zijn
jaargang niet beeindigen, wat 'Dietsche
Warande en Belfort' we! mocht. Principiele redenen werden niet opgegeven, maar
ze waren voorhem duidelijk na hetgesprek
dat hij hadgevoerd te Antwerpen".
Op de vraag naar een verklaring van het
succes bij de jeugdige kunstenaars, want
vele latere grote namen debuteerden bij
'Volk' en dan meer bepaald wat de dichters betreft, meende Karel Vertommen dat
'Volk' zich niet speciaal tot de jongeren
richtte, maar door zijn ideeen en idealen
de jongeren vanzelf aantrok. Het hele tijdschrift, beheer incluis, was een idealistische bedoening!

Een van de vele verdiensten van Karel Vertommen is, dat hij het begrip 'volksverbonden', — dat later zo vaak uitgespuwde
woord — als de rubriekleider van 'Dietse
dichtkunst' in 'Volk' — in de ruimste betekenis van het woord opvatte, ook voor andersdenkenden. Hoevele jongeren toenmaals onder wie ik me mocht rekenen,
werden niet met vreugde vervuld bij de publikatie van hun eerste gedichten in
'Volk', 'in tempore non suspecto'?
Hij heeft niet alleen als dichter onze Nederlandse letteren verrijkt, maar Karel
Vertommen heeft de idealistische boodschap van Ernest van der Hallen mede uitgedragen, trouw aan de christelijke waarden en aan zijn Vlaamse yolk, waarvan hij
zich nimmer heeft gedistancieerd maar
met de inzet van zijn gave persoonlijkheid, ook in de redactieleiding van 'Volk'
heeft gediend.
Fred Germonprez
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wij huldigen I wij gedenken
Etienne De Vis
Nationale Hambeccaprijs van
Neder•Over-Heembeek
Prijs van Maldegem voor Schilderkunst.
Na de humaniora studeerde Etienne De
Vis aan de Academie van Aalst en Dendermonde en de Rijkskunstschool van
Koekelberg en Etterbeek. Hij behaalde behalve de Hambeccaprijs voor schilderkunst ook de Toetenelprijs en de Prijs van
Ninove, naast andere onderscheidingen.
Hij was Atelierleider aan het Kunstcentrum van Affligem en sedert 1978 aan het
Kinderatelier van het Brussels Koninklijk
Museum van Schone Kunsten.
Kunst isoleert haar object uit de verwarrende veelheid der dingen uit de werkelijk-

van het ogenblik aan zijn werk toevertrouwd. ieder werk is een uitnodiging tot
meevoelen, alhoewel de kijker vrij blijft
zelf een oordeel te vellen en er zijn eigen
emoties en gevoelens mee te vermengen.
Hij tracht steeds zichzelf te blijven, sterkte op te brengen om weerstand te bieden
aan het overdrevene en het kunstmatige
in onze maatschappij: „!k hoef mijn werk
niet te verklaren en er verhaaltjes over te
schrijven. De act, het schilderen, is essentieel voor mij. Daar heb ik meer dan genoeg aan. Heerlijk niet?" zo verklaart hij
zelf. In enkele jaren tijd is hij er in
geslaagd een eigen duidelijke, herkenbare s tijl te on twikkelen. (Dries 8,
Mazenzele-Opwijk). Fons Dierickx

Beiaardier Geert D'hollander
Drie internationale bekroningen.

held gegrepen. Etienne De Vis verbeeldt
eenvoudige vertrouwdgeraakt objecten.
Dingen waar de meesten onder ons Been
aandacht aan schenken. Misschien omdat het zaken zijn uit zijn wereld. Van verlakte potten, versleten regenschermen
over zijn afgedragen jeans en witte schoenen tot de pull en sjaal van zijn zoontje.
De menselijke figuur staat centraal in zijn
werk. Het ik en de andere. Hij, MariePaule en Tim. De ruimte waarin zijn werken ontstaan is uiterst belangrijk voor
hem en heeft een invloed op zijn oeuvre.
Zijn wit ateljee, een oase van rust, gelegen aan de enige mooie Dries te Mazenzele is een ruimte waarin de verbeeldingskracht rustig kan gedijen en waar 'diepe'
werken, gevoelig en gedurfd, ontstaan.
Hij is iemand die met een uitgesproken
vakkundigheid zijn gevoelens en emoties
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Geert D'hollander (° Sint-Niklaas 12 mei
1965) behaalde in het voorbije seizoen verschillende Internationale prijzen voor
beiaard-interpreta tie.
Op 22 mei jl. werd hij winnaar van de 'Internat. Beiaardwedstrijd van 's Hertogenbosch ; waarvoor zich negentien kandidaten hadden aangeboden uit Nederland,
Frankrijk en Belgie. Deze interpretatie- en
virtuositeitswedstrijd was op touw gezet
door de Ned. Klokkenspel-Vereniging
(NKV) i.s.m. de Provinciale Staten van
N.-Brabant. Hij is de enige Belg die deze
internationale wedstrijd ooit heeft gewonnen sedert de stichting ervan in het begin
der jaren '60. Hij werd bovendien titularis
van de 'Wisseltrofee De Gouden Beiaard
1982 van Hengelo' (Overijsel) waarvan hij
tevens een herinneringsmedaille ontving.
Op 5 juli jl. legde hij het eindexamen of
met Grote Onderscheiding in de Koninklijke Beiaardschool in Mechelen. Hij componeerde voor zijn uitgangsexamen: 'Taferelen voor beiaard' en 'Variaties over
een Oud-Ned. volkslied'. In deze beiaardschool kreeg hij onderricht van Piet Van
den Broek (beiaardspel), Jo Haazen (beiaardspel & improvisa tie), Jan Haderman
(harmonie & compositie) en Jos D'hollander (bewerking & campanologie).
Op 13 sept. jl. won hij de Interpretatie-Prijs 'Leon Henry' te Mechelen (voor een
jury uit Belgie, Nederland en Frankrijk),
een wedstrijd waaraan ook kandidaten uit
Rotterdam en Den Haag deelnamen.
Voor al zijn beiaardverdiensten ontving hij
de 'Rotary-Prijs Mechelen 1982'.
Als student aan de Sint-Niklase Muziekacademie (Hogere Afdeling piano) werd
hij op 11 dec. jl. bedacht met de Prijs van
de Generale Bankmaatschappij voor de
hoogste kwotering in zijn Afdeling (92 %).
Op de piano begeleidde hij eertijds de Mariakantorij te Rome (concert in de Acade-

mia Belgica) en vertolkte hij Bartok tijdens de officiele huldiging van Prof. I. De
Sutter in de Sint-Niklase Stadsbibliotheek.
Tijdens de zomer 1982 gaf hij een 30-tal
concerten in Belgie, Nederland, Frankrijk
en Denemarken. Vrij onlangs werd Geert
D'hollander, zoon van de Gentse stadsbeiaardier Jos D'hollander, aangesteld
als stadsbeiaardier van Sint-Niklaas. We
wensen de jonge musicus een mooie toekomst. (Luiseekdam 8, 2690 Temse)

Jozef Sluys

Musicus Jan Douliez 80
Jan Douliez werd op 16 maart te Hasselt
geboren uit een muzikale familie. Zijn vader, een rasecht Gentenaar, was gagistmuzikant bij het 11e Linieregiment dat
Hasselt als garnizoenstad had. De vierzonen kregen de eerste begrippen notenleer
en muziektheorie van hun moeder Jan, de
begaafdste, studeerde viool, notenleer en
harmonie aan de Stedelijke Muziekschool
van zijn geboortestad en verwierf er in
1917 een eerste prijs met de grootste onderscheiding en de medaille in 1918.
Onder leiding van Arthur Meuleman studeerde hij aan de Limburgse Interdiocesane Orgelschool piano, orgel, Gregoriaanse zang en harmonie, waarna hij zich van
1919 tot 1923 vender bekwaamde aan het
Koninklijk Vlaams Conservatorium te Antwerpen, waar hij Arthur De Schacht (hogere graad notenleer), Desire De Fauw (viool), Lodewijk de Vocht (harmonie), Lode-

In memoriam
Letterkundige
Jozef Droogmans

wijk Mortelmans (contrapunt en compositieleer), Stan Leenaerts (kamermuziek en
orkestklas), Arthur Cornette (letterkunde)
en Prof. Corbet (muziekgeschiedenis) als
leraars had.
Nog ti/dens zijn studie werd hij aangeworven als 2e viool in het orkest van de toenmalige Franse Opera en van het orkest
der pas gestichte 'Nieuwe Concerten'. In
1923 ondernam Jan Doulier zijn eerste
concertreis in lerland en doorheen de Verenigde Staten en trad hij op bij de inhuldiging van de New York Broadcasting Company, de eerst radiouitzending die toen in
Amerika in de ether kwam. Van 1924 tot
1926 was hij in Antwerpen verbonden aan
verscheidene bioscopen en ti/dens een
concertreis in Zuid-Amerika maakte hij in
1926 kennis met de Braziliaanse componist Hector Villa-Lobos. Zuid-Arrmerika had
hem voorgoed te pakken en na optredens
in Europa maakte hij een were/dreis als
dirigent o.a. aan boord van het Franse
passagierschip 'Bernardin de St.-Pierre
waar hij heel wat beroemdheden leerde
kennen.
In 1938 werd Jan Douliez aangesteld als
leraar in verschillende A thenea en Middelbare Scholen en na de Tweede Wereldoorlog kreeg hij culturele opdrachten in Brazilie, gezien zijn hoedanigheid van polygloot en were/dreiziger; deze opdrachten
herhaalden zich en in 1954 vroeg de toenmalige president van Brazilie hem om een
muziekconservatorium te stichten in
Goiania. In 1965 keerde hij met een emeritaat terug naar Gent, waar hij zich definitief ves tigde.
Gedurende zijn zo rijke /even heeft Jan
Douliez veel gecomponeerd, gedirigeerd
en nu nog treedt hij gerege/d enthousiast
op ter gelegengheid van allerlei culturele
gebeurtenissen, waar Jan Douliez een
graag geziene muzikant is omwille van
zijn humoristische aanpak, bezie/de instelling en muzika/e kennis. (Oude Houtlei 24, Gent) Willy Otte

Met zijn achtentachtigste verjaardag in
het vooruitzicht is ons redactielid Jozef
Droogmans (1895-1982) van ons heengegaan. Met zijn heengaan werd een hoofdstuk in de culturele ontwikke/ingsgeschiedenis van de Provincie Limburg afges/oten. Meerdan een halve eeuw was hij actief
betrokken bij hetgeen hier op het hoogste
bestuurlijk en cultureel-artistieke v/ak tot
stand kwam. Doorheen allerhande tegenstellingen, overtuigingen en tussen personen wierp hij zich op a/s catalysator, en
werd hij aldus aanvaard.
Jozef Droogmans was een vee/zijdig man.
Hij was een inv/oedrijk en gewetensvol
ambtenaar die alle sporten van de administratieve ladder tot de hoogste hierarchie had beklommen. Een benijdenswaardige carriere van k/erk in 1920 tot directeur van het provinciebestuur in 1947, en
kabinetschef van de gouverneurs Verwilghen en Roppe. Buiten de provinciegrenzen reikte zijn faam tot in het koninklijk pa/eis waar hij reeds in 1929 tot bibliothecaris van de koning werd aangeste/d.
Jozef Droogmans' liefde zou echter de letterkunde b/ijven. Niet zozeer literair-

dat hij zich ten dienste van anderen heeft
geste/d, dat hij in de ontvoogdingsstrijd in
Limburg een be/angrijke ro/ heeft gespeeld.
Ook ons Kunstenaarsverbond is hem
dank verschu/digd, omdat het grotendeels door zijn inzet is geweest dat het
reeds in 1966 (het jaar der verruiming tot
heel V/aanderen) stevig ingeburgerd werd
in de provincie Limburg. Ludo Raskin

John Gheeraert
Ary Sleeksprijs K. Ac. v. Ned. T. & Lett. 3 0 Pr. Kortverhalen v. td. Achterland.
De auteur is Licentiaat Germaanse en doceert aan het O.-L.-Vr.-College te Oostende. De S/eeksprijs bekroont de beste roman of novellenbunde/ der /aa is to drie jaren. Hij kreeg hem voor 'Paardjes uit Polen'.
Na zijn debuut 'Vertellingen uit het Zeepaardje' van John Gheeraert, waarin hij
op een scha/kse manier over aller/ei artiesten, die sinds Oostende Koningin der
Badsteden werd er in mekaars glorie kwamen zonnen, verscheen nu van hem de novelle 'Paardjes uit Po/en' (De VriesBrouwers, Antwerpen, 76 b/z.). Hij durft
het aan weer te vertellen zoals de grote
rea/isten het gedaan hebben.
Hoofdpersonage is een Oostendse koetsier die makelaar in paarden wordt. A/s hij
verneemt dat er in Po/en voor een koopman a/s hij goede zaken te doen zijn, riskeert hij het naar dat verre land waarvan
hij de taa/ niet beheerst op verkenning te
gaan.
Hij zal zich behelpen met gebaren en gebroken Duits. Zo s/uit hij er vriendschap
met een Poolse boer, wordt na herhaa/de
bezoeken op diens dochter Judyta verliefd en verdient meteen een stuiver aan
zijn handel. De tijd gaa t verder en op zekere dag wordt hij door zijn Poo/se kennis
op een brui/oft uitgenodigd. Ginds aangekomen ziet hij te /aat dat het Judyta is die

scheppend dan we/ literair-promoverend
is zijn rusteloze bedrijvigheid geweest als
schrijver (o.a. Hendrik Van Veldeke 1928,
Verzamelde Opstellen 1955), voordrachtgever, organisator van literaire bijeenkomsten (o.a. de Limburgvaarten), voorzitter-stimulator (Vereniging voor Limburgse Schrijvers, Van Veldeke-LeenComite, Scriptores Catholici, Koninklijk
Landjuweel, Kon. Maatschappij voor Taalen Letterkunde, e.a.).
Jozef Droogmans grootste verdienste is
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trouwt. Op dat huwelijksfeest wordt onze
paardenkoopman voor de gek gehouden.
Innerlijk gekneusd komt hij naar huis terug, waar hij zijn vrouw die zwijgend alles
vermoed had, verhangen vindt. Met een
licht humoristische toon naar de tragische ontknoping toe geschreven en met
de boeiende schildering van een weinig of
niet bekend milieu is het een waardevol
verhaal. (Duinhelmlaan 7, 8401 Bredene)

A. Demedts

Constant Lambrecht 60
'Errare humanum est'... en 'beter Iaat dan
nooit'... Constant Lambrecht werd bij zijn
zestigste verjaardag niet in deze kolommen vermeld. Daarom nu dit artikel.
In elke tijd vestigt de kunstkritiek een of
een paar referentiepunten die haar de
taak moeten vergemakkelijken wanneer
ze een van haar slachtoffers wil situeren.
Voor de oor/og het figuratieve en het nonfiguratieve. De termen duiden het begin
aan van waaraf men begint te rekenen.
Een soort van jaar nul. Onder de invloed
van deze zienswijze hebben zich tal van
kunstenaarsgroepen gevormd, voorzien
van allerhande manifesten en omringd
door eigen gespecialiseerde commentatoren. Zo is iemand dan expressionist,
post-expressionist of, indien het niet anders gaat, neo-expressionist. Zo is iemand figuratief. Zo is iemand nonfiguratief. Daarmee is het essentiele gezegd. En wee diegene die door de mazen
van dit net glipt. Hij heeft geen vaderland,
geen identiteitskaart, geen artistieke
rechten. Dit is het geval met Constant
Lambrecht.
Bij de aanvang van zijn carriere is meer
dan eens getracht hem in te lijven bij het
peleton van de post-expressionisten en

verwantschap aan te wijzen, wat stijl en
sfeer betreft, met de gekende Vlaamse expressionist Gust De Smet. Zodoende zag
men over het hoofd dat Constant Lambrecht vlak na de Tweede Wereldoorlog
gedurende geruime tijd in Parijs had verb/even en daar contact had met het werk
van de meesters van de Ecole de Paris: Picasso, Braque, Goerg, e.a.... Men bleek
evenmin rekening te houden met het felt
dat Lambrecht een tijd lang geschilderd
had onder de leiding van de uitgeweken
Russische beeldhouwer Ossip Zadkine in
de Grande Chaumiere. Die contacten samen met de sfeer van het existentialisme,
die op dat moment te Parijs heerste, hebben zijn vroeg werk getekend. Duidelijk
zijn de sporen die het Kubisme, in de gedaante van een uitgesproken zin voor de
constructie van het bee/d, in zijn eerste
werken heeft nagelaten. Zijn eigen weg
heeft Constant Lambrecht tenslotte gevonden in een subtiel, bijwijlen speels
evenwicht tussen het figuratieve en het
van figuren ontdane beeld. Tussen die
dubbele beeldspraak beweegt hij zich als
een koorddanser, soms iets meer naar het
ene, soms naar het andere neigend. ,Ik
durf niet te beweren dat de kunst van
Lambrecht totaal non-figuratief is, heb ik
geschreven ter ge/egenheid van een van
Lambrechts tentoonstellingen. In de
fraaie composities die hij uit zijn rijke verbee/ding te voorschijn tovert, bespeurt
men links of rechts e/ementen van figuren
die uit het abstracte beeld in het licht treden of er zich in terug trekken zonder hun
identiteit prijs te geven. Het is, alles samen genomen, een bekoorlijk spel dat mij
doet denken aan de Italiaanse Commedia
de//'Arte met haarzwierige en vlugge Harlekijnen en Colombines. " In de werken
van de jongste jaren is de stijl van Lambrecht monumentaal geworden. Dit betekent dat de grote lijnen van het bee/d, de
essentie/e structuur ervan met vaste hand
in de compositie is geplaatst als een stevig gebinte. Afgezien van enkele donkere
werken vol met drama tische gebaren, zijn
het merendeel der andere geschilderd in
een kolorie t dat op het punt s taa t puur
licht te worden.
Dit koloriet dat wonderwel past bij het
vaak verrassend speels karakter van de
compositie geeft aan de kunst van
Constant Lambrecht een apart, onvervreemdbaar karakter. En dit karakter
geeft aan zijn werk een aparte, onvervreemdbare plaa is in onze hedendaagse
schilderkuns t. (Zilverbergs traa t 82,
Rumbeke-Roeselare)
-

Marcel Duchateau
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In memoriam Wies Moens
Het komt ons voor dat onderstaand
gedicht van ons medelid Wim Doevenspeck (t) zeer goed het wezen en streven
van de betreurde overledene weergeeft.
Daarom plaatsen we het gedicht als een
'In Memoriam'.
Aan Wies Moens
Jij hebt de goede strijd gestreden,
al was de oogst niet
wat je had verwacht,
al zijn de vijanden
van wa t jij hebt be/eden
nog altijd in dit landje aan de macht,
toch zal je lied van heimwee
en verlangen
in alle ti/den blijven hangen
voor heel een yolk, een stille kracht.

Omdat jij voor je volk veel hebt ge/eden,
omdat je steeds het hoogste
hebt betracht,
en nooit het hoofd gebogen
voor wie deden
je volk het juk om onder hoongelach,
daarom kan al dit streven, dit ge/oven
niet in vergetelheid en mist uitdoven,
vergaan ook niet in zwarte nacht.
Wij worden oud, maar na ons treden
weer nieuwe scharen op de oude wacht,
die op de tinnen
van 't vergrauwd verleden
't verweerde vaande/ heffen
dat jij bracht
met trotse taaiheid, spijt je wonden,
door 't krijgsgewoel,
hoog, ongeschonden,
tot teken voor een nieuw geslacht.
Wij groeien traag. Zoals in steden
de trotse torens van het voorgeslacht
met steen na steen en bogen brede

oprezen in hun stoere pracht,
zo hopen wij dat Diets/and
eens zal groeien,
los van gesmade, vreemde boeien,
vereend tot onverbreekb're ma ch t.
Prins Wies, je zangen zijn nog heden
de psa/men die een nieuw geslacht
tot harde strijders zullen smeden,
tot bidders, zo jij staag te bidden placht.
Zij zullen moedig en ontheven
het vaande/ heffen dat jij hebt gegeven
en waar de vrijheidszon in lacht.
Wim Doevenspeck

Beeldhouwer Albert Poels 80
Duitsland typeerde hem a/s ,belgischer
Bildhauer mit Werken in /eicht stilisierten
Rea/ismus" (Grosse Herder), Frankrijk gewaagde van ,,un style, une nouvelle forme
d'union et de /'esprit humain" (Cl. Morro)
en Vlaanderen noemde hem „de bee/dhouwer der geronnen sierlijkheid" (K. Vertommen). Het is zeker, dat Albert Poe/s (°
7.4.1903, Berchem), tot op heden jeugdig
geb/even in hart en nieren, zich niet a/s
'belgisch' vereeuwigd wil zien, maar eerder a/s een begenadigd 'ambachtsman'
(in de ede/e zin van het woord), die van in
zijn jonge jaren, en door de la tere jaren
heen, zijn bee/dhouwkunst in V/aanderen
— en ver over de grenzen — een eigen gelaa t heeft we ten mee
te geven. De Antwerpse burgemeester
Craeybeckx noemde hem indertijd 'Poelske'... In de jaren nadien hebben heel wat
kunstminnaars uit het Europese continent zijn werk verwonderd-uitroepend getdentificeerd met „o, kijk, een poelske';
alsof ze een van zijn (geestes)kinderen

herkenden. Zouden toeristen uit het Amerikaanse continent met hun „o, look, a
poelske!" en „o, look, a permeke!" bij
een van beiden lets diminutiefs vermoed
hebben?
Zonder enige twijfel heeft de in Borgerhout verblijvende Poe/s met ongeevenaard vakmanschap een magistraa/ oeuvre gecreeerd, waaruit voortdurend een
volksbetrokken, religieuze en literaire bekommernis spreekt. Lange Wapper, Reinaert, De Witte, De Veerman en de Jonkvrouw, De So/daat Johan... zijn sculpturen
die niet meer weg te denken zijn uit het
Vlaamse landschapsbee/d; het werk van
Charles de Coster en de figuur van Uilenspiegel hebben Poels geInspireerd tot
innemende bee/dh ou wwerken; zijn religieuze aspiraties hebben ertoe bijgedragen, dat onnoemelijk veel kerken, scho/en
en k/oosters met poelsen en poelskes bevolkt werden; portretten, medailles, grafzerken... tot en met het ontwerp voor een
titanisch bevrijdingsmonument in Antwerpen toe... Heeft die Poe/s ooit stilgezeten ? Terecht richtte Borgerhout een permanente retrospectieve in van zijn werken
in het Oud Gemeentehuis. Tussendoor
spee/de hij het ook nog klaar om voor
vrouw en kinderen huisrecitals te verzorgen, met piano en viool en... met WagneriMomentee/ beleeft
aans enthoesiasme
Albert Poe/s lange stille dagen in zijn persoonlijk ontworpen woning aan de Arthur
Matthijslaan: zijn geestes- en andere kinderen voeren met hem intimistische
gesprekken over de voorbije voile en gouden jaren; monkellachend heeft hij zijn eigengereide ironische mening over de huidige jachtige crisisdagen. Vanachter het
venster kijkt hij met onverho/en fierheid
naar zijn 'plastisch vormgegeven vrouw'
bij de treurwilg op het grasve/dje van het
be/endende p/ein. Dit beeld dateert uit
1930... (A. Ma tthys/aan 61, Borgerhout)
Theo Jochems
!...

Kunstschilder Renaat Saey 70
Ti/dens de paasvakantie werd door de
Destelbergense Kunst- en Cul tuurkring
'Rond de Damvallei' v.z.w. een hu/detentoonstelling ingericht ter gelegenheid van
de 70e verjaardag van Renaat Saey (°
St.-Joris-ten-Distel, 18 februari 1913). Ten
gevolge van de ook voor vele idealisten
pijnlijke na-oor/ogse omstandigheden verbleef hij tot 1954 in Spanje en Argentinie.
Zo kwam deze luminist pas /aa t tot de
schilderkunst; vanaf 1958 (le tentoonstelling in de Gentse kunstgalerij Vyncke-Van
Eyck) wist hij zich langzaam maar zeker
op te werken naar de top van onze Vlaamse hedendaagse schi/derkunst.
Renaat Saey b/ijft in hart en nieren geloven in de idea/en uit zijn jeugd en is aan
Vlaanderen nog meer verknocht dan aan
de kunst, die hij zo lief heeft. Zijn thematiek richt zich vooral naar aller/ei voorwerpen uit de natuur die schijnbaar niet ge-

tuigen van opvallende schoonheid, doch
die in wezen een rijke harmonie van k/euren en vormen kunnen vertonen a/s ze opgewekt worden door het oog van een
kunstenaar. Met een eigen k/eurengamma
waarbij vooral de nadruk ge/egd wordt op
k/eurtonaliteiten en een persoonlijke verflegging, toont Renaat Saey zijn visie op
menselijke figuren en landschappen, fossie/en, stenen, schedels en noem maar
op, er steeds op /ettend da t er geen 'prentjes' ontstaan (die uiteraard gemakkelijk
door het niet-kunstkennend publiek aanvaard worden), doch gedegen en doorwerkte schilderijen die getuigenis verwezenlijkt Renaat Saey ook opmerkelijke gedichten, waarbij de traditionele vormen
van weleer in ere gehouden worden en
ook de inhoud aans/uit met het leven van
iedere dag. Renaat Saey blijft voorzijn talrijke vrienden en bewonderaars een echte
V/aming die met vo/doende zin voor humor en relativiteit door het /even stapt, genietend daar waar het nodig is, beschouwend a/s het ogenblik zich voordoet en
vooral ge/ovend in Christus en Vlaanderen. (Ve/dekensstraat, 17A, 9120 —
Deste/bergen) Willy Otte

Gitariste Raphaella Smits
Intern. Gitaarprijzen van Benecasim en
Granada (Sp.)
,,Raphaella Smits verleent aan het subtiel
doorbreken van de stilte een rijk textuur."
,,Haar muzikaa/ en technisch kunnen zijn
ware toverij..." ,Bij tijden laten haar gitaark/anken zich ruiken, zo delicaat, bij ti/den zich voe/en, vanwege de spankracht
die het gevoel beroert, bij tijden /a ten zij
zich vatten door hun tastbare vorm, maar
a/tijd blijven klank en k/ankopbouw eer107

In memoriam
Anselm Van Leent

In memoriam
Cyriel Verleyen

Toneelkunstenaar (1911-1982)
Het tonee/ was zijn roeping. Reeds Jong
behoorde hij tot de groep van Renaat Verheyen (t) van wie hij zijn opleiding kreeg.
Hij was een tijd/ang geze/ bij het Vo/kstonee/ (Groep Staf Bruggen). In voorbeeldige dienstbaarheid en ta/entvol/e inzet ook
bij ''t Nieuwe Getij' en 'Het reizend Volkstheater' (tot 1973) - Antwerpen.
Zijn voornaamste rollen die tang naleven
in de herinnering van zijn publiek waren
o.a.: Ma/volio in 'Driekoningenavond ;
Duncan in 'Macbeth', Dissel in 'Midzomernachtdroom ; alle van W. Shakespeare,
Kreon in 'Antigone' (bew. W. Hasenclever), Kleofas in 'De weg naar Emmaus'
van W. Hoffman. De oude Tobias in 'Tobias en Sara' van Paul Claudel. Don Quichotte in het ge/ijknamige stuk van Pieter

lijk, en dat is van alle ti/den."
Dergelijke journalistieke hoogstandjes
worden zelden gepleegd. Voor deze Antwerpse gitariste zijn het echter steeds
weerkerende lofuitingen die zij zowel van
de critici als van het publiek mag ontvangen. Haar solo-recitals evena/s haar optredens met de tenor Guy De Mey of met
de gitarist David Russell worden in V/aanderen en in het buiten/and onvergetelijk
genoemd.
Opgegroeid in een artistiek milieu bekroonde zij haar studie aan onze conservatoria met het Hoger Diploma voor Gitaar, waarna zij haar muzika/e honger
ging stillen bij specialisten als Jose Tomas (Spaanse muziek), Konrad Junghanel
(Luit), Jos Van lmmerseel (Oude muziek)
e.a. Op internationaal niveau won Raphaella Smits reeds tweemaal belangrijke
prijzen namelijk in Granada en in Benicasim, respectievelijk met Andres Segovia
en Narciso Yepes a/s voorzitter van de Jury.
Naast haar welgevu/de dagtaak van
huismoeder — zij verwent graag haar
echtgenoot en hun dochtertje van 9 maanden — vervult zij een dee/tijdse opdracht
a/s gitaar/erares aan de Kunsthumaniora
van Antwerpen en de Muziekacademie
van Mortsel. Bovendien weet zij de
muziek/iefhebbers geregeld te verrassen
met unieke p/aatopnamen: 'De B/auwe
Steen' met Oud-Vlaamse /iederen, 'Dowland' met Renaissance muziek en 'Sor Kaufmann' met Romantische en Moderne
gitaarduo's. Kortom Raphaella Smits is
een muzikante van formaat die ons nog
tang in de ban van haar gitaarspel zal houden. (Ramstraat 5, Antwerpen)
C. Van Lievendaele
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Anselm van Leent als de oude Tobias en Aleide Bouman als
Sara. Regie: Rik Jacobs.

Langendijk. Petrus in 'De man met de waterkruik' van Eugeen Winters.
Hij was de incarnatie van de /evende
trouw voor zijn ge/iefde echtgenote, zijn
familie, zijn gezellen in de tonee/speelkunst, zijn talrijke vrienden.
Het huis dat hij met eigen hand heeft ge
bouwd was van Steen tot Steen een getuige van zijn guile gastvrijheid. Hij heeft zijn
volk mateloos gediend in zijn kunst en in
de dingen van alle dag.
De trekker in hem is nu vertrokken en toegekomen bij de Oneindige Schoonheid,
die hem zo lief was.
Wij blijven dankbaar voor de verbondenheid in vriendschap met deze unieke
mens, die wij alien erg zullen missen.
Rik Jacobs
-

Sterven...
is in stilte Iijden
aan een ongeneeslijk zeer,
is de milde dood verbeiden
maar nog net niet kunnen scheiden
van de vrienden van weleer.

Het is in naam van al die vrienden:
'Kunstenaars voor de Jeugd', 'Schrijvers
voor de Jeugd', 'Vereniging van Kempische Schrijvers', 'Felix-Timmermansgenootschap' en 'Christelijk Vlaams
Kunstenaarsverbond', dat ik de pijnlijke
plicht moet vervullen jou een laatste groet
te brengen.
Maar op een moment als dit, dat zo intens
geladen is van vriendschap en van dankbaarheid, van weemoed en van pijn kunnen zelfs de meest verheven woorden alleen maar 'woorden' zijn.
Hoe dieper immers, hoe groter en hoe
oprechter onze gevoelens — hoe minder
woorden ze verdragen.
En toch ! Al passen ons dan enkel stilte,
verdriet en tederheid, een enkel woord
toch 'tot afscheid', Cyriel. Een enkel
woord om je te zeggen... dat we een heel
stuk armer, een heel stuk eenzamer geworden zijn. Niet alleen wij, je vrienden,
voor wie je een broer en een metgezel
was... niet alleen wij zijn eenzamer geworden. Maar ook en misschien vooral die ontelbare, naamloze anderen (in Vlaanderen
en in het buitenland !) voor wie je enkel de
auteur, de 'lieve, bevriende vreemdel i ng'
bent geweest.
We zullen je missen, Cyriel... als mens,
als pedagoog en als auteur!... want wie je
ook was — de vriend of de bevriende
vreemdeling ! — je was een man om naar

op te kijken. Jij immers was de man die
aan de weg getimmerd heeft, onverpoosd
en onverdroten, meer dan veertig jaren
lang. Jij was de man met wie de emancipatie van de Vlaamse jeugdliteratuur is
begonnen... en met wie ze voorgoed de
rechte weg is opgegaan.
Omdat Vlaanderen zo'n schrijnende nood
heeft aan mensen van jouw gehalte, van
jouw stijl, met jouw creativiteit en met
jouw Iiefde vooral... daarom zullen we je
missen, Cyriel. En dat was het — al was
het dan wel weer te Iaat misschien — wat
we je nog eenmaal wilden zeggen.
Nu laten we je gaan, Cyriel,
naar je lieve levensgezel I in, naar je zoontje, naar al die andere goede vrienden die
je zijn voorgegaan, en naar het huis van
de eeuwige Vreugde, waar je uiteindeljik
de Rust zal vinden die je dubbel en dik
hebt verdiend.
Lieve, trouwe, goede vriend... vaarwel.
Jos van der Veken,

Letterkundige
Joris Vlamynck 70
Niet te vroeg worden de verdiensten van
deze al te bescheiden cultuurdrager belicht. Geboren te Woumen op 29.11.1912
was Joris Vlamynck jarenlang feraar Nederlands aan het Ascanuscollege te Asse.
Sedert 1956 is hij verbonden aan het
opleidings- en bezinningshuis van zijn
congregatie te Beernem. Pater Joris Vlamynck M.S.C. had ooit gehoopt in de mis-

al die bekende voortrekkers voor het nageslacht te bewaren. Zo verschenen
'Vlaanderen verovert voor Christus' (missiologische monografieen, 1946), 'De redder der Ka ja-Ka ja's' (Pater Vertenten in
Nieuw-Guinea, 1949), werken over Willem
van Roebroek (Vlaams ontdekkingsreiziger) en Pieter van Gent in Mexico. Van zijn
hand verscheen het fijne boekje 'Egidius Lof van de vriendschap , een juweeltje;
een bloemlezing over de vriendschap in
de Nederlandse poezie van Egidius tot Jotie 't Hooft ligt persklaar.
Joris Vlamynck behoort niet tot de roepers en de schreeuwers, maar tot de
groep van stifle, stevige pijiers van onze
cuituur. De onvergankeiijke waarden van
schoonheid en goedheid in dienst van de
mens staan in zijn vaandel geschreven.
Uit levendige belangstelling voor het
Viaamse yolk en zijn geschiedenis publiceerde Joris Vlamynck in kranten en tijdschriften talrijke bijdragen over FransVlaanderen, heem- en voikskunde, poezie
en kunst. In de reeks 'Vlaamse toeristische Bibliotheek' (V.T.B.) publiceerde hij
'Woumen. Natuurparadijs in WestVlaanderen' en 'Beernem. Het groene
dorp'. Momenteel legt hij de iaatste hand
aan een boek over zijn geboortedorp: 'Bijdragen tot de geschiedenis van Woumen'.
Grote boekenvriend is hij reeds 25 jaar bibiiothecaris van de openbare Boekerij in
Beernem en draagt er effectief toe bij om
zijn yolk, zoniet meer te leren, dan toch te
doen lezen. Zijn veelzijdige bedrijvigheid
gaat onverminderd voort, zoais hijzelf
zegt: „code ter ere en Viaanderen ten bate... " (Ka steeidreef 9, 8030 Beernem)

Maria Vlamijnck

Kunstschilderes
Nelly Windels 60

Zij voitooide haar studies aan het Hoger
Instituut te Antwerpen, waar zij Wallet,
Crommelynck en Marstboom tot ieraars
had. Sinds die jaren heeft zij de tijd, die zij
ais gehuwde vrouw vrij kon maken, aan
haar kunst gewijd en ondanks de bescheidenheid die haar kenmerkt naam en faam
verworven. Dat blijkt meer en meer op de
tentoonstellingen van haar werk, die met
geregeide tussenpozen in binnen- en buiteniand piaats grepen en uit de belangstelling van kenners en musea die zich
schilderijen van haar hand aangeschaft
hebben.
Zij zoekt Been succes door zich te voegen
naar de opvattingen, eisen en grillen van
de stromingen die zo vlug mekaar volgen.
Zij schildert wa t haar behaagt, omda t het
aan haar smaak beantwoordt en onbewust trekken van overeenkomst met haar
persoonlijkheid gemeen heeft. De onderwerpen die haar boeien vertonen niettemin een rijke verscheidenheid: het landschap en ook stadsgezichten, portretten
vooral van kinderen, boten en water.
Kenners van schilderkunst prijzen de
structuur van haar doeken, omdat zij een
vaste eenheid bezitten, en terzelfdertijd
een vlotte hand verraden waarmede een
natuurlijke harmonie tussen het gegeven
en zijn uitbeeiding bereikt wordt. Nelly
Windeis' schilderijen bezitten een derde
eigenschap, die ze bijzonder aantrekkelijk
maakt: zij bieden het rijke, door zijn talloze schakeringen bekoorlijke kaloriet van
het impressionisme, zoals het bij Claus
en Courtens te bewonderen valt. Die kenmerken, tot een natuurlijke eenheid verenigd, schenken haar kunst het waarmerk
van haar persoonlijkheid: zij wekken een
vreedzame overgave aan de idyllische en
tegelijk raadselachtige schoonheid die
ons omringt en als aan een glimlachend,
enigszins door een vage weemoed overtogen gezicht, dat ons met het leven verzoent. (Mgr. de Haernelaan 31, Kortrijk)

Andre Demedts
Nelly Windels (° 17.12.1922, Zwevegem) is
een natuurtaient. Reeds ais tienjarig
meisje begon zij te tekenen en te schilderen. In het lyceum vo/gde zij /es bij Jos
Speybrouck en door zijn toedoen later aan
de Academie te Gent bij Jos Veerdegem.

sielanden te werken maar W.O. II verhinderde dat. Die nostalgische droom heeft
hij op zijn manier verwezenli/kt door veel
over missiefiguren en -problemen te
schrijven en zo het heldhaftige leven van

Nelly Windels, Iandschap.

Frank Steyaert
Provinciale Prijs voor Keramiek van OostVlaanderen; Prijs Beeldhouwkunde van de
Antwerpse Randgemeenten; Keramiekprijs 'Klei en Vuur' Lionsclub; Gouden Medaille van Faenza.
Deze gewaardeerde graficus en keramist
is geboren te Dendermonde (1953). Na studies aan de Academie te Aalst vervolmaakte hij zich aan het Nationaal Hoger
Instituut te Antwerpen als keramieker en
juweelontwerper. Hij was 19 toen hij reeds
de prijs Pro Civitate behaalde. Drie jaar later kreeg hij een eervolle vermeiding voor
beeldhouwkunst in de Provinciale
Wedstrijd van Oost-Vlaanderen om nadien
ook de eerste prijs te behalen. Te Borgerhout werd hem de Keramiekprijs van de
Antwerpse Randgemeenten uitgereikt,
weldra gevolgd door deze van de Lions
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Foto Kultureel Jaarboek 1980 - Provincie Oost-Vlaanderen.

Club in de wedstrijd 'Klei en Vuur'. Tenslotte de Gouden Medaille van het Italiaanse
staatshoofd in de Int. Keramiekwedstrijd
van Faenza.
Bestendig Afgevaardigde Et. de Cuyper
verklaarde over zijn bekroonde werks tukken: „Hier werden de vakkennis, de technische vaardigheid en de grote vindingrijkheid van de keramist onderstreept. Bij de
kreatie werd niets aan het toeval overgelaten. De inzending vertoont dan ook een
zeer grote estetische homogeniteit... Volgens Steyaert maken ook gebruiksvoorwerpen deel uit van iemands persoonlijkheid. Zo zijn b. v. potten, zoals andere
kunstvormen, menselijke uitdrukkingen:
vreugde, pijn, nederigheid, grootsheid.
Wanneer hij voor iemand een teeservies
ontwerpt, hangt de vormgeving niet alleen
of van een goede integratie in een woonkamer, maar speelt het gehele eigene van de
bezitter een rol... In zijn werken zijn de twee
elementen — klei en glazuur— waarneembaar. De klei: de ruigheid van de materie,
het laten aanvoelen van natuurlijke bakkleur, gesinterd in vaak okerige, donkersteenrode vlammen. Het glazuur, de
huid, teder of ruw in al Naar subtiele kleurschakeringen, varierend door natuurlijke
of aangebrachte oneffenheden in de k/ei."
(Veer 7, 9371 Denderbelle).

Kunstschilder Victor Renty 60
Het werk van Victor Renty is de uiting van
een picturaal instinct en van concentra tie
tegelijk. Het wordt gedragen door zijn zin
voor verfijnde schoonheid, voor een subtiel spel van vormen en kleuren. Het eigen
kleurentemperament van Victor Renty
draagt aanzienlijk bij tot de somptuositeit
van zijn oeuvre. De intimistische sfeer van
de meeste van zijn werken reikt oneindig
verder dan de anekdote of de enge thematiek. Zijn kunst geeft weer en ze abs tra
heert tegelijkertijd. Zijn materiaal komt
uit de natuur en uit het geziene, maar het
wordt verdroomd en herdroomd opgeroepen. De vormen en de kleuren op zijn
schilderijen zijn subjectief geInterpreteerd. Hij kopieert niet, maar hij transponeert en poetiseert.
110

Victor Renty deed doorgedreven muziekstudies. De schilderkunst van deze /yrische en romantische kunstenaar kan
grotendeels worden benaderd in samenhang met zijn intense belangstelling voor
de muziek, waarvan hij de praxis ook
grondig beheerst. Ook in zijn schilderkunst componeert hij overigens. Men zou
kunnen spreken van een muzikale compositie van tonen en tinten, zorgvuldig geelaboreerd. De kleurige toetsen vervullen
zowaar de rol van dansende noten. Het
landschap, de marine, het havengezicht,
de vakantieindrukken, de interieurs en de
bloemen genieten zijn voorkeur. Daarbij
dient echter aangestipt, dat te exacte onderwerpen hem veeleer hinderen dan stimuleren. Zijn aquarellen tasten naar het
essentiele en naar de verzieling van het
motief. Hij durft het aan op grote forma-

ten te aquarelleren, zonder daarbij aan intensiteit in te boeten of de eigenschappen van het medium op de helling te zetten. De tekeningen zijn eveneens een sterke zijde van zijn talent.
Om zijn kunst echt te begrijpen, moet
men weten en aanvoelen dat Renty in zijn
diepste wezen een romanticus is. Zijn
sceptische en stoicijnse kijk op het leven
heeft lets van ontnuchtering en spilt van
een ontgoochelde romanticus. Voor de
decadentie die deze barse tijd kenmerkt,
wil hij een tegengif aanreiken. Hij voelt
het einde van een beschaving scherp aan,
hoewel niet zonder pijn. Het is hoopgevend dat hij dit aspect in zijn werk niet
wenst te behandelen, maar er integendeel
lets sereens tegenover stelt. Kunst moet
voor hem gevoel en poezie inhouden!
(A. Ullens/el 56, 2101 Schoten)
Rene Turkry

Johan Duijck
Provinciale Prijs Oost•Vlaanderen voor vokale muziek 1981-1 ste Laureaat Nationale
Koorwedstrijd RTBF 1982 • Provinciale
Prijs Muziekcompositie Oost-Vlaanderen
Johan Duijck kwam in dit tijdschrift reeds

Copyright Vanhaelewyn, Brugge.

ter.
sprake (nr. 165). Toen werd benevens de
pianistieke aktiviteit ookzijn kooraktiviteit
belicht. Intussen heeft Johan Duijck zijn
artistieke loopbaan met brio voortgezet.
Met het eigen Gents Madrigaalkoor werd
in 1982 de koorwedstrijd van de RTBF ga
wonnen en werd in maart 1983 een tweede
a capella plaat opgenomen. In het internationaal koorfestival Europa Cantat VIII te
Namur (1982) leidde hij een atelier en voerde daarmee de Mis in re groot van A. Dvorak uit.
Zijn muzikale aktiviteit heeft echter een dimensie bijgekregen nu hij ook de compositie heeft aangepakt. Met zijn 'Lentetriptiek' voor vierstemmig gemengd koor, op
teksten van Hadewijch, Hendrik van Veldeke en Jan van Brabant, behaalde hij meteen de provinciale prijs voor vokale muziekcompositie van de Provincie OostVlaanderen. Hoewel beschouwende, ontspannen passagen niet ontbreken, treft
vooral de frisheid van dit werk. De componist doet weliswaargeen beroep op hedendaagse snufjes, maar ritmiek, harmonie en
expressie zijn wel degelijk van onze tijd.
Piano, koordirectie en compositie zijn echter niet de enige muzikale uitingen van Johan Duijck. Zij vormen a/s het ware het solistische luik van zijn muziekbeleving.
Doch in vele aspekten is hij ook medemuzikant. Niet alleen is hij een bekwaam
en gewaardeerd begeleider voor heel wat
zangers, ook begeeft hij zich samen met
Dirk Lippens en Jan Van Kelst op de paden
van de kamermuziek. Samen vormen zij sedert vorig jaar het Hans Memling K/aviertrio. Deze diversiteit — piano, koordirectie, compositie, kamermuziek, begeleiding
en muziekonderwijs, is geen uiting van gebrek aan grondigheid of van besluitloosheid, maar bewijst wel een overgave aan
de muziek meer dan aan de carriere. In dit
opzicht beantwoordt Johan Duijck misschien niet aan het imago van de moderne
beroepsmuzikant, doch veeleer aan dat
van uit de tijd toen de musicus in dienst
stond van de muziek en deze in dienst van
de mensen. (Kalkovenstraat 11, 8000 Brugge)
Carlos Bourgeois
-

Kunst en geest

UIT LIEFDE VOOR DE KUNST
De volgende dramatische bezwering is door de auteur vanzelfsprekend in de
eerste plaats bedoeld voor de Franse christenen. Toch is zij ook voor Vlaanderen
grotendeels toepasselijk, hoewel hier de toestand ongetwijfeld gunstiger is dan in
Frankrijk.
,,De breuk tussen het Evangelie en de cultuur is ongetwijfeld het drama van onze
(Paulus VI, Evangelii nuntiandi)
tijd.
"

Deze zin hield niet op en houdt ook nu niet op in mijn geest te spoken sedert hij
werd uitgesproken. Ik zou hier willen pleiten voor de aanwezigheid van de
christenen in de kunstwereld, de beeldende kunst, de architectuur, het woord, de
muziek, de film, waar nog?. .. Ik weet wellicht dat, globaal bekeken, de echtscheiding is uitgesproken tussen de christenen en de kunst. Al verdubbelden of
verdrievoudigden de kranten hun cultuurpagina's, al is het aantal festivals misschien vertienvoudigd sedert zes jaar, toch slaagt zelfs de missionaire gedachte er
niet in de christenen ertoe te brengen de weg naar de kunst terug te vinden.
Waarom ? Ik begrijp het nog niet goed. Er zweeft nu nog een droom van doorzichtigheid der ideeen, die door altijd maar doorzichtig en zuiver te zijn, eindigen
met niet meer te bestaan. Zal men in de Kerk evenveel tijd nodig hebben om het
gewettigd geld in eer te herstellen als voor het gewettigd genot ? Inderdaad, een
droom van puurheid die ertoe brengt de kunst te verwerpen. De droom van puur
heid wordt een weigering van alle bemiddeling, van alle afstandelijkheid; de bijbel wordt geInterpreteerd als kennis van God, alsof kennis van God mogelijk
was. Een paradoxale toestand ! In het begin van de Kerk was er een Tertullianus,
een Clemens van Alexandria die de kunst verwierpen omdat de Griekse kunst het
kunstmatige als realiteit wil nemen en van de mens de maat van alle dingen wil
maken, het middelpunt van alles, het enige verklaringsbeginsel... Heden gaan de
artiesten er altijd maar mee door de menselijke absurditeit in hun kunst te creeren, terwijl men de indruk krijgt dat de oude droom van Prometheus een toevlucht heeft gevonden in de theorieen van kerkmensen.
-

Zij zitten zo ingesloten in hun beloken luchtledige samenkomsten, die theoretici,
dat ze de fantastische ontwikkeling niet zien die de media hebben geschonken
aan alle zintuigelijke spraken... Terwijl zij de secularisatie verkondigen en over
economie praten, ziet men hoe het links van de verandering en het nieuwe rechts
een verbond sluiten om de cultus van de zon officieel te verklaren en om op een
nadrukkelijk religieuze en niet-christelijke wijze de Sint-Jansvuren opnieuw tot
leven te brengen.
Zij — de christelijke theorieenbrouwers — verwerpen de zintuigelijkheid.
Waarom ? Vroeg niet reeds Kierkegaard of de passies altijd als heidens moeten
beschouwd worden ? In elk geval, als men ze verwerpt dan lopen de kerken leeg
en ook de bewegingen. Nooit heeft men meer nood gehad aan een zintuigelijke
spraak en een artistieke taal, en nochtans zijn de christelijke militanten er nooit
zo onverschillig voor geweest.

Onlangs zegde Mgr. Saudreau: „Er is geen vrijheid in de wereld en in de geesten,
zonder kunst en zonder cultuur. Alle inspanningen op het gebied van de planificatie, de rationalisatie en de sociale opvoedkunde leiden onbetwistbaar tot de
vernietiging van de mens, door economica en bureaucratic, indien zij in de maatschappij geen plaats meer laten voor het spel, het symbool, de kunst. Het is in de
kunst dat de mens de nodige afstand neemt van de werkelijkheid om er niet in
vastgelijmd te raken, om een juistere kijk te krijgen op de werkelijkheid, om de
mogelijkheid voor zelfbevrijding te ontdekken."
Niet gering is de task van de kunstenmakers, de goochelaars met verhalen, de
wevers van imaginaire werelden: zij maken het de mens mogelijk om zijn eigen
werk te verrichten: nadenken. Hun kracht is groot, want zij veronderstelt de vrijheid en zij doet de smaak van de vrijheid ontstaan. Wie hunner liet men de stem
horen van de bisschoppen, die te Lourdes bekenden: ,Wij hebben er behoefte
aan dat de auteurs, de componisten, de dichters, de cineasten door middel van
hun kunst iets zouden mededelen over hun zoeken en hun geloof, en over het
leven van de christenen." Waar wie van hen kreeg een 'opdracht' overeenkomstig de regels ?
Zonder twijfel hebben een aantal christenen zich geengageerd in dienst van de
vrijheid, maar zij zijn niet talrijk. Zeg me hoeveel christenen zijn kunstenaar?
En nochtans het zijn alleen de heiligen en de artiesten die echt de originaliteit van
de christelijke boodschap kunnen doen aanvoelen: die boodschap die geen ideologie is en zelfs in de eerste plaats geen leer is, maar die bestaat in de openheid
voor de openbaring van Gods licht, van Gods glorie in Christus. Wie durft beweren dat men de liefde kan uitdrukken met de woorden van boekhouders?
Kunst bestaat altijd in het lezen van de werkelijkheid, maar zij schept tevens een
afstand ten opzichte ervan. Ik geloof dat het Bachelard was die beweerde: „Het
beeld is de dageraad van een woord..." Zeker, de kunst is niet het woord Gods,
maar zij kondigt het aan en roept ernaar, zonder er de zin van te verkrachten.
Het is het woord integendeel dat aan de kunst zin geeft.
Er is natuurlijk kunst en kunst... ik zal niet de naam kunst geven aan sommige
trieste muziekjes, aan een aantal 'mooie' posters met foto's van planten, landschappen en 'natuur', die de hele bijbel herleiden tot een lang commentaar op het
kantiek der drie kinderen. Hedendaagse kunst kan niets anders zijn dan een confrontatie met de chaos en de afgrond, die de moderne media ons doen ontdekken
in ons en rondom ons. Er kan geen 'rustige' kunst bestaan, geen 'harmonieuze'
kunst, tenzij door sublimatie en dat is zeer uitzonderlijk. Kunst bestaat dikwijls
in een 'kreet', maar die kan eenvoudig en yolks zijn... Van Brel tot Higelin hoort
men hem in vele chansons... Zij verwarren misschien, maar zij zijn toegankelijk.
Een laatste woord. Hoe zwaar wogen de 'Gefusilleerden' van Goya en de 'Guernica' van Picasso in de strijd voor de rechtvaardigheid en de waardigheid van de
mens ? Tussen de getuigenissen die het menselijke hart doorploegen om het God
te doen horen, hoe zwaar wogen daar Cimabue, Greco, of Braque?
(Michel Dubost, priester, in het Franse dagblad 'La Croix', 5.11.82)

SIGNALEN VAN HOOP
Remi van de Waite kreeg de prijs voor het religieuze boek naar aanleiding van
zijn werk 'Tot het aanbreken van de dageraad' waarvan de DF-Horizonbrochure
'Komt er nog een morgen' een samenvatting is. Het is op dezelfde problematiek
dat hij in het hier volgend artikel aansluit.
Onze taal werd verrijkt met een nieuw woord. Wij leerden het doem-denken spellen. Met dit begrip willen wij uitdrukken dat wij ons als mensen van alle zijden bedreigd weten. Vooral door toekomst-wolken, duister geladen met kernenergie,
tot spookkastelen opgestapeld als werkeloosheid, economische crisis, baldadig
geweld, immoraliteit, chaotische toestanden op elk denkbaar niveau. Wij lijken
gedoemd tot ondergang. Wij leven in een apocalyptische tijd. Het einde van deze
wereld zal wel nabij zijn. Hier op aarde valt niet goeds meer te verwachten. Velen
denken dit. Zij zijn losgeslagen in paniek. Durven gewoon niet denken aan morgen. Onheilsprofeten bespelen met toenemend succes deze primitieve angsten van
een steeds talrijke publiek. Ook heel wat kerkmensen worden onweerstaanbaar

meegezogen door dit doemdenken. Zij zien het niet meer zitten. Ook niet in hun
eigen kerk. Zij krijgen de indruk overal te pletter te lopen. Vast te raken in radeloosheid en onmacht. Te lopen op een dood spoor.
Gelovigen moeten de werkelijkheid van een waarachtig weinig bemoedigdende
toekomst onder ogen zien. Geloven is nooit aan de werkelijkheid voorbij-zien,
kijkend naar een andere werkelijkheid. Geloven is de werkelijkheid door-zien.
Vanuit en in het licht dat Christus is. Voor mensen die geloven in Christus, aan
wie alle macht gegeven is in de hemel en op aarde (vgl. Mt. 28, 18), wordt deze
concrete geschiedenis gedragen en gedreven door Gods Geest. Gods Rijk komt
op onze aarde. Dit doet gelovigen vertrouwvol actief deelnemen aan het wereldgebeuren en werken aan actuele en toekomstige geschiedenis. Geloven is niet
vluchten in een imaginaire wereld, maar bestaat in een zich totaal engageren in
doze wereld. Hoopvol, niet toegevend aan begrijpelijke en vaak verstikkende en
verlammende angst. Nog altijd kunnen wij Jezus verdrietig verwijt vernemen:
,,Waarom zijt ge zo bang? Hoe is het mogelijk dat ge nog geen geloof bezit?"
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(Mk 4, 40), of zijn bemoedigend woord: ,Wees niet bang, maar blijft geloven"
(Mk 5, 36).

Dit gelovig vertrouwen in Gods Geest en in zijn werkzame aanwezigheid in onze
hedendaagse mensengeschiedenis, op de aarde die wij mensen gestalte geven,
moet ergens kunnen op steunen. Er moeten aanwijsbare redenen zijn om dit vertrouwen verantwoord te wagen. Traditioneel wordt de hoop als deugd voorgesteld als anker. Er moeten situaties en omstandigheden zijn om dit anker van
onze christelijke hoop in vast te slaan. Zo niet verwarren wij christelijk vertrouwen met een beaat optimisme dat zichzelf een illusoire wereld opbouwt omdat
het de werkelijkheid niet aankan. Zijn er dan dergelijke redenen tot hoop in wereld en kerk van vandaag?
Her-leven en leven
Vooraf willen wij ons eigen standpunt verduidelijken. Wij hebben het in deze
korte bijdrage bewust niet over tekenen van een geestelijk reveil. Tekenen dus die
crop zouden wijzen dat bepaalde waarden die een tijd lang sterk gedevalueerd leken, opnieuw hoger in koers komen. Het opsporen van dergelijke signalen verraadt o.i. een al te eenzijdige invulling van de christelijke hoop. Wanneer men
verheugd vaststelt dat er bijvoorbeeld op-nieuw meer roepingen zijn voor het religieuze leven, voor het kerkelijke ambt, dat kerkpraktijk toeneemt, dat het kerkelijk gezag meer impact krijgt op het concrete leven van kerkmensen — stel dat
dit alles inderdaad het geval zou zijn ! —, dan verblijdt men zich over het herleven van het verleden. Dit gebeurt evident terecht. Wanneer men waarden ontdekt heeft in het verleden, wil men die vanzelfsprekend behouden in het heden en
zoekt men die normaal door te spelen naar de toekomst. Maar hopen heeft toch
voor alles met toekomst te maken. Het gaat in de hoop niet zozeer om een overleven, als wel over leven.
Leven is openheid. Ontvankelijkheid. Leven is op weg gaan. Wat ook betekent
ergens uit weg-trekken. Weg naar de onbekende toekomst toe. Leven zoekt
bestendig nieuwe wegen. Het bloed kruipt waar het niet gaan kan. Leven is dynamische kracht. Het neemt moedig alle hindernissen. Het verwekt conflicten. Het
zet zich taai door in om het even welk klimaat. Stilstand betekent dood.
Precies als gevolg betekent ons leven een zonder angst, vertrouwvol op weg gaan
naar het onbekende. Daar zal God zijn belofte waar maken. Het onbekende land
van de toekomst, kan het land van Gods belofte zijn. Wij worden door God zelf
begeleid om in de toekomst het land van Gods belofte binnen te trekken. Hij zelf
gaat ons voor-uit. Hij zelf leert ons voortdurend wat de weg ten leven is (vgl. Ps
16, 11; 25, 8; 143, 8). Wij moeten slechts zoeken op het spoor te blijven van Jezus
die zelf de Weg is (Joh 14, 6) en die ons ,een nieuwe, levende weg gebaand
heeft" (Hebr. 10, 20). In de Handelingen van de apostelen wordt de christelijke
geloofswerkelijkheid dan ook vaak zonder meer 'de Weg' genoemd (19,9.23; 22,
4; 24, 14.22) en de gelovigen heten er ,aanhangers van de Weg" (9, 2). Paulus
zou deze weg en het volgen daarvan, beschrijven als het beleven van de liefde (1
Kor 12, 31). In het geloven baant God zelf zich een weg binnen onze mensengeschiedenis. In en door zijn Zoon wiens baan-brekende Geest leeft in de gelovigen. Geloven is met God op weg gaan.
Wanneer wij hier dan op zoek gaan naar signalen van hoop, dan kijken wij niet
op de eerste plaats uit naar het her-leven van vroegere waarden, maar wij vragen
ons wel af of er reeds iets te merken valt van een zich door-zetten van het christelijk geloven in de maatschappij van morgen.
Crisis als uitdaging
Wellicht zitten wij hier in het Westen volop in een historische crisis-situatie. Wij
zien dit begrip niet onmiddellijk negatief zoals dit wel het geval is in de woordcombinatie: economische crisis. Wij vermoeden sterk dat wij het einde meemaken van het 'christelijk Westen' of van de 'westerse christenheid'. Daarmee bedoelen wij een historische, maatschappelijke en politieke gestalte waarin het
christelijk gelovig-zijn zich in een proces van eeuwen heeft geIncarneerd. De
christenheid was een maatschappelijk gegeven waarin cultuurbepaalde gedragspatronen en overtuigingen, vaak zonder meer werden gevaloriseerd als zovele realisaties van een evangelische mentaliteit. Men was tot voor kort in het
Westen christen zoals men in bepaalde gebieden van het Midden-Oosten moslim
is, nr. door geboorte. Men nam als vanzelfsprekend de bestaande leefpatronen
over. Het vertrouwde kader schonk rust en zekerheid.
Deze Westerse christenheid bestaat niet meer. Wat op deze fase volgt is nog niet
duidelijk. Er zijn nog geen klare contouren en niemand waagt zich aan lange
afstands-projecten.
Leven in een periode tussen 'niet meer' en 'nog niet' bepaalt precies het wezen
van een historische crisis. Met alle gevolgen van dien: verwarring, onrust en onzekerheid, angst, agressie, apathie en wanhoop. Met o.m. ook een ziekelijke
hamsterwoede om geestelijke waarden op te slaan waarvan men de teloorgang
vreest.
Wanneer deze vaststelling juist is, m.a.w. wanneer wij het inderdaad zouden te
maken hebben met een historische crisis, met een totale omslag van onze cultuur,
met de opvolging van een beschaving door een andere, dan is elke poging tot behouden of tot restauratie op voorhand — mogelijks na een kortstondig en oogverblindend succes — tot mislukking gedoemd. Dan is er inderdaad alleen nog
plaats voor doemdenkers. Een vol heimwee omzien naar het verleden, een restaureren van wat definitief voorbij lijkt, is even vruchteloos als het heilloos is. Nie112

mand die daar duidelijker tegen gewaarschuwd heeft dan Jezus van Nazareth:
,,Men doet geen jonge wijn in oude zakken, anders bersten de zakken, de wijn
loopt er uit en de zakken gaan verloren, maar jonge wijn doet men in nieuwe zakken, dan blijven beide behouden" (Mt 9, 17).
Het wil ons voorkomen dat de historische cultuurcrisis die wij meemaken een uitdaging betekent aan ons christelijk geloven. Beschikken wij als gelovigen over
voldoende creativiteit, vindingrijkheid, fantasie, moed, durf, vertrouwen, om
evangelisch te gaan leven midden een totaal veranderende maatschappelijke en
culturele context, buiten de vertrouwde vormen en kaders, buiten de vroegere
vanzelfsprekendheden en buiten overgeerfde leefpatronen ? Hebben wij genoeg
aan het evangelic, aan Gods genade alleen (vgl. 2 Kor 12, 9) ? De christelijke kerk
is geboren uit een dergelijke uitdaging: ging men 'de Weg' volgen binnen het vertrouwde en degelijke wetskader van Israel, of zou men 'de Weg' zijn eigen bedding laten zoeken, ook onder heidense volkeren ? De apostelen opteerden uiteindelijk voor deze laatste visie. Maar uit de handelingen en uit de brieven van Paulus, weten wij dat het ook toen niet gebeurde zonder slag of stoot en zelden vanuit een consequent uitgewerkte consensus. Persoonlijk menen wij dat de kerk nu
voor een gelijkaardige uitdaging staat. Zij moet moedig kiezen voor 'de Weg' erop vertrouwend dat die nergens en nooit dood kan lopen.
Evangelisch radicalisme
Wij dienen het er dus op te wagen te leven vanuit het evangelic van Gods
genadig-zijn. De evangelieverhalen laten zich echter niet gebruiken als stafkaarten van een leger. Niet alle denkbare wegen staan er op uitgestippeld. Wij vinden
daarin evenmin een code van verkeerssignalen onveranderlijk geldig voor alle tijden. Wel bieden de evangelieverhalen ons een Weg, een verplichtende orientatie,
een weg-wijzing die wij dienen te volgen, waarin wij verder moeten, althans wanneer het er ons om te doen is christelijk te leven. In de evangelieverhalen staat Jezus niet enkel model voor het leven van zijn leerlingen maar deze verhalen willen
ons precies gevoelig maken voor de blijde tijding dat Jezus zelf met ons op weg
gaat. Hij is in ons en wij zijn in Hem. Het johanneisch beeld van de verbondenheid tussen de wijnstok en de ranken en tussen de ranken van de ene wijnstok onderling, blijft het meest suggestief.
Omdat wij er gelovig op vertrouwen dat Jezus in ons leeft en wij in Hem, gaan
wij zonder angst maar hoopvol de onbekende toekomst tegemoet.
Wij menen dat wij de noodzakelijke steunpunten en ankerplaatsen voor een dergelijk hopen en waarover wij het hoger hadden, inderdaad kunnen aanwijzen
midden onder ons. Mensen geloven ook de dag van vandaag in hun reele verbondenheid en eenheid met Christus en zoeken die te beleven in het dragen van rijke
vruchten. Doordat zij zoeken te leven in concrete liefde, volgens de mogelijkheden en de eisen van de eigen tijd, kunnen zij zichzelf gerust stellen dat zij van de
dood naar het leven zijn overgegaan. Daardoor blijkt dat zij uit God geboren
zijn en daardoor precies overwinnen zij de wereld (vgl. 1 Joh 3-4).
Zo zien wij zo wat overal mensen die mekaar opzoeken in kleine verbanden om
onderling te zoeken hoe voor Gods mogelijkheden in deze onmogelijke wereld
een weg te bereiden. Zij lezen samen een stuk Bijbel. Dit wordt bemediteerd. Er
wordt samen over nagedacht. Het wordt naar de concrete situatie, naar kerk en
maatschappij van vandaag toegehaald en geinterpreteerd. Als brandnetel. Zij
worden erdoor geprikkeld iets te gaan doen. Er wordt eerlijk gezocht naar consequenties voor de praktijk. Initiatieven komen tot stand. Telkens nieuw. Onvermoeid. Door niets of door niemand te ontmoedigen. Zij weigeren zich neer te
leggen bij de feiten en aanvaarden geen onvermijdelijke en dwingende omstandigheden. Het gebeurt in gezinsgroepen, in een buurt, in bijbelkringen, in basisgemeenten, in informele groepen, in parochie-verband, in officiele raden en organisaties. Men gaat daarbij onmiddellijk naar de kern van de zaak: hoe evangelisch te leven in deze maatschappij van ons. Er wordt heel eerlijk gezocht naar
een evangelisch alternatief voor ons actueel mensvernielend maatschappelijk en
economisch bestel. Men stelt andere prioriteiten vanuit de navolging van Jezus,
dan de prioriteiten van deze wereld. Het komt niet langer aan op bezit, op produktie en consumptie, op macht en succes, maar op de menselijkheid van de
mens. Het anonieme denken in algemeenheden en collectiviteiten wordt doorbroken door de aandacht voor de onvervreemdbare rechten en mogelijkheden van
het subject, van de persoon.
Het is voor de kerk van de toekomst een uitermate hoopvol signaal dat steeds
meer leken hun actieve verantwoordelijkheid voor hun kerk willen opnemen. De
kerk is aan het veranderen van een verzorgingskerk vanwege de clerus voor het
yolk, tot een kerk van het yolk. Deze beweging is niet meer te stuiten. Er is veel
meer leven en verantwoordelijkheidszin, veel meer bewust engagement, veel
meer durf ook en moed. Het gehele kerkvolk emancipeert in kracht van de sacramenten, doop, vormsel en eucharistic. Het gebeurt af en toe nog met onvermijdelijke conflicten. Die worden goddank niet uit de weg gegaan. Men leert ermee
omgaan. Ze worden verwekt. Het is zonder meer bewonderenswaardig en een
echt wonder dat men de dialoog aanhoudt, dat men het niet moe wordt alles
steeds opnieuw ter sprake te brengen. Er wordt echt gebeden. De ontdekking van
de heilige Geest in katholieke kringen, o.m. door en in de charismatische beweging, is wel de belangrijkste motivatie voor een hoopvol naar de toekomst toeleven. Gelukkig laat men zich niet duwen in de onzalige tegenstelling tussen
mystiek en strijd. Men beseft, ook in kringen van kerk- en maatschappijkritische christenen, dat het ene niet kan zonder het andere. De navolging van Je-

zus in radicaal engagement voor een menswaardiger wereld, is slechts mogelijk
vanuit een eenheid met Hem. Los van Hem kunnen wij nets (Jon 15, 5).
Een verder signaal van hoop vinden wij in de samenstelling van de hierarchic.
Wij hebben hier minder te maken met kerk-vorsten die ver van de basis verwijderd, vanuit een ongenaakbare positie decreteren. Zij verrassen door eenvoud en
gaan voor in een sobere levensstijl. Zij kunnen luisteren en zij zoeken de enige
evangelische signatuur van hun ambt waar te maken, door erkenbare en geloofwaardige dienstbaarheid. Steeds meer hierarchen kunnen hun persoonlijke
ambts-beleving omschrijven zoals Paulus dit deed: ,Niet alsof wij beer en
meester zijn van uw geloof; in het geloof staat gij vast genoeg. Wij willen slechts
bijdragen tot uw vreugde" (2 Kor 1, 24). Het zit er dik in dat daardoor een eeuwenlange onzalige kloof, om niet te spreken van een tegenstelling tussen hierarchic en lekengemeenschap, wordt overbrugd. Wat werkelijk voor de toekomst
van de kerk het beste laat verhopen.
Zelfs in het actueel algemeen tijdsgevoel menen wij een signaal van hoop te ontdekken. De hedendaagse mens leeft niet langer in een ongedeelde euforie omwille
van het menselijk kunnen zoals dit vooral in de verbluffende vooruitgang van
wetenschap en techniek aan bod komt. De mogelijkheden van wetenschap en
techniek dragen in niet geringe mate bij tot het doemdenken. Wij zijn bang geworden voor ons eigen kunnen. Bang voor een waarden-vrije wetenschap. Overal
is men op zoek naar algemeen aanvaarde waarden die als normen kunnen gelden
waarbinnen men verantwoord met de resultaten van de wetenschap omgaat. Dergelijke waarden kunnen zelf nooit het resultaat zijn van de positieve wetenschap,
maar onderstellen hoe dan ook een principiele geloofshouding. Aan deze nood
kan de kerk tegemoet komen door het aanbod van evangelische waarden als de
volstrekte prioriteit van de persoon, van dienende liefde, van bescherming van
het leven, van een koesteren van alle bestaan, van universele solidariteit en van
barmhartigheid.
Er zijn dus overal en heel wat signalen van hoop aan te wijzen. Het gaat niet om
een overweldigend en eclatant gebeuren, om een succesrijk ondernemen. Het
gaat om zovele flitsen van hoop. Daaraan zal het ons nooit ontbreken. Veel is het
alles bij mekaar niet. Maar het is wel voldoende om niet volledig tenonder te
gaan in een volslagen, chaotische duisternis. Om het doem-denken te doorbreken
en om samen hoopvol op weg te gaan. Wij kunnen ons blijvend laten bemoedigen door een profetenwoord: , Blij f nu niet staren op wat vroeger gebeurde en
staat bij het verleden niet stil. Zie, Ik ga iets nieuws beginnen: het is al ontloken,
bemerkt gij het niet ?" (Jes 43, 18).
Ambroos-Remi Van de Walle o.p.
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in on om de kunst
MUZIEK GEINSPIREERD DOOR LITERATUUR EN BEELDENDE KUNST

FRANZ LISZT (1811.1886)
AN N EES DE PELERI NAG E, II,
voor piano (1838-1839), nrs. 1 en 2:
1. Sposalizio - 2. II Pensierosol
Het eerste stuk werd ingegeven door het beroemde schilderij
van Rafael, Lo Sposalizio delle Vergine (1504), dat zich in de Galleria della Brera te Milaan bevindt. Het tweede stuk ontstond na
de beschouwing van het beroemde grafbeeld van Lorenzo de Medici van Michelangelo in de Medicikapel te Firenze.
Na hun vlucht uit Parijs in 1835 begonnen Liszt en Marie
d'Agoult aan hun romaneske omzwervingen in Zwitserland en
Italie. De reisindrukken van de jonge componist vonden hun
neerslag in de eerste twee suites Annees de Pe/erinage, waarvan de tweede zijn Italiaanse reisherinneringen weergeeft en
dus in de jaren 1838-1839 ontstond doch pas in 1858 werd uitgegeven. Reeds droeg de veel belezen en hooggecultiveerde autodidact in zich de kiemgedachte van een 'alkunstwerk' die later
door zijn schoonzoon Richard Wagner zou ontwikkeld en geconsacreerd worden in diens theorie en toepassing van het 'Gesamtkunstwerk.' In Italie kreeg Liszt's kunstopvatting een vastere, scherpere omlijning dank zij zijn begeesterde communie met
de Italiaanse cultuur en wellicht ook zijn omgang met de Franse
schilder Ingres te Rome. In een brief van oktober 1838 aan Jo-

In deze nieuwe rubriek wil de redactie interessante (korte) artikels publiceren over een of andere kunstaangelegenheid, die niet direct in
aanmerking komen voor een themanummer.
We proberen op die manier in elk
nummer zoveel mogelijk alle kunsttakken aan bod te la ten komen.

Raphael, 'Huwelijk van de H. Maagd
1504, Milaan.
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seph d'Ortigue over de H. Cecilia van Rafael die hij als het volmaakt symbool van de muziek beschouwde, had de componist
reeds een vaag betoog over de eenheid der kunsten gehouden. In
een brief van oktober 1839 van uit San Rossore aan Berlioz zegde
hij dat Rafael en Michelangelo hem de muziek van Mozart en
Beethoven beter deden begrijpen en dat Giovanni da Pisa, Fra
Beato en Francia hem een beter inzicht in de muziek van Allegri,
Marcello en Palestrina gaven; Titiaan en Rossini zag hij als
tweelingsterren 2 . In Italie kwam Liszt tot de overtuiging dat er
een verborgen band, een soort van kosmische eenheid tussen alle geniale kunstwerken moest bestaan. Vandaar was het een
kleine stap om in het creatief proces de verschillende artistieke
emoties bewust op elkaar te betrekken en op die manier een
overtreffende, veelzijdige esthetische belevenis mogelijk te maken. Niet alleen gedichten, schilderijen, beeldhouwwerken doch
ook landschappen, historische monumenten en plaatsen, kortom alle schoonheidsontroeringen, werden dienstbaar geacht als
muzikaal argument. In zijn Annees de Pe/erinage bracht Liszt deze opvatting in toepassing en meteen was hij wellicht ook de
eerste componist die zich liet inspireren door beeldende kunstwerken.

1. Lo Sposalizio
Het huwelijk van de H. Maagd werd door Rafael voorgesteld volgens de Legenda aurea van Jacobus de Voragine (1230-1298/99).
De stem des Heren had de bruidwervers bevolen een dorre tak
mee te brengen; bij het naderen van het altaar zou die van de uit-

verkoren bruidegom beginnen bloeien. Het wonder geschiedde
toen Jozef aantrad en zo werd hij met Maria in de echt verbonden. Op de voorgrond van het schilderij staat het bruidspaar aan
weerskanten van de hogepriester die het huwelijk inzegent; achter Maria staan de eredames en achter Jozef, de afgewezen pretendenten. Op de achtergrond van het uitgestrekte plein verheft
zich de ronde koepeltempel. Opvallend zijn de Iicht- en ruimtewerking, de evenwichtige compositie en de gratie van de figuren
die samen met de rijkdom en harmonie van de kleuren dit schilderij tot een klassiek meesterwerk maakten. De plechtigheid
werd weergegeven op het moment dat Jozef de ring aan Maria's
vinger schuift en Liszt heeft daar blijkbaar rekening mee gehouden.
De wi jd i ngsvol le melodie met kwi ntval len die onopvallend inzet,
evoceert het tempelplein waar de heilige handeling zal voltrokken worden, en dat er nu nog verlaten bijligt. Het krullend
tertsmotief, dat een opvallende gelijkenis vertoont met Wagners
noodlotmotief uit De Walkure, Iijkt een vraagteken in de ijle
Iucht te zetten: wie zal de bruidegom worden? Zowel het tempelals krulmotief zullen het hele stuk door een hoofdrol blijven spelen. Een hemelse sfeer wordt opgeroepen door de gedempte arpeggio's op volmaakte driekianken die de gewijde zang omspelen. Naarmate het huwelijksgezelschap aangroeit en de spanning om het verwachte wonder stijgt, grijpen de arpeggio's
steeds hoger terwijl het kerkmotief steeds intensiever herhaald
wordt tot aan zijn apotheose in dreunende octaafverdubbelingen. Het wonder is geschied en het voorspel tot de huwelijksinzegening afgelopen. Het vraagmotief krijgt nu een antwoord en
zal symbool van de ring worden. Een tedere romantische melodie illustreert thans de menselijke relatie van het bruidspaar.
Een climax van akkoorden voert naar een apotheose van het
ringmotief om het hoofdmoment van de plechtigheid weer te geven. Als om de menselijke verbintenis met een sacrale band te
omstrengelen wordt de innige cantilene dan begeleid door het
wijmotief uitgesponnen in neerslingerende kwint- en kwartvallen. Als klokken en orgel die hun jubel over het gehuwde paar uitstorten, dreunen vervolgens de aaneengeregen kwartsprongen
in klaterende octaven met daarboven zwevend het lyrisch thema
in voile triomfantel i j ke akkoorden. Een laatste maal versch i j nt
het ringmotief in een stralend aureool om blijvend te herinneren
aan de onverbrekelijke band van het huwelijk. Dan wordt het
weer stil op het tempelplein. De laatste neerdwarrelende kwartintervallen met spaarzame harmonieen lijken Debussy wel geinspireerd te hebben voor zijn eerste Arabesque voor piano 3
In 1883 bewerkte Liszt dezelfde muziek voor orgel of harmonium
met zang ad libitum onder de titel Spozalizio. Ave Maria 3 4 • Hierbij werd vooral het lyrisch thema van de pianoversie uitgewerkt
waarop dan de woorden Ave Maria het best konden geplaatst
worden.
.

2. II Pensieroso
In 1520 was de bouw van de Nieuwe Sacristie van de San Lorenzokerk te Firenze voltooid naar een ontwerp van Michelangelo
en van 1520 tot 1534 werkte de beeldhouwer-architect aan de
twee grafmonumenten van Lorenzo en Giuliano de Medici, die in
het architectonisch kader van de nieuwe grafkapel moesten ingepast worden. Bl i j kbaar heeft het zittend beeld van Lorenzo 11
de Medici (1492-1519), kleinzoon van II Magnifico en vader van de
latere Franse koningin Catharina de Medici, het meest indruk op
Liszt gemaakt. De graaf van Urbino werd als pauselijk generaal
in Romeinse wapenrok en met sierheim uitgebeeld, en tevens
als Denker, ais Pensieroso. Met de elleboog steunt hij op een
koffertje dat op zijn knie staat en hij laat zijn kin op de gesloten
hand rusten 5
Boven de partituur schreef Liszt een toepasselijk kwatrijn van
Michelangelo zelf:
Grato m'e II sonno, e piu I'esser di sasso.
Mentre the it danno e la vergogna dura,
Non veder, non sentir m'6 gran ventura.
Pero non mi destar, deh' — parla basso!
.

Michelangelo, 'Lorenzo II de Medici , Firenze.
Uit deze verbinding van literatuur met sculptuur en muziek blijkt
duidelijk het streven van de componist naar een samenbundeling van de verschillende kunsten.
De muziek werd als een treurmars opgevat met obsederend kiopritme op dezelfde noten. Het is een koele, afstandelijke dodenhulde zonder persoonlijke emotionele betrokkenheid vanwege
de componist die touter als cultuurpelgrim eeuwen later nog alleen bewogen werd door het historische kunstwerk. De energieke arpeggio's identificeren Lorenzo als veldheer. Dan is het alsof
in de gaande, holklinkende bas de schim van Lorenzo over de kille vloer begint te stappen. Of is het zijn stem die 'de profundis'
spreekt en de afgestorvene gelukkig prijst in zijn versteende
slaap? Want die hoeft de nimmer aflatende schade en schande
van het mensdom niet meer te zien noch te voelen. Nee, hij
wenst niet gewekt te worden. Daarom, spreek zacht. Langzaam
verzinkt bij het einde de geest van Lorenzo terug in zijn verstarde
slaap op een dalende reeks van dominantseptiemakkoorden met
appogiaturen. Op een gelijkaardige manier zal Wagner zestien
jaar later Brunhilde laten insluimerens. Met deze amper twee
bladzijden treffende griezelmuziek was Liszt in zijn uitdrukkingsmiddelen ver vooruit op zijn tijd.
In 1863-1864 bewerkte hij dezelfde muziek voor orkest onder de
titel La Notte (naar Michelangelo) die hij als nr. 2 in zijn Trois
Odes funebres inschakelde'. In een brief van 1863 aan Caroline
Sayn-Wittgenstein had hij reeds gewag gemaakt van een 'Pensieroso agrandi' 8 . In het autografisch handschrift had hij genoteerd dat hij o.a. een uitvoering van La Notte op zijn begrafenis
wenste. Deze wens ging niet in vervulling, wellicht omdat deze
toen niet bekend was of omdat het nodige muziekmateriaal niet
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Michelangelo, 'De nacht'(fragment
van het grafmonument van Giuliano de Medici), Firenze.

ter plaatse was. In 1866 maakte de toondichter een bewerking
van La Notte voor piano vierhandig, en ook nog een andere, onvoltooide pianobewerking van 1864-1866 bleef bewaard 9 . In een
brief van 18 augustus 1872 sprak Liszt nog over een bewerking
voor viool en piano 10 . Met de titel La Notte verwees hij dan blijkbaar naar de prachtige liggende vrouwenfiguur De Nacht die
door Michelangelo als sarcofaagbeeld bij het grafmonument
van Giuliano de Medici in dezelfde Medicikapel te Firenze gemaakt werd. Op die manier ging de oorspronkelijke opvatting
van zijn muziek verloren: een dodenmars voor een illuster personage werd nu betrokken op de plastische uitbeelding van een natuurbegrip. In de menselijke gedachtengang is evenwel de nacht
verwant met de dood, de eeuwige slaap, de zwarte nacht van het
onbekende. Het middendeel van 11 Pensieroso met de verschi jning van Lorenzo's schim werd in La Notte begrijpelijkerwijze
achterwege gelaten.
Godelieve Spiessens

poëtisch Ii e ri cbt

Zie Franz Liszts Musikalische Werke, herausgegeben von der Franz LisztStiftung, Verlag von Breitkopf & Hartel in Leipzig, (1901-1931), Nachdruck Gregg,
Farnborough, 1966, II: Pianofortewerke, VI: Aus der Wanderzeit for Pianoforte zu
zwei Handen, pp. 64-69, 70-71. Een esthetische analyse van beide stukken vindt
men bij A.H. Corvette, Liszt en ziine 'Annees de Pelerinage ; Antwerpen, z.j., pp. 3839.
2 Zie L. Ramann, Essays and Reisebriefe eines Baccalaureus der Tonkunst von
Franz Liszt, in das Deutsche Obertragen, Gesammelte Schriften von Franz Liszt, 2,
Leipzig, 1881, pp. 245-257 (Reisebriefe nrs. XI en XII).
3 De gelijkenis werd reeds opgemerkt door E. Perenyi, Liszt, Londen (1974), p. 179.
4 Zie Gesamtausgabe, o.c., V/6, pp. 21-26.
5 In feite werd boven de partituur van Liszt, Giuliano de Medici opgegeven als Pensieroso.
6 Vgl. S. Sitwell, Liszt traduit de I'anglais par F. Vernan, Paris, 1961, p. 93, en E. Perenyi, o.c., p. 179, die een verband met Wagner legden, de Iaatste auteur meer bepaald met Tristan.
' Zie Gesamtausgabe, o.c., 1/12, pp. 99-112.
8 Zie M. Lipsius, Franz Liszt's Briefe, gesammelt and herausgegeben von La Mara,
Leipzig, VI, 1899-1902, nr. 36.
9 Beide in handschrift bewaard in het Lisztmuseum te Budapest.
1 °Zie P. Raabe, Franz Liszt, Leben and Schaffen, Stuttgart, 1931, II, pp. 306-307,
nr. 429.
I

Samenstelling: Raoul Maria de Puydt, Eugene van Itterbeek, Ignaas Veys

3 klein-gedichtj* es
en gaande in de tuin
dit afgemeten landschap
van welbehagen en van vrede
de geur van vochtige aarde
hangt aan mijn vingers
en gedachten
niet meer dan dat
is het geluk
op zondagavond
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in een woord gevangen
breekt het leven
uit al zijn voegen
neemt een loopje
met de tijd
en zet woordeloos
lange volzinnen
vol lente

terwijl ik staande blijf
een stukje sterf
een scherfje leef
ontspringt een gele krokus
uit het knoopsgat
van de winter
Denijs Van Killegem

de grot

batig saldo

Geen korstmos, krekels, mistral,
Maar alom dat kubisch kristal
In knoestige, gelige pijlers:
Zwijgende wachters, versteende krijgers.

Toen ik ging liggen om te sterven,
en naast het leven had geleefd,
-- een lange dag van droom en derven —
die men zichzelf maar half vergeeft.
Toen reeds mijn blad begon te drogen,
en bloemen vielen zonder vrucht;
mijn zwanen naar het zuiden vlogen,
naar warmer zon en blauwer lucht...
De laatste orkaan was heengedreven,
zijn woest geweld had ik getart.
Ik zag geliefde bomen sneven...
Mijn hoogste boom viel op mijn hart.
Ik bad nog enkel om meedogen,
en sloot mijn luiken voor de nacht.
Toen zetten plots twee regenbogen
mijn avondland in hoge pracht!
Doorheen dat licht ben jij gekomen,
en vraag me niet vanwaar noch hoe...
Maar mooier dan in mooiste dromen,
dreef God ons naar elkander toe.
Was er geen bos met blonde berken,
zie toch, daar lag een dreef voor ons,
van eiken, zwaar beproefde en sterke,
in avondkleed van goud en brons.
En toen wij hand in hand genoten
van 't wonder dat geen mens begrijpt,
was of in slaap de vogels floten
van liefde in veel leed gerijpt.
En waar, in dat fluwelen duister,
geen zinnig mens een bloem verwacht,
ontlook voor ons, in zilveren luister,
de Koningin van de nacht!

Zij marcheren niet, maar omsingelen
Ons, die, met tamme handen als zwervelingen,
Spiralend dalen in kleinere kringen
En in een geur van wakke holten dringen
Weg van 't zwakke graflicht en groenend mos,
Tussen traag wassende kaarsen, een doornig bos.
Dalend op gladde grond, onzeker, maar bewust
Weerloos naar het land zonder dageraad
Met enkel lekkend water, waar de urne staat
En een hijgend hart eeuwig stil is en berust.
Andre Despretz

troost-andante
— naar de andante cantabile uit de
l0e pianosonate van Mozart —
De stilgevallen leeuweriken
verdiepen de avond
of iets is afgesloten, of zeer nabij.
Een hand aait over de velden
en heft de halmen tot de hemel:

Yvonne Waegemans

grootopen oog dat dromen iriseert.
Maar alle deemoed is droevig ontoereikend
als het beademen van schroeiende huid,
als het bestuiven van oud zeer.

in de schaduw van onze dromen
In de schaduw van onze dromen
ligt als achter hagen van boerenhoven
een leven in elkaar gebogen
Maar als een siddering van arenschoven
onder het geel van de zon,
snuiven de paarden recht met het
oog op de horizon

Alleen de bomen zwijgen vertroostend
tussen ons en naakte nacht.
Rik Huys

Karel Goossens

juni

kat

fiets

Door mijn raam de geur van lavendel,
Als paars van Provence, en rozen wit-rood
Hogerop in de tuin. En boven ruist Handel,
Uit vuurwerk muziek: want juni is groot.

De kat vreest zichzelf
in de muziek van haar gang.
Haar blik is oorlog en vrede.
Op oneindig werd haar prooi gezet.

Jubel van merels wordt weemoed van avond
Als aarzelend de dag in het westen verbloedt.
De dagen zijn trager, de zon zo lavend
Voor 't hart dat de zomer begroet.

De kat zwachtelt zich
om de schietbaan van haar jacht.
Ze drinkt aan bronnen van inzicht
en jongt op een donkere plaats.

Nu wilde ik weer met trillende handen
Stil hurken bij de kleine, helle beek,
Waar vlugge torren, kikkervisjes landden,
Ooit in mijn netje, uit hun veilige kreek.

Eindeloos laat ze alles wachten.
Geen huis is haar te ver
en nietig zijn de dieren,
die koortsig overleven.

Een moeder met haar dochtertje
samen op de fiets
de moeder weet al veel
het kind nog bijna niets
later als ze groot zal zijn
kan ze net als mama
met haar kleintje op de fiets
dan zal zij heel veel weten
en haar kind nog bijna niets
dag kind, dag fiets, dag moeder
samen in de zon
'k wou dat ik met mijn dochter
nu door de lente fietsen kon

Erik Verstraete

Mark Journee

Daniel
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verbondsberichten
KARDINAAL G. DANNEELS

LEDEN VAN DE RAAD VAN BEHEER
VAN HET C. V.K. V.
Letterkunde: Fred Germonprez (Kortrijk), Jules van Ackere (Brussel), Rudolf

Het C.V.K.V. wenst hierbij Mgr. G. Danneels naar aanleiding van zijn
aanstelling tot kardinaal van harte te feliciteren en we doen dat graag met
een gedicht dat voor de gelegenheid werd geschreven door Karel Vertommen. Moge het apostolaat van Kardinaal G. Danneels heel vruchtbaar
zijn.

Muziek: Kamiel D'Hooghe (Brussel), Paul Hanoulle (Brugge), Herman

HUMANITA S DEI

Beeldende Kunsten: Christine Huet-Teller (Antw.), Marcel Notebaert (Kortrijk),

voor Godfried Danneels
Gods goedertierenheid is onder ons verschenen,
zij werd een mensenkind in klare sterrennacht,
zij werd het woord en kwam bevrijding brengen,
zij werd door mensen aan het kruis gebracht.
Gods goedertierenheid is onder ons verschenen.
Op weg naar Emmaus werd al/es voor ons klaar:
Zijn woorden kregen plots de glans van edelstenen,
bij 't breken van het brood herkenden wij 't gebaar.
Gods goedertierenheid is onder ons verschenen:
ga, Godfried, op de weg naar Emmaus ons voor;
breng ons 't bevrijdend woord, bluff het brood voor ons breken,
dan gaat de vrede Gods voor ons niet te loor.

Karel Vertommen

JAARVERGADERING
Dit jaar is ons Kunstenaarsverbond te gast bij de provincie OostVlaanderen. De heer Willy Otte, voorzitter C.V.K.V.-Oost-Vlaanderen,
is onze gastheer op 6 juni e.k. in het Don Bosco-Instituut in St.-DenijsWestrem. Wij verheugen ons elkaar daar te ontmoeten op een heerlijke
lentedag!
Programma:
11.30 u.: Eucharistieviering voor de sedert de laatste jaarvergadering
overleden kunstenaars aangesloten bij het C.V.K.V.
Opgeluisterd door het Jef Tinelkoor, o.l.v. Dries Leys.
12.30 u.: Receptie.
13.00 u.: Vriendenmaal.
14.30 u.: Huldiging van jarige en bekroonde C.V.K.V.-leden.
Vergeet niet de in te vullen strook uit 'Tijdingen' dadelijk in te sturen naar
het Verbondssekretariaat.

NIEUWE LEDEN
De Raad van Beheer van het C.V.K.V. aanvaardde op 19 maart in St . -Denij sWestrem volgende nieuwe leden, die we hartelijk begroeten in onze Kunstenaarsfamilie:
Antwerpen: Beatrijs Reusens (Beeldende Kunsten), Brasschaat - Jo Haerens
(Kunstgeschiedenis) e. Van Daele, Mechelen - Lea D'Huyvetter (P), Antwerpen J. Caen (P/L) Borgerhout.
Limburg: Danny de Busschere (Letterk.), Neeroeteren - Jos Peeters (Letterk.),
Tessenderlo - Julien Hermans (P), Tessenderlo.
Oost-Vlaanderen: Pierre Lootens (Letterk.), Gent - Paul Servaes (Letterk.).
St.-Amands-a-de-Schelde - August de Groote (Muz.), Lotenhulle-Aalter.
West-Vlaanderen: Roger Spaens (Beeldende K.), Tiegem - Edmond Ottevaere
(Letterk.), Kortrijk - Paul Boudry (Fot.), Poperinge - Cecile Vandoorne (L), Izegem - Jack Verstappen (L), Blankenberge.
Nederland: C. C.M. Barbier (ps. Lia Barbiers) (Letterk.), Apeldoorn (Ned.).
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Verbondssecretaris:
Danny Van den Bussche
Duinenstraat 70 - bus 3, 8400 Oostende

van de Perre (Affligem), Paul Vans `schaeghe (Male).
Dramatische Kunst: Guido Qafineyer (Torhout), Rik Jacobs (Berchem/Antw.),

Leo La ibergh (Antw), Dre Vandaele (Kortrijk).
Roelstraete (Heule), Jo van Eetvelde (Waasmunster).
Jacques 't Kindt (Gent), Harold van de Perre (Dendermonde).
Provinciale vertegenwoordigers: Lut Dusar en Erik Heidbuchel (Limburg), Willy

Otte en Anton van Wilderode (O.-Vi.), August Keersmaekers en Herman Vos
(Antw.), Herman Bogaert en Jos de Maegd (Brabant).
Vertegenwoordigers uit het Cultuurleven en Verenigingen: Luc Demeester (Marke), Hector Deylgat (Roeselare), Jaak Maertens (Roeselare), Jo Maes (Gent),
Ludo Raskin (Kozen), Karel van Deuren (Berchem/Antw.), Werner Vens (Izegem) .
Leden zonder stemrecht: Felix de Boeck, Andre Demedts, Flor Peeters (eredekens) en Albert Smeets (adviseur).

KUNSTENAARSBELANGEN
• In de Vlaamse Raad Commissie-Cultuur werd een amendement goedgekeurd
dat de Cultuurbegroting met 200 miljoen vermeerdert: 45 miljoen gaan naar het
toneel, 85 miljoen naar de bibliotheken, 30 miljoen naar het sociaal-cultureel
vormingswerk voor volwassenen, 9 miljoen naar de instellingen voor Volksontwikkeling en 13 miljoen naar staffunctionarissen van culturele centra. Dan nog
levert Cultuur ruim 300 miljoen in, maar de hoogste nood — uit te drukken in
arbeidsplaatsen — kan met dit amendement gelenigd worden. Schone Kunsten
moeten het meest inleveren. De Opera van Vlaanderen wordt tot een gezelschap
herleid. De Antwerpse Philharmonie wordt een v.z.w. Voor theater zouden de eigen inkomsten in aanmerking komen.
• Op een aantal parlementaire vragen i.v.m. de aankoop van boeken door de
Staat antwoordde de minister van Cultuur op 26/1 in de Vlaamse Raad i.v.m. de
advizerende commissies:
A. De Commissie van Advies voor de Bevordering van de Nederlandse Letterkunde heeft volgende samenstelling met ingang van 1 januari 1983: Marcel Janssens (voorzitter), Willy Spillebeen, Hugo Raes, Ben Cami, Nic van Bruggen, Hugo Bousset, Jo Verbruggen, Fernand Van Der Auwera, I. Van Der Veken, Clara
Hasaert, Mariette Vanhalewijn. Ze worden aangewezen bij ministerieel besluit,
verdeeld over volgende secties: proza, poezie, essay, toneelletterkunde, jeugd- en
kinderliteratuur, zulks ingevolge KB van 12 maart 1963 zoals dit gewijzigd werd
bij KB van 9 augustus 1967 en van 6 maart 1970 en van 1 juni 1972. De voorzitter
is aangeduid voor een periode van 6 jaar (niet hernieuwbaar), de leden zijn benoemd voor 2 jaar (zonder onderbreking slechts 1 maal hernieuwbaar). Gemiddeld wordt tweemaal per jaar vergaderd per sectie; ook plenair vergadert men gemiddeld tweemaal per jaar.
B. De Commissie van Advies ter advisering van het Nationaal Fonds voor de
Letterkunde is samengesteld als volgt: A. Demedts (voorzitter), B. Decorte (ondervoorzitter), Mevr. A. Deprez (secretaris), J. Weisgerber, C. Coupe, C. Bittremieux, A. Van Eyck, Mevr. M. Rosseels. die leden worden benoemd door de Koninklijke Academic voor Nederlandse Taal- en Letterkunde voor een periode van
drie jaar; ze worden gerecruteerd uit leden van de voormelde academic en uit andere prominente literatoren wier aantal evenwel dat der academieleden niet mag
overschrijden. Ze vergaderen ten minste tweemaal per jaar.
C. De Commissie voor het Bock werd door R. De Backer-Van Ocken opgericht
op 11 januari 1978. Voor een periode van 2 jaar werden, met ingang van 1 september 1977 benoemd tot leden (met aanduiding van de respectieve kwalificatie:
G. Claes (journalist), M. Cornu (voorzitter van de Bond van Alleenverkopers),
J. Francois (voorzitter van de Vereniging ter Bevordering van het Vlaamse Boekwezen), J. Van In (voorzitter van de Uitgeversbond), F. Van Isacker (voorzitter
van de Adviescommissie voor het Auteursrecht), A. Seynaeve (voorzitter van de
Boekverkopersbond), J. Torfs (voorzitter van de Hoge Raad voor de Openbare
Bibliotheken), F. Van Vlierden (voorzitter van de Commissie ter Bevordering
van de Nederlandse Letterkunde in Belgie), A. Wouters (administratief directeur
van de Vereniging ter Bevordering van het Vlaamse Boekwezen). Ze vergaderen

tegen 4 maal in 1978 en in 1979; zelfs nog tweemaal in 1980 en in 1981.
In het verleden zijn vertalingen van Vlaamse boeken gesteund geworden door
aankoop van exemplaren bij de uitgever. Deze steun kwam zowel van het voormalig Bestuur voor Internationale Culturele Betrekkingen, als van de Dienst Letteren van het Ministerie van Cultuur. In de jongste jaren echter is dit sterk afgenomen, omdat nog weinig uitgevers ervoor te vinden zijn risico's te nemen, door
boeken te drukken die op de markt onvoldoende verkocht worden. In verband
met de bedragen 1978-1979-1980-1981-1982 is het niet meer mogelijk deze op te
geven, gezien bij de omschakeling van ICB naar CGICS een aantal dossiers niet
werden doorgegeven.
De boeken die de lectoraten Nederlands in het buitenland kunnen van nut zijn
worden geregeld opgestuurd.

lijke financiele en praktische voordelen meebracht voor de Waalse muziekscholen.
Het cumulatieprobleem rijst zeer scherp binnen het muziekonderwijs. De cumulatie heeft sociale en pedagogische redenen. De Minister heeft niettemin kordaat
ingegrepen, waardoor het tekort aan muziekleerkrachten nog prangender werd.
De leerlingen zijn hiervan uiteindelijk het slachtoffer. Er moet gewaarschuwd
worden voor eenzijdige rationalisatiemaatregelen, zoals bijvoorbeeld de wijziging van de norm van 2 leerlingen naar 3, of van 1 /2 uur onderricht per week en
per leerling naar 20 minuten. Er zijn ook nog de sociale gevolgen en het economische rendement van het beleid inzake muziekonderwijs. De Minister zou er daarom goed aan doen rekening te houden met de verzuchtingen van het gesubsidieerde kunstonderwijs."

• Een nieuw staaltje van Minachting der Vlaamse literatuur door Nederland
werd door Fernand Bonneure in DS aangeklaagd: ,C.J. Aarts, de Amsterdamse
uitgever en de man van Aarts' Letterkundige Almanak heeft voor de Nederlandse warenhuizen De Bijenkorf een katalogus samengesteld met titels van gedichtenbundels, waardoor een beeld moet verschijnen van Een eeuw Nederlandse
poezie. Mooi boekje, groot langwerpig formaat, 96 pagina's, geillustreerd en
goed ingedeeld, zowel kronologisch als gaande van ernstig naar licht. In de tijd
van Willem Kloos, aldus Aarts, las niemand gedichten. Kloos en anderen hielden
het bij de Kunst om de Kunst. Kloos was dan wel een God in 't diepst van zijn gedachten, maar werd alleen door journalisten en schoolmeesters onze grootste
dichter genoemd. Dit was elitepoezie. Maar vooral de jongste tijd, altijd volgens
Aarts, zou de Nederlander van poezie zijn gaan houden. Van Gerrit Komrij's De
Nederlandse poezie van de 19e en 20e eeuw in duizend en enige gedichten zouden
op korte tijd 60.000 eksemplaren verkocht zijn; de rechtzaak aan deze bloemlezing verbonden zal, zoals altijd, ook bier wel wat meegespeeld hebben.
Samensteller Aarts laat dan, aan de hand van ongeveer 600 titels van (in de Bijenkorven) voorradige gedichtenbundels de Nederlandse poezie van de jongste eeuw
de revue passeren. Bovendien komt achterin nog als aanvulling een rubriekenlijstje met titels als: Nog meer dichters, Religieuze dichters, Zondagsdichters
(Toon Hermans o.a.), Popdichters (waarin Jotie T'Hooft), Plezierdichters en
en.kele Curiosa (poezie op kaarten en viltjes).
Dat de Vlaamse poezie in overzichten als dit nauwelijks aan haar trekken komt,
is te verwachten. In de afdeling Bloemlezingen wordt een Vlaming vernoemd,
Eddy van Vliet, met Cees Buddingh' samensteller van Is dit genoeg ?
Even erg of erger is het schromelijke ontbreken van Vlaamse dichters in de opsomming van titels van bundels door al deze jaren heen. Van juist geteld zestien
Vlaamse dichters worden in dit overzicht titels geciteerd. Niets van Guido Gezelle, Maurice Gilliams, Marcel Coole, Bert Decorte, Andre Demedts, Hubert van
Herreweghen, Pol Le Roy, Wies Moens, Clem Schouwenaars, Erik van Ruysbeek, Jan Vercammen, Anton van Wilderode. Ook niets van jongeren als Roger
de Neef, Luuk Gruwez, Henri-Floris Jespers, Roland Jooris, Gwij Mandelinck,
Lieven Rens, Willy Spillebeen, Nic van Bruggen, Stefaan van den Bremt.
Achterin bedankt Aarts 47 uitgevers (niet een Vlaamse) voor hun medewerking
en (waarschijnlijk) sponsoring. Dit is geen verontschuldiging voor deze grote onvolledigheid. Een poezie-verkoopaktie die deze warenhuizen in april hebben georganizeerd is beslist het toejuichen waard, maar de begeleidende kataloog biedt
een eenzijdig beeld van wat men Een eeuw Nederlandse poezie wil noemen. De
poeziekataloog die Willy Tibergien in april 1982 uitgaf (Poeziecentrum,
St.-Kwintensberg 65A, Gent) is op 70 b1z. niet weinig vollediger, nauwkeuriger
en evenwichtiger uitgebouwd."

• De auteursrechten-vereniging Sabam wil een catalogus samenstellen van de
Belg. componisten, die componeerden voor Harmonies, Fanfares en Brassbands
(HAFABRA). Daartoe verzoeken zij de Sabam-leden formulieren in te vullen
om hun promotie te kunnen bevorderen. Deze actie staat o.l.v. Guy Duijck.
Adres: Sabam, Aarlenstraat 75-77, 1040 Brussel.
Voor de promotie der kunstenaars richt de vereniging Vijfjaarlijks prijzen in, telkens in een der volgende disciplines: Ernstige muziek, Harmonic-fanfare, Nieuwe muziek, Toned, Literatuur, Vertalingen of werken in streektaal, MassaMedia, Film.
Zo ook wordt een Driejaarlijkse prijs voor discipline Variete, Chanson, Lichte
Lied uitgereikt. Daarnaast: een vijfjaarlijkse aanmoedigingsprijs voor jonge of
debuterende auteurs, een trofee die, naargelang de omstandigheden, uitgereikt
wordt aan een auteur die op nationaal en internationaal vlak bijzondere inspanningen voor de verspreiding van het Belgische lied aan de dag gelegd heeft.
Bovendien zijn er ook Specifieke prijzen die worden toegekend aan de laureaten
van wedstrijden die volgende voorwaarden vervullen: a) op de viool- en pianosessies van de Internationale Koningin Elisabethwedstrijd, aan de componist van
het Belgisch onuitgegeven werk, dat gekozen werd als verplicht werk voor de
proef die de finale voorafgaat. - b) een prijs van 12.000 fr. aan de kring, die tijdens het Koninklijk Landjuweel minstens 85 °Io van de punten behaalt met een
werk van een auteur, lid van Sabam, krijgt een prijs van 7.500 fr. - c) een prijs
van 2.500 fr. per bedrijf aan de kring die, tijdens het Gaverjuweel, minstens
70 °7o van de punten behaalt, op voorwaarde dat hij een werk speelt van een auteur, lid van Sabam.
Tenslotte de Speciale Prijzen om sommige positieve initiatieven ten gunste van
het repertoire van haar leden aan te moedigen; bedrag en aard, naargelang de
omstandigheden, door de Raad van Beheer bepaald. Alle disciplines komen in
aanmerking.

• Ten Taste van het Min. v. Cultuur werden een aantal Studiecontracten voor
Wet. onderzoek i.v.m. Kunst en Letteren aan Universiteiten geschonken. Het betreft de onderwerpen:
Creativiteit (77), Culturele Noden en aspiraties (77), Creativiteit en Emancipatie
(78,79,80,81), Lectuuraanbod, lectuurselectie en lectuurgebruik (78,79,80,81),
lectuurspreiding en -receptie (81).
• Een jong Antwerps kunstenaar deed een Schenking van een kunstwerk als protest in het Gents Museum v. Hed. Kunst. Hij verwees daarmee naar de tentoonstelling 'Marchandises' in de Montevideo te Antwerpen. Hij bedoelde zijn
daad ,als kritiek op het museumbeleid in het algemeen" en op galerijen en organizatoren die de debutanten te weinig kansen geven: „De promotie van jonge
Belgische kunstenaars naar buiten is onbestaand.
".

• Een parlementslid hekelde de Benadeling van de gemeentelijke en stedelijke
muziekscholen door de Staat. „De gemeentelijke en stedelijke muziekscholen
vormen niet alleen de aspirant-beroepsmuzikanten, maar ook de talrijke liefhebbers voor harmonies en fanfares. Het individueel onderwijs is een essentieel kenmerk van deze taak van het kunstonderwijs. Het is van groot belang dat de lesgevers ook in de praktijk musiceren. De gesubsidieerde muziekscholen ondervinden heel wat concurrentie niet alleen van de rijksacademies maar ook van de
kunsthumaniora's. Ook in het VSO kan voor muziek worden geopteerd. Het
aantal VSO-scholen dat muziek als basisvak onderwijzen, neemt steeds toe. Het
muziekonderwijs moet zich schikken naar nationale normen. Toch slaagde de
Franse Gemeenschap erin om een eigen normenstelsel te ontwerpen, dat aanzien-

CVKV-lid Frans Vos meldt dat een Vlaams ensemble aangezocht werd voor
een concert in het kader van 'Flanders Technology'; kort voor de uitvoering werden ze echter verwittigd dat in hun plaats twee japanners zouden komen pianospelen op 5 mei.
• Het Tweede Internationaal Congres van het Muziektheater vindt plaats te Verona van 1 tot 7 augustus 1983. Het algemeen thema van het congres is 'De internationale plaats van de opera in een maatschappij in crisissituatie'. Dit thema
wordt de eerste dag behandeld in plenaire vergaderingen en toegelicht door eminente persoonlijkheden uit de culturele wereld. De sekretaris van deze activiteit is
Alfons van Impe, algemeen directeur van de Opera Voor Vlaanderen. De verschillende werksessies behandelen: 1. De opera in het heden en in de toekomst.
Creaties, productiemethodes, realisatie. - 2. Evolutie van het operapubliek. Initiatie, animatie, promotie. - 3. Onderwijs en vorming van beroepsmensen voor het
muziektheater. De organisatie van het onderwijs, beroepsopleiding. Voorzitter
van het congres is de algemene directeur van de Arena van Verona. Raymond
Rossius, directeur van de Opera Royal de Wallonie, is algemeen secretaris (rue
des Dominicains 1, 4000 Liege).
• De Mediabib is een dienst die aan het sociaal-culturele werk sedert 1980 audiovisueel materiaal ten dienste stelt en steeds meer belangstelling krijgt. Dit dank
zij o.m. de samenwerking van de BRT voor het ter beschikking stellen van programma's. Deze instelling stelt evenwel zulke onredelij ke financiele eisen voor
nieuwe produkties dat de activiteit van Mediabib in gevaar gebracht wordt. Ook
op artistiek en literair gebied is zulks te betreuren. In feite zou de BRT gratis de
voorhanden zijnde programma's moeten uitlenen, die door gelden van de gemeenschap tot stand kwamen.
HIJ RUSTE IN VREDE BIJ DE HEER
t Kunstschilder Roger Spaens (° Gent 21.10.1912) overleed op 6 mei in Oudenaarde. Hij was de organisateur van het 'Openluchtatelier' in de zomermaanden
in Tiegem.
Kunstenaarsverbond en tijdschrift bieden de naastbestaanden van ons overleden
lid hun christelijke deelneming aan.

119

korte golf

prijskampen en onderscheidingen

Activiteitenrubriek van CVKV-Ieden in nabije verleden en/of toekomst.
Berichten tijdig insturen: Kunstecho's van 'Vlaanderen', Warschaustraat 12 bus 3, 8400 Oostende.
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Kunstecho's van 'Vlaanderen', Warschaustraat 12 bus 3, 8400 Oostende

I. LITERATUUR

A. LITERA TUUR

' 't Spuigat', nieuwe roman van Paul Bakeland, bij Davidsfonds '83. - 'De kikker ging dood' is de debuutnovelle
van Bruno Bartels bij de Clauwaert. Daarnaast zijn nieuwe dichtbundel 'Hier schreeuw ik' bij uitg. Opwenteling.
-Een originele Bijbeltentoonstelling werd door Herman
Boon georganiseerd te Mechelen (tot 30/4). - Bij Baart
Borsbeek verscheen een 'Grote Kinderomnibus', samengesteld door Jo Briels en Ad Baart met nieuwe verhalen
van o.m. Gaston van Camp, Christina Guirlande, Gil
vander Heyden, Leopold Vermeiren en Yvonne Waegemans. - Van Dirk Christiaens verscheen 'A fonds perdu'
een nieuwe dichtbundel (34 blz., 295 fr.). - Letterkundige
Lisette de Backer verzorgde de opbouw en het tekstboek
van de tentoonstelling '75 jaar Lyceum Gent'. - Letterkundige Karel de Decker kwam op 6/4 op BRT-1 ('De
Postiljon') n.a.v. het lanceren door hem 25 j. geleden van
de naam 'Vaartland'. Dit gebeurde op 13/5/58 in het TVprogramma 'Vergeet niet te lezen'. - De 'Omnibus Andre
Demedts' bestaat uit de roman 'In uw handen' en een keuze novellen. Bij het DF: 315-365 fr. - Letterkundige Andre
Demedts hield in de Vaste Commissie v. Cultuurgeschiedenis van de Vlaamse Academie te Gent de voordracht:
'Ontwikkelingsschets van de Westvl. literatuur' . - De
'Omnibus Valere Depauw' bestaat uit 'De zevende bron
van de zeven', 'Moord op de M.U.T.' en 'Uit alle dalen
der herinnering'. Bij het DF: 345-395 fr. - 'De Tuimelaar',
nieuwe roman van Frans de Peuter, Clauwaertreeks '83.
Hij publiceerde een nieuw pamflet tegen Alstein, zijnde n°
2 van zijn prive-tijdschrift 'Quousque tandem'. De korte
inhoud van n° 1 verscheen in 'Vlaanderen' (Abon. 100 fr.,
De Heikens 21, 2430 Olen). - Norbert de Winne publiceert
weldra bij De Wijngaard de dichtbundel 'Poezie aan Tafel' samen met Remi Bogaert. - Letterkundige Paul Duribreux presenteerde op 13 mei zijn nieuwste bock 'Een
Dam in de tijd' uitgegeven bij De Clauwaert. Organisatie
o.m. Davidsfonds in het Schoolschip 'Mercator'. - De
'Omnibus Rose Gronon' bestaat uit 'De heks', 'Ik zal leven' en 'Iokasta'. Bij het DF: 445-495 fr. - 'Leeftijdgenoten' radio-documentaire van Gie Laenen: zestienjarigen
geconfronteerd met graven van gesneuvelde leeftijdgenoten (BRT-1, 8 mei). 'De spionkop' van Lierse (BRT-1, 29
mei 22 u). - 'Mijn landschap' dichtbundel gepubliceerd
door Herman Leenders. - Van Pierre Lootens verscheen
de dichtbundel 'Een feestelijke dood' op Velin met Plantijnletter (br. 001-0481334-96 P. Lootens, Kon. Astridlaan 14, 9000 Gent). - Van Mercedes is er weldra de nieuwe bundel 'Ik ben zo blij dat ik een vrouw ben'. - 'Een foto uit Ohio', nieuwe roman van Leo Mets, Clauwaeitreeks
'83. - Van Ann Missorten verscheen de nieuwe dichtbundel 'Terwijl ik volop zomer ben...' bij 't
Kofschip/Dilbeek. - Letterkundige Gunnar Riebs las gedichten te Booischot (5/3) en te Mechelen (11/3). Ook
verzorgde hij het commentaar tijdens het Jubileumconcert
Jan De Middeleer te Tienen (25/3). - 'Loutering', roman
van wijlen Jef Scheirs, wordt heruitgegeven door de 'Tijdingen van het Justus de Harduwijn-Genootschap'. - Lieye Thiebaut debuteerde met de poeziebundel 'Naar Nazea' bij de Leuvense Schrijversactie Kessel-Lo (57 p., 150
fr.). - 'Levende stenen', roman van Guido Tireliren

AMSTERDAM — Op 7 mei werd de Poezieprijs van tds. 'Appel' (St.-Truiden) toegekend aan de
Amsterdammer Karel Grazell. Over '7 jaar Appel' werd er gehandeld door Jean Severeyns en Guido
Wulms presenteerde de laureaat.
ANTWERPEN — De Driejaarlijkse prijs voor Toneelliteratuur (Corry Lievensprijs) kreeg Ingrid Vanderveken voor het toneelstuk '102.8'.
— De Prov. Premie voor literatuur (25.000 fr.) ging voor een waardevolle dichtbundel naar 'De muur van
Lionardo' van Lieven Rens.
BAARDEGEM — De Vereniging van Vlaams-Nationale Auteurs geeft n.a.v. het Conscience-jaar haar
prijs (2.000 fr.) aan een opstel dat rechtstreeks of onrechtstreeks op leven of werk van deze schrijver betrekking heeft. Reglement bij Willy Cobbaut, Bosstraat 2 te 9391 Baardegem.
BRUGGE — De Bisschoppenconferentie benoemde Dr. Eugene Mattelaer tot Alg. Voorzitter van het
Alg. Verbond Pro Puri Sede voor Belgie, Nederland en Luxemburg. Aanstelling op 17/6 te Brugge.
BRUSSEL — De Europese Poezieprijs 1983 wordt uitgeschreven via de Vlaamse Club. De winnaars van
de prijs van de Vlaamse Club boven de 21 j. komen in aanmerking voor de prijs of een melding. De Vlaamse
dichter Hans de Greve kreeg van de intern. jury de 3de Europese poezieprijs 1982 voor 'Fuimus Troes'. Er
waren buitenlandse mededingers. De Greve was in 1982 bekroond met de Poezieprijs van de V1. Club voor
hetzelfde werk.
— Op 22/2 schonk de auteursvereniging Sabam een Sabam-aanmoedigingsprijs aan de jonge dichter Bruno Bartels (ps. v. Hein de Belder).
— De Persprijs voor schrijvende pers werd door de Vl. Journalistenbond toegekend aan Erik Durnez
(Fin.-Econ. Tijd) en 'Het Kraaiennest' (BRT).
— De Geschiedenisprijs 1983 van het Gemeentekrediet (30.000 fr.) bekroont een onuitgegeven en nog onbekroond werk, dat een belangrijke bijdrage is voor de plaatsel., gewestelijke of provinciale geschiedenis
in Belgie (een per landstaal). Kandidaturen indienen voor 1 september (en inlichtingen vragen):
Geschiedeniscomite Gemeentekrediet, Pachecolaan 44, 1000 Brussel. Uitreiking in december.
— De Geschiedenisprijs 1982 van het Gemeentekrediet (50.000 fr.) werd voor 1982 toegekend aan 'De
Leiegouw. Vereniging v. lokale geschiedenis, taal en folklore te Kortrijk', voorgezeten door Frans Debrabandere. Er waren 19 Vlaamse en 21 Franstalige kandidaten. 'De Leiegouw' bestaat 25 j. en speelde o.m.
een belangrijke rol voor het museumbeleid, de monumentenzorg en de studie van literatuur en kunst in
het verleden.
— De Prijs Journalistiek van het Gemeentekrediet werd in het Intern. Perscentrum voor Vlaanderen uitgereikt aan BRT-Omroep Limburg voor het programma 'De Voerstreek' van Jos Ghysen en Ireen Houben. Er waren zeer talrijke kandidaten die hebben ingezonden.
— De Arkprijs van het NVT ging naar een politicus.
HAM-STEENOKKERZEEL — De Interprovincialeprijs voor poezie werd toegekend aan Roland Jooris
voor zijn bundel 'Bladstil'.
ST.-MARTENS-LATEM — De driejaarl. Blanka Gyselenprijs voor poezie voor een ongepubliceerde
bundel wordt voortaan georganiseerd door het Gemeentebestuur van St.-Martens-Latem, sedert het overlijden van An Martens (89, Essen).

ATTENTIE!
Voortaan worden nog uitsluitend berichten gepubliceerd die tijdig aan het adres van Kunstecho's van
'Vlaanderen' (Warschaustraat 12 bus 3, 8400 Oostende) worden gestuurd. Denk erom!
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B. BEELDENDE KUNSTEN
ANTWERPEN — De Prijs voor tekenkunst (50.000 fr.) J. Minne werd toegekend aan Yvonne Dekock
(Merksem). Er waren 45 deelnemers die elk zes werken inzonden over 'angst'. Rene Huybrechts (Borsbeek), Dirk De Backer (Antwerpen) en Johan De Langhe (Hamont-Achel) kregen een vermelding. Selektie van 8 tot 15 mei in het ICC.
BERINGEN — Een cartoon met een boterham belegd met een stempelkaart van Jan Huybrechts
Hoogstraten won de 6e Lentecartoonale met als terra: Krisis... ook in spijs en drank. De tweede prijs ging
naar Frans Van Rompaey uit St.-Truiden en de derde naar Tony Houbrechts. Bekroonde en weerhouden
cartoons worden tentoongesteld in Danny's Klub.
BRUSSEL — De Persfotoprijs van het Gemeentekrediet ging voor Vlaanderen naar Jos Gijsels, zoals
reeds medegedeeld werd; bij te voegen is dat Herwig Vergult (Belga) een eervolle vermelding ontving.
Voor de TV ging de sportpersprijs naar Carl Huybrechts i.v.m. het ECC-tennistornooi.
— Kunstschilder en dichter Marcel de Backer ontving het zilveren ereteken (met eer en erkentelijkheid
aan achtbare mensen) van de Kon. Ver. der Beroepskunstenaars van Belgie en met palm, aldus meldt de
Algemene bestendige sekretaris Louis Henno. De letterkundige Lisette de Backer ontving hetzelfde zilveren ereteken, met eer en erkentelijkheid, maar zonder palm.
CARRARA (It.) — De Luigi-Corsanini-prijs 83 kreeg beeldhouwer Leo de Buysere. Zij bestaat in een
beurs voor een werkvakantie te Carrara in een internationale groep beeldhouwers.
DENDERMONDE — Kunstschilder Stephan Gorus 70 (25 april) wordt gehuldigd door de uitgave van
een kunstmap, met 28 reprodukties van werken uit de laatste jaren. Zij werd gepresenteerd op de opening

in het Pand van de huldetentoonstelling (tot 2 mei) en bevat ook een bloemlezing van uitspraken en citaten van en over hem. Oplage: 500 ex., waarvan 200 luxe-uitgaven in verstevigde band. Inleiding van John
Baert. Luxe-uitgave: 1600 fr. - gewone uitgave: 1200 fr.
GENT — De Prov. Prijs v. Plast. Kunsten (35.000 en 15.000 fr.) staat open voor kunstenaars die in
O.-Vl. geboren zijn of er minstens 5 j. wettelijk gedomicilieerd. In te sturen op 7 en 8 september op adres:
Prov. Dienst v. Cult. Aangel., Bisdomplein 3, 9000 Gent (t. 091/25 30 01) (waar reglement is te verkrijgen).
— De 6e Spectraalwedstrijd voor plastische kunsten, met expositie van de werken in Kunstcentrum De
Gouden Pluim, Vrijdagmarkt 12 te 9000 Gent, staat in het teken van het kleine formaat of miniatuur.
Het formaat moet zijn: 16 bij 21 cm. Inlichtingen: M. de Backer, Rijsenbergstr. 390. Daar kunnen ook
inlichtingen gevraagd worden over het Sprektraal-Lexicon.
HASSELT — Een Prov. Prijs V. Boekvormgeving (20.000 fr.) wordt ingericht door de Pr. Comm.
Kunstamb. en de Stichting Boek. Gevraagd wordt de volledige conceptuele, grafische en typografische
vormgeving voor een ter beschikking gestelde zakelijke tekst. Insturen (voor 15/11) en info: Prov.
Comm. Kunstamb., Begijnhof, Zuivelmarkt. Proclamatie: LUC-Diepenbeek bij de manifestatie Boek
84.
KORTRIJK — De Groeningeprijs van de stad werd toegekend aan kunstpromotor Bert Dewilde, tevens
oprichter van het Vlasmuseum.
— De bekroonde en geselecteerde werken van de wedstrijd Stimulans 83 van de stad, worden vertoond
van 20/5 tot 6/6 in het Cult. Centrum (Schilderijen, keramiek, grafiek, textiel). Kontaktdagen met de
kunstenaars op 21 en 28/5, van 15 tot 18 u. Er is een cataloog.
LEUVEN — De Driejaarl. Delaunoisprijs werd voor 1983 toegekend aan Christine Braem v. schilderkunst en Roland Kotsch voor teken- en graveerkunst. Voorbehouden aan schilders, tekenaars en graveerders die op 1/1/83 minder dan 30 j . zijn, in het arrondissement Leuven gevestigd of er aan de Academic
opgeleid. Zij moeten „de kunstbeginselen die Alfred Delaunois naleefde, toepassen".
— Prof. P. Naster van de Fac. v. Archeologie en Kunstgeschiedenis werd gehuldigd in het Huis van
Chievres door o.m. mevr. Ghislaine Derveaux-Van Ussel (voorz. Ver. Arch. en Kunsthistorici) en Prof.
J. Robijns.
MELUN (Frankrijk) — De Bronzen Medaille van de Academic Europeenne des Beaux-Arts werd toegekend aan Freddy Maes (Oostende). Nadien bekwam hij te Nice zilver op de IIIe Biennale Mondiale des
Metiers d'art met zes materieschilderijen. Op de tentoonstelling 'Art Expo' te New-York kreeg hij brons
voor zijn vijf tekeningen. Er waren telkens deelnemers uit 20 a 25 landen.
MILAAN-STRAATSBURG — Het Nationaal Marmermuseum van Sivry-Rance behaalde in Milaan de
bijzondere vermelding van de Europese Prijs voor het 'Museum van het jaar' en in Straatsburg de prijs
van de Raad van Europa tussen 142 inzendingen. Daaronder waren nog twee Belgische musea, nl. het
Provinciaal museum van Limburg en het museum van Louvain-la-Neuve.
MUNCHEN — De logo, die voortaan geldt in alle landen van de Europese gemeenschap als Symbool van
de ambachtelijke bakkerij-banketbakkerij, is een creatie van Krista Smeets (17), tweedejaarsstudente aan
het Prov. H. Inst. voor Kunstonderwijs te Hasselt. Laureate van een internationale wedstrijd georganizeerd door de Vereniging van de Nationale Organizaties van Broodbakkerij en Banketbakkerij in de E.G.
De logo-wedstrijd was georganizeerd in het raam van 'het jaar van de KMO en van het ambacht' en was
bedoeld voor studenten, afgestudeerden en beroepsmensen, gespecializeerd in visuele kommunikatie en
design. Aan de nationals preselektie namen 106 inzenders deel. Daaruit werden vijf creaties geselekteerd
door de internationale selektie in Munchen. Krista Smeets behaalde nationaal de derde plaats, maar de
internationale jury kende haar de eerste prijs (50.000 fr.) toe. Het bekroonde embleem zal op de Internationale Bakkerijtentoonstelling in Munchen (4 juni) op reuzeformaat worden afgebeeld.
TURNHOUT — De Stripgidsprijs 1983 (Ademar Strip) kreeg Robert Merhottein (Merho) voor zijn strip
'Kiekeboe' (Ons Volk en Het Laatste Nieuws) om „de spitse manier waarop hij de traditie van de betere
Vlaamse krantestrip voortzet'. De jury bestond uit Marc Sleen, Willy Vandersteen, Bob De Moor, Manu
Manderveld, Hec Leemans, K. Coenders, Frank-Ivo Van Damme (die de stripgidsprijs maakte, een bronzen beeltenis van Ademar) en Jan Smet. Robert Merhottein werd op 24 oktober 1948 in Antwerpen geboren en debuteerde in 1965 met Zoz en Jef in 'Jong Karitas'. Uitreiking op 3/12 in C.C. De Warande.

C. MUZIEK, TONEEL, FILM
ANTWERPEN — Tweejaarl. nat. orgelwedstrijd Alex Paepen (50.000, 20.000 en 7.500 fr.). Inschrijven
uiterlijk 3 oktober: Dhr. K. Cooremans, Direkteur Kon. Vl. Conservatorium, Desguinlei 25.
— Marc Verhaegen (Keerbergen) werd met 'Toccaresque' winnaar van de driejaarlijkse Jef Van Hoofprijs (25.000 fr.), gesticht door de vzw De Crans. Voor de vijfde uitgave was een pianowerk vierhandig
gevraagd. Jury: Ernest Van der Eyken, voorzitter Jef Maes en Jozef De Beenhouwer. Er werden zeven
partituren ingestuurd.
— Het Jeugd- en -Muziekorkest — dir. Frans Cuypers — vierde zijn 20 j.-jubileum in de Singel met een
concert, met Jos van Immerseel als solist.
BRUSSEL — Aan het Muziekconservatorium werd de Prijs Gebroeders Darche toegekend aan Willem
Pelemans en J.-Cl. Baertsoen, de Prijs mevr. de la Hault aan Etienne de Lombaert.
— Een Compositiewedstrijd Flor Peeters voor orgel wordt ingericht door de Belgische Artistieke Promotie (25.000 fr.). Duur: f 10'. Mogen deelnemen: de Belgische componisten die lid zijn van SABAM. Uiterste datum: 31 oktober 1983. Adres: B.A.P., Aarlenstraat 75-77 - 1040 Brussel.
— Sabam, de auteursrechtenvereniging, schonk op 22/2 Sabamprijzen 1982 aan Roland Verhavert
(film), en Al van Dam (musicus). De prijs bestaat uit specien + de Sabamtroubadour (beeldhw. van
Jeanne de Dijn). Een Medaille en Erediploma van Sabam ging naar de toneelauteur Alfons van Impe.
— Het onuitgegeven werk dat bekroond werd voor de Compositiewedstrijd Koningin Elisabethprijs 1983
als opgelegd werk in halve finale is 'Miroirs, op. 18' van de jonge Luxemburger Daniel Cappelletti (24).
— Aan de Muziekwedstrijd Koningin Elisabeth voor piano nemen na de eerste schifting nog 24 kandida-

KG 2 MUZIEK, TONEEL, BALLET
O.M.Cap., Clauwaert 1983. - Dorpsverhalen in 'Mijn
dorp is de wereld' samengesteld door Lut Ureel met van
haar zelf 'Martha', van Andre Demedts 'Trouwen is houwen', van Val. Depauw 'Het beste deel', van Robin Hannelore 'Memoires van een kerkuil' en van Herman Vos
'De groene leeuw'. Bij het DF: 315 en 365 fr. - Romandebuut van Stef Vancaeneghem met 'Het blijft onder ons'
bij de Kleine Uitgeverij/St.-Niklaas (240 fr.). - Van Mariette Vanhalewijn verscheen pas 'Het Mannetje dat niet
kon slapen', een kinderboek met tekeningen van Jaklien
Moerman (109 p., 21x29,7 cm, 450 fr.; Uitg. Lannoo
Tielt). - 'Mysterie en Materie' zijn een reeks meertalige essays en gedichten, verschenen naar aanleiding van de Europese Poeziedagen te Leuven in 1982 en verzameld door
Eugeen van Itterbeek. Uitg. Leuvense Schrijversactie.
-Romandebuut van Guido van Puyenbroeck: 'De doorn
in het vlees' (Clauwaertreeks '83). - Anton van Wilderode
handelt over religieuze poezie in een dubbelnummer van
het Trimestr. Tds. v. Poezie, Leuven (redactie Eug. van
Itterbeek). Hij publiceerde ook zijn 'Terra dell'
Amen/Het land van Amen' (ital. v. L.v. WassenaerCrocini) bij de Leuvense Schrijversactie. - 'Jan Hopla en
de Zonnedraak' van Karel Verleyen werd gecreeerd door
Teater Lanseloet Aalst 18/12/82. - 'Muizenissen', nieuwe
novelle van Bernard Verstraete, Clauwaertreeks 1983.
Van ons redactielid Arthur Verthe verscheen ' 150 jaar
Vlamingen in Detroit' (Uitg. Lannoo en Vl. in de Wereld).

II. MUZIEK - TONEEL - BALLET FILM
BRT3-Produktiehoofd Karel Aerts (61) ging op rust, tot
spijt van zovele vlamingen, die hem beschouwden als een
der weinigen die in de BRT nog een dam opstelden tegen
het arrogant barbarisme. Met zijn koor 'Concinite' voor
BRT-3 op 24 mei. - Het Kon. Ballet v. Vlaanderen o.l.v.
Jeanne Brabants o.m. in de Gentse Opera op 6 en 8/5. 'Drie rondo's voor orkest' van Peter Cabus 30/4 door
Westvlaams Jeugdorkest te Kortrijk. - Van componist No
Ceulemans werd 'Colloque condissonant' te Brussel gecreeerd op 8/11 en 'Triologo I' te Hoboken op 27/8. 'Zes Liederen' van Vincent Christoff op BRT-3, 16 mei. 'De doodskopvlinder' van Frans Cools in mei door Leuvense Reynaertghesellen. - Vertelling, commentaar en spel
van Jo Decaluwe i.v.m. 'De Raadsheren van Nevele, 1213-14/5, teater Malpertuis Tielt. - Recital van Paul De
Clerck, alto, o.m. op 3/5 in de Munt te Brussel. - Het Veremanskoor o.l.v. Roger Deruwe o.m. op BRT-3, 5 mei. Luc Devos aan het klavier met Chopin voor de Vl. TV op
24 mei (22u55) voor de Finale Kon. Elisabethprijs. - Organist Kamiel D'Hooghe geeft een huldeconcert Flor Peeters
op 2/9 in St. Rombouts-kathedraal te Mechelen. - Roel
Dieltiens concerteerde o.m. op 14/5 te Gent. - De 21e Cyclus der Antwerpse Kathedraalconcerten zet in met de
Cappella Caecilia o.l.v. Frans Dubois op 1/7. - Het Gents
Madrigaalkoor o.l.v. Johan Duyck o.m. op 12/5 en 15/5
te Gent. - Teater Poezien van Mieke Felix in Oostendse
Kursaal op 26/4 met programma 'Prevert'. - Het koor
Cantate Domino (St.-Maartensinst. Aalst) o.l.v. Michael
Ghys publiceerde opnieuw een zeer mooie programmabrochure voor haar uitvoeringen van 'The Messiah' (G.F.
Handel) o.m. op 21/12/82 in Tokio Cathedral, Radioopnamen door de WDR op 8/4/83 (Stadthalle Langenfeld) door de NOS op 16 en 17/4 (Kerk Epen). In juli
komt een plaatopname: 'Advents- en Kerstliederen van
L. de Vocht'. - 'Break voor fluitsolo' van Elias Gistelinck
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op 19mei op BRT-3. - 'De eerste Bliscap van Maria' o.l.v.
Fons Goris in mei te Leuven. - Pianist Robert Groslot
concerteerde op BRT-3 o.m. op 17 mei en voor de VI. TV
op 20 meL - Pianoconcert van Johan Huys o.m. op 15/5
in St.-Michiels te Gent. - Musica Nova uit Boom o.l.v,
Roger Leens hield zijn jaarconcert, aan Schubert gewijd,
met veel brio. - Het Vlaams Kamerorkest o.l.v. Eugeen
Lievens o.m. op BRT-3 op 9 mei. - 'Tweeklank van aarde
en water' van Vic Nees door de 'Fa-Mi-La'-koren op 8/5
te Antwerpen. 'Pinkstervigilie' St.-Pieters Gent 22/5. Zijn
'Beatus vir, qui non abiit in condilio impiorum' in BRT-3
op 3 meL - Talrijke hulde-manifestaties in binnen- als buitenland in het Flor Peetersjaar werden op 7/1 ingezet in het
Kon. Conservator. van Antwerpen met zes Zuidafrikaanse
liederen door de BRT. Op 20/3 zijn 'Missa Festiva' te Breda, hernomen te Tongeren op 26 juni en in de kathedralen
respectievelijk in juli te Dublin en te Galway door het kathedraalkoor van Antwerpen. Ook op 2/12 te Turnhout in
de Pinksterkerk door het koor 'De Vedel'. Op 26 juni in
de kathedraal te Mechelen pontificale hoogmis: de Edgard
Tinelkring zingt de 'Missa Regina Pacis'; daarna academische zitting in het stadhuis met toespraken door o.a. de
kardinaal, Bryan Hesford (The Musical Opinion, GrootBrittannie) en Paul Manz (Minneapolis, U.S.A.). Festival
van Vlaanderen: orgelconcert in september te Mechelen en
te Tongerlo; in oktober in de Kathelijnekerk te Mechelen.
De Vlaamse beiaardiers spelen dit jaar vooral werk van
Flor Peeters. In Scandinavie, Groot-Brittannie en de
U.S.A. worden recitals gegeven van Flor Peeters en de
BRT-3 voorziet een heruitzending van 6 recitals. - Bij
Eufoda-Davidsfonds verschenen de platen 'Orgelopus
100', een selectie uit het orgelwerk van Flor Peeters (n 0
1078/79, 510 fr.). - 'Sonate per organo nr. 3 op. 76' van
Herman Roelstraete, op BRT-3, 22 mei, - Tine Ruysschaert met 'Godfried Bomans sprookjesverteller' o.m.
op 2,3 en 9/5 in Area Gent. - Onder de leiding van Paul
Schollaert in het Lemmensinstituut een openbare
zangstonde op 5/5 en een huldeconcert-Peeters op 26/5.
Op BRT-3 met het Lemmenskoor op 17 mei. - Antwerps
Kathedraalkoor o.l.v. Jan Schrooten o.m. Jaarconcert
22/5 Kathedraal; Festival v. Vlaanderen Basilica Tongeren 26/6; Jeruzalemkerk Brugge 19/6. Van 1 tot 15/7 in
lerland: Dublin, Limerick, Galway, Dun Laoghaire. 'Transparante kleurenstudie' van Daniel Schroyens op
BRT-3, 3 mei. Zijn 'Boeket voor mezzo, fIuit en piano' op
29 mei (ca. l1ul0). - 'Concordia' van Tisselt o.l.v. Jean
Segers o.m. op BRT-3 op 7 mei, - Organist Jozef Sluys
concerteerde o.m, op 15 mei op BRT-3. - De Gitariste
Raphaella Smits, prijswinnaar Intern. gitaarconcours van
Granada en Benicasim, concerteerde op 27/3 in EI Ateneo
te Madrid. Zij gaf haar debuutconcert in de U.S.A. op
11/4 in de Harris Hall te Los Angeles en op 17/4 in de De
Saisset Museum Hall te Santa Clara (San Francisco). Beide recitals werden enthousiast onthaald: er volgden uitnodigingen voor het geven van Master Classes in L.A. en
verschillende concerten doorheen de U.S.A. Op 24 mei
e.k. speelt Raphaella op het Gitaarfestival van Valencia. Organist Jo van Eetvelde concerteerde met de Maria Cantorij op 22/4 te Belsele. - Piano-forte uitvoeringen door
Jos van Immerseel o.m. op 20 mei bij BRT-3. - Kristiaan
van Ingelgem aan het orgel voor BRT-3, o.m. op 22 mei
(18 u). - Het Londerzeels Alea-koor 0.1.v. Louis van Ingelgem hield o.m, op 29/4 een concert in St.-Janskerk te
Mechelen. - Het koor 'Cantemus' van Tielen o.I.v. Patrick van Looy o.m. op BRT-3 op 5 mei. - Het BRT-koor
o.I.v. Eric van Nevel o.m. op BRT -3 op 15 en 22 mei, Het jeugdkoor 'In Dulci Jubilo' o.l.v. Ria van Wing concerteerde in St.-Martinus te Herk de Stad op 30/4 met het
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ten deel. Daarvan worden er nog 12 weerhouden op 13 mei voor de finale. Er waren 108 pianisten die
kandideerden, waarvan 19 Belgen. Daarvan komen er twee in de tweede schifting: J ohan Schmidt en
Veronique Mouraux. Na de tweede schifting bleven aIleen nog 12 vreemdelingen over voor de finale.
In de competitiewedstrijd voor het in finale opgelegd werk is de inzending van componist Frederic Devreese
bekroond geworden.
DRESDEN (DDR) - In het kader van de Internationale Carl-Maria von Weberwedstrijd richt de directie
van het Festival van Dresden een wedstrijd in voor ballet-auteurs. Prijzen: 12.000, 8.000 en 6.000 M. De
libretto's die niet in het Duits zijn geschreven dienen vergezeld van een vertaling in deze taaI. Uiterste datum voor inschrijving: 31 januari 1984. Andres: Musikdramaturgie des Staatsoper Dresden - DDR-8012
Dresden, Postfach 8.
GENT - Op zaterdag 28 mei wordt een Staf Bruggen-herdenking gehouden. Om 15 u in St.-Pietersbuiten eucharistieviering, opgeluisterd door de Gentse Oratoriumvereniging, met gelegenheidshomilie.
Daarna wordt aan de gevel van Bruggens woonhuis, Vaderlandstraat 114, Gent, een gedenkplaat onthuld
door burgemeester Jacques Monsaert; toespraak door Maurice Van Herreweghe, senator. Om 17u15 begint in de erezaal van het Museum v. Sch. K. akademische zitting, met o.m. voordracht door Nolle Versijp. Inlichtingen: Stichting Staf Bruggen, Groot Begijnhof 16, 9110 Gent.
- Het zilveren plaket Orde van de Vlaamse Leeuw wordt op 18/6 uitgereikt door de executieve van de
Vlaamse Gemeenschap aan Jan Briers voor zijn rol in het Festival van Vlaanderen.
HUESCA (Sp.) - 'Routinecheck' van Paul Celis behaalde de eerste plaats op het Filmjestival Huesca.
Verleden jaar werd deze kortfilm tijdens het internationaal Filmfestival van Brusse1 bekroond met de
Sabam-prijs.
LAUSANNE - De Persprijs van het Festival voor kinder- en jeugdfilm werd uitgereikt aan de VI. Film
'De Witte' naar het jeugdverhaal van Ernest Claes.
NAPELS - Be Int. Wedstrijd voor viool v. 12 tot 21/11 voor violisten die op 31/10 niet ouder zijn dan
32 j. Inschrijven en inlichtingen: Fondazione Alberto Curci, Via Mardones 8, 8-80132 Napels (It.).
NEERPELT - Het Europees Muziekfestival, het 31e, bracht 28 harmonies en fanfares, 16 symfonieorkesten, 16 kamerorkesten, 46 diverse ensembles en ca. 3000 jongeren uit 13 landen: meer dan 100 instrumentale groepen in vijf reeksen. De Ie prijs (Summa cum laude) kreeg het Jeugdkamerorkest van de
Muziekschool van Veszprem (Hong.). Tweede werd het Jeugdstrijkorkest van Sofia (Bulg.). Derde: het
Northamptonshire County Youth Orchestra (G.B.). Melding: Muziekschoolorkest Veldhoven (Ned.).
Uit ons land traden met brio op: Collegium Musicum Antverpiense (dir. Werner Mareels) en Jeugd- &
Muziekorkest Limburg (Tongeren, dir. Jules Conings). De jury bestond uit Henk Badings (Nederland),
Otto Till (Hongarije), de Tsjech Evzen Zamecnik, Rudolph Schwarz (Oostenrijk), de Duitsers Gerhard
Haberland en Ernst Klusen en de Vlamingen Willem Kersters, Karel Aerts, Jan Segers, Gaston Nuyts en
Wilfried Westerlinck. Bekroning werd de 'Play-in' van Fedekam-Limburg met 280 leden o.l.v. Walter
Boeykens en met een speciaal gecomponeerd werk van Gaston Nuyts, Het thema van het festival was:
'AIle Menschen werden Bruder'.
OOSTENDE - Het Nationaal Rikke Schmitz-juweel voor tweespraken ging naar de Katharinakring van
Konterdam met Josy Knudde en Guido van Loo, die ook de prijs voor de beste mannelijke vertolking
kreeg. Tweede was de Antwerpse Goudbloem-Broedermin en derde Kris-Kras uit Meise.
P ARIJS - Voor de eerste maal werd de 'Grand Prix Charles Cros' toegekend voor een honderd procent
Belgische fonoplaat met twee werken van Philippe Boesmans: 'Conversions' en 'Concerto pour violon',
solist Rich Pieta, uitgevoerd door 'l'Orchestre Philharmonique de Liege' o.l.v. Pierre Bartholomee. Deze
opname werd eveneens bekroond met de 'Caeciliaprijs 1982'.
ROESELARE - Aan de Alfons Blommeprijs voor Schilderkunst namen 300 inzendingen deel. Dertig
werken werden weerhouden voor tentoonstelling. De prijs Blomme werd niet toegekend. Eerste vermelding (50.000 fr .): Andre Viaene (Gent) met 'Illusionerende Verlokking'. Tweede vermelding (25.000 fr .).
ROMA - Prijs Valentino Bucchi voor jonge musici 1983. Talrijke prijzen. Vier verschillende wedstrijden: a) uitvoering cello; b) uitvoering strijkkwartet; c) compositie voor viool; d) compositie voor
strijkkwartet. Uiterste datum voor inschrijving: voor a) en b) voor 15 september 1983 - voor c) en d) voor
30 september 1983. Adres: Secretariat du prix Valentino Bucchi, Associazione Musicale Valentino Bucchi, Via Ubaldino Peruzzi, 20 - 1-00139 Roma (Italia).
TOKIO - Een compositiewedstrijd wordt gehouden n.a.v. de World Popular Song Festival Tokyo - 29
en 39 oktober 1983. Uiterste datum van inzending: 30 juni 1983. Festival Committee 83, Yamaha Music
Fondation, 3-24-22, Shimomeguro, Meguro-ku, Tokyo 153, Japan. Telex 2466571 Yamaha J. Telegr.
World Festival Tokyo.
TOLOSA (Baskenland) - Het Internationaal Koorconcours 29/10-1/11/1983. Bestemd voor aIle koren,
gemengd, vrouwen- en mannenkoren met programma: Gregoriaans, polyphonie, Baskische folklore. Inschrijvingen tot 1 juni 1983. AIle informatie op het V.F.J.K.-sekretariaat, 091/2561 48.
TRIESTE (It.) - XXIIe Internationale Wedstrijd voor Symfonische Compositie 'Citta di Trieste'. Prijzen: 3 miljoen, 1 miljoen en 500.000 Lires. Gevraagd: werk voor fIuit en symfonisch orkest. Duur: min.
15', max. 25'. Uiterste datum voor inschrijving: voor 10 september 1983. Adres: Secretariat du prix Musical 'Citra di Trieste', Pallazzo Municipale, Piazza dell'Unita d'Italia 4 - 1-34121 Trieste (Italia).
Kunstenaarsverbond en tijdschrift wensen de bekroonden hartelijk geluk, vooral onze CVKV-Ieden.

uit het leven van kunsten en letteren
ANTWERPEN - De Interprov. Cultuurraad publiceerde een Inventaris van de Culturele Centra in
Vlaanderen, via een enquete bij de gemeentebesturen (215 fr., br. 220-0721711-67 of bij het Secretariaat
Lv.Rijswijcklaan 28, 2018 Antwerpen, t. 03/23761 70).

- Het A. van Dyck-monument wordt begin juni gerestaureerd teruggeplaatst op de Meir.
- Het Westvlaams Prov. Museum v. Moderne Kunst stelt een selectie uit zijn rijke verzameling ten toon
in de An-Hypgalerij (Meir 24) en nadien in andere steden. Conservator W. v.d. Bussche koos 18 schilderijen: Bervoets, Bogart, Brusselmans, G. de Smet, Joostens, Mara, J. Peeters, Permeke, Raveel, Schmalzigaug, Servaes, Spilliaert, Tytgat, v. Anderlecht, Fr. v.d. Berghe, v. Hoeydonck. De Antwerpenverbondenheid speelde ook mede bij de selectie. Tot 12 juni; van 9 tot 17 u op werkdagen; de zaterdag
van 9 tot 12 u.
- Herdenking Jef van Hoof en Marc Liebrecht in de Artiestenmis in St.-Carolus op 15/6, m.m.v. het
Artiestenfonds, het Merksems Jeugd- en Kinderkoor, en De Crans; met Lieve Suys en Ignace de Sutter.
- N.a.v. de 50ste jaargang van Cultuurleven was er op 19 mei een feestvergadering. Thema: 'Wegen
naar een geloofwaardig christendom', met prof. dr. L. Dupre (Yale) en prof. E. Schillebeeckx (Nijmegen). Moderator: prof. L. Lagrou (K.U. Leuven). In het mei-nummer van Cultuurleven worden volgende
artikels opgenomen: L. Dupre, 'Crisis van het christendom, crisis van de westerse mens'; E. Schillebeeckx, ' Jeruzalem of Benares ?' Nicaragua of de berg Athos ?' Het is te krijgen op Cultuurleven, Ravenstraat 112, 3000 Leuven (Prij s : 120 fr. , te storten op 431-0385241-24).
- Jonge Architecten tot 10 juni in de Kon. Academie. - Kunstkring Lucasgezellen tot 24 juni in gal.
Brabo. - Ruimte om God in 't Stille Pand tot 21 juli. - Bedevaartvaantjes in Museum voor Schone
Kunsten tot 3 juli.
AS - Russische Ikonen (18de en 19de eeuw) in Cultureel Centrum, St.-Aldegondiskerk tot 29/5.
BERCHEM - Tijdens de zomervakantie organizeert de vzw Halewynstichting een aantal muzikale vormingskursussen in Destelheide-Dworp: van 9 tot 15 juli: vokaal-instrumentale week - van 15 tot 24 juli:
orkestweek - van 24 tot 30 juli: jazz musiceren en improvizeren - van 2 tot 7 augustus: vokaalinstrumentale week uit de Barok - van 2 tot 7 augustus: muziek met kinderen. Van 19 tot 29 augustus: 9e
internationale kursus voor oude muziek in de abdij van Postel. Inlichtingen: Halewynstichting vzw, Legrellelei 10, 2600 Berchem, tel. 03/239 66 02.
BRUGGE - De Stedel. Musea publiceren 'Jaarboek 1982 Stedel. Musea' en ' Jeugdgids Gruuthuse' . Deze laatste uitgave van de Educatieve dienst kost 120 fr. (secr. Sted. Musea Dijver 12a); ruim geillustreerd.
- 'Retrospectieve Rederijkerstentoonstelling' t.g.v. 555 jaar 'Kon. Aloude Hoofdcamere vander Rhetorycken van den Heilichen Gheest' in de Saaihalle, 9 tot 15/5.
- 'Omtrent Keramiek , leerlingen en leraars, Sted. Academie 27/5 tot 17/6.
BRUSSEL - De Nederlandse Cultuurkommissie in Brussel reikt dit jaar voor het eerst een NCC-prijs
voor culturele uitstraling uit. Organizaties, verenigingen of personen die hebben bijgedragen tot de ontwikkeling of de uitstraling van de Vlaamse gemeenschap in de Brusselse agglomeratie komen in aanmerking. Reglement en aanvraagformulieren: NCC, Saincteletteplein 30 te 1080 Brussel, tel. 02-426 99 78,
toestel 309.
Het nieuwe Museum voor Moderne Kunst houdt geen tentoonstellingen meer tot de opening van het
nieuw en vernieuwd museum (1984?). Dan verschijnen ook nieuwe catalogi in verschillende boekdelen,
zowel voor de oude als voor de moderne kunstwerken in het bezit van de Kon. Musea van Belgie. Voor
beide afdelingen zijn er verschillende afzonderlijke boekdelen: voor de Moderne Kunst zijn er drie (alfabetisch en met illustraties).
DEINZE - Retrospectieve Albert Servaes', Museum van Deinze en Leiestreek, 1/10 tot 28/11.
GENT - De zesde reeks (1983) der 'Oostvlaamse Literaire Monografieen' bevat teksten over Fernand
Handtpoorter (door Car Flanders), Georges Hebbelinck (door Paul van Aken), Pieter Magerman (door
Michel van den Bossche), Prosper de Smet (door Rik Lanckrock) en Christine d'Haen (door Rudolf van
de Perre). De verkoopprijs (200 blz.) bedraagt 200 fr. (32 blz. per monografie, waarin telkens een essayistische inleiding, een biografische nota, een bibliografie en een bloemlezing, alsook een viertal blz. buitentekstillustratie). Er zijn van elke monografie overdrukbrochures beschikbaar, die afzonderlijk verkrijgbaar zijn aan 90 fr. Publikaties kunnen besteld worden bij de Provinciale Cultuurdienst, Bisdomplein 3, te 9000 Gent (tel. 091/25 30 01), door storting op pr. 091-0059890-70 Prov. Oost-Vlaanderen,
Culturele Publikaties, Bisdomplein 3, 9000 Gent (met vermelding: Oostvl. Lit. Monografieen
I/II/III/IV/V/VI of overdruk).
- 'De luister van de Gentse patricierswoning' (Herenhuizen uit de 2e helft van de 18e E.) in Museum A.
van der Haeghen, Veldstraat 82. Tot 16/6.
- Ver. Mus. v. Hed. Kunst: Nicola de Maria (It.) in mei en John Murphy (G.B.) in juni, in de Recollettenlei.
- Groepstentoonstelling VTB-kunstkring Gent, gal. Jan van Eyck Gent tot 26/5.
- Geweven kunstwandtapijten 'De Vrijdagmarkt , gal. 'Die Keure', Graslei/Hooiaard.
- De rondleidingen die Interbellum tijdens de Gentse Feesten vorig jaar verzorgde, kenden een grote belangstelling. Ook dit jaar zijn twee stadswandelingen gepland, beide onder leiding van Marc Dubois:
- dinsdag 19 juli: Architectuur uit het interbellum op het terrein van de wereldtentoonstelling: start om
14 uur aan het Museum voor Schone Kunsten, Nicolaas de Liemaeckereplein (Citadelpark);
- vrijdag 22 juli: Architectuur uit het interbellum in de omgeving van het Sint-Pietersstation: start om 14
uur aan het Sint-Pietersstation, Maria Hendrikaplein.
GENK - De Genkse Schilderschool werd eindelijk (!) gehuldigd door de kunstmonografie 'Emiel van
Doren, Maclot en W.A.E. Minders', Uitg. vzw. Werkgroep Kunstuitgave, Genk. Ingebonden 309 fr.
Cult. Dienst, Gemeentehuis, 3600 Genk. De groep wordt voorgezeten door Stijn van Geneugden.
HEKELGEM-AFFLIGEM - Het Cultureel Centrum Affligem neemt een nieuw initiatief: 'Muziek op
Zondag' een concertreeks om jonge musici concertkansen te bieden, o.m. door het nieuwe kerkorgel in de
abdijkerk en voor kamermuziek de kleinere bidkapel. Eerste concert was op zondag 7/5 met Eric Hallein,
organist v. St.-Michiels te Roeselare en lesgever aan het Brussels conservatorium. Telkens te 16 u.
KNOKKE-HEIST - De tentoonstelling 22e Wereldkartoenale 1983 van 11/6 tot 11/9 in de Humorhall
van de Laguna Beach te Duinbergen bevat ook een afdeling: 'De politieke karikatuur en kartoen in Belgie' .
KORTRIJK - Het Kortrijkse luik van het Festival van Vlaanderen zette in op 29/4. Tot 17 juni. Inlichtingen: Dienst Toerisme, Stadhuis, t. 056/22 00 33 toestel 208.
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kinderkoor Jubilootjes. - Klavierconcert Sis Vermuyten,
g. Bloemendekor Kontich 15/5. - Poezieprogramma 'Wij
bestaan niet' van Arlette Walgraef o.m. op 4/5 in Area
Gent. - 'Apocalyps voor zes hoorns' van Peter Welffens
op BRT-3 (28 mei, 10 u).

III. BEELDENDE KUNSTEN
Gerda Berden-Martens, gal. Alkarte Alken tot 8/5. - Textiel Mireilla Boerjan en Veerle Dupont Den Ellentriek
Puurs tot 29/5. - Bernard Bosschaert, Sted. Instit. Arsenaalstraat Brugge op 1/5 . - Kunstschilder Robert Bracke,
g. J. van Eyck Gent tot 12/5. - Meubelontwerpers Frans
Defour, Luc Devos en Ludo Verbeke De Brakke Grond
Amsterdam tot 15/5. - Dirk Devos, gal. R. Foncke Gent
tot 8/5. - Ksch. Yvonne Erauw, SV Baksteenunie
Kortrijk-Marke 6-8/5. - Sch. Piet Gilles Pro Arte Christiana Vaalbeek tot 22/5. - Greet Halsberghe, Studio Gaselwest Kortrijk tot 22/5. - Ker. Yvonne Hannes, g. Bloemendekor Kontich tot 15/4. Ook in den Bruul te Mechelen tot 30/5. - Luc Hoenraet, gal. Oasis te St.-StevensWoluwe tot 11/5. - Graf. Emiel Hoorne, Avantgarde gallery Antwerpen tot 30/5. - Ksch. Albert Hulstaert, Hof de
Bist Ekeren tot 29/5. - Sch. Jan Hutsebaut, C.C. Affligem, 22/4-12/5. - Textiel Lut Lenoir en Liberta, Den Ellentriek Puurs tot 29/5. - Schilderijen en tekeningen Marcase, I.C.C. Antwerpen tot 5/6. - Robert Neirynck, Faculty Club Leuven tot 31/6. - Bldhw. Catherine Noel, gal.
Deurle-Dorp, tot 30/4. - Sch. Maurice Pelgrims, K.C.
Hof de Bist Ekeren 1 tot 24/7. - Ksch. Marcel Rademakers, g. Lecompte-D'haese Zavel Brussel tot 12/6. - Victor Renty, Gem. Tent.-zaal Borgerhout tot /5. - Gr. Paul
Reniere Gaselwest-Kortrijk tot 20/3. - Graf. Veerle
Rooms, Masereelcentrum Kasterlee tot 31/5. - Ker. Darie
Schotte Schyndael Schoten tot 29/5. - Francine Tavernier
(TAF), permanent schilderijen, grafiek, miniaturen:
Schaapherderstraat 65, 9030 Wondelgem-Gent. - Tek.
Bob Temmerman, dienstencentrum Gentbrugge tot 18/4.
- Gr. Doorke van de Kerkhove Gaselwest Kortrijk tot
20/3. - Ernest van den Driessche, Mus. DhondtDhaenens, tot 8/5. - Robert Vandereycken, Romi Goldmuntz Center Antwerpen 25/5 tot 12/6. - Lea Vanderstraeten, gal. Albert Hasselt 26/5 tot 8/6 (vanaf 14 u).
- Sch. Nand van Dingenen, Dienstencentrum Gentbrugge
tot 18/4. - Eric van Doesselaere, Sted. Instit. Arsenaalstr.
Brugge 1/5. - Gaston van Wontergem 'Ik heb bloemen
lief', gal. Het Molenhuis, Bachte-Maria-Leerne tot 5/6.
-'Het gesprek' van Jose Vermeersch tot 19/6 Museum J.
Dhondt Deurle.
• Kunstschilder Staf Beerten, Casino Beringen tot 29/6.
- Bibliofiele editie 'Felix Timmermans ter ere' van Renaat
Bosschaert: 7 houtsneden, handgeperst, 200 ex. genummerd en gesigneerd, 1.900 fr. prk. 000-0694434-11, Grabo
St.-Annakerkstraat 6, Brugge; in de map ook teksten en gedichten van J. De Ceulaer, A. van Wilderode, Katelijne
v.d. Hallen, P. Vanderschraeghe. Ingebonden linnen:
2.500 fr. - Op 11 mei hield Anne Adriaens-Pannier een
voordracht in het Museum voor Moderne Kunst te Brussel
over de 'Schenking Felix de Boeck aan het Museum. Het
betreft tekeningen (1917-1940) . - Ker. Wies de Hert, Jordaenshuis Antwerpen tot 22/5. - Sch. Roza Depoorter, in
'Meiboeket' gal. da Vinci Waregem tot 1/6. - Kunstschilder Jacky Duyck, gal. De Zeyp Ganshoren van 28/5 tot
19/6. - Kunstschilder Albert Haest, gal. Lambeer Beerse
tot 30/5. - Kunstschilder Frans Minnaert, Kunstforum
Schelderode tot 5/6. - Graficus Bruno Setola, Korrekelder

ATTENTIE!
Voortaan worden nog uitsluitend berichten gepubliceerd die tijdig aan het adres van Kunstecho's van
'Vlaanderen' (Warschaustraat 12 bus 3, 8400 Oostende) worden gestuurd. Denk erom!
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OOSTENDE — Het Prov. Museum v. Moderne Kunst zal eerst in 1984 gereed zijn. Het complex bedraagt 6500 m , de twee aanpalende vleugels niet meegerekend (2000 m ). Met zijn ca. 1000 werken wordt
een nagenoeg volledig beeld gegeven van de moderne kunst in Belgie. In het kader van het soort toeristen
dat vooral Oostende aandoet zal Oostende een meer aangepaste plaats zijn voor het PMMK dan b.v. Brugge, Ieper of zelfs Kortrijk.
— Een avondvoorstelling had plaats op 6 mei in het Casino-Kursaal met uitsluitend Oostendse Talenten
zoals: A. Thonon (Koren), Marc Grauwels (dwarsfluit), Christel en Koen Kessels (piano). Jonge talenten
uit de muziekakademie (piano), France Springuel (cello), A. De Laender (akkordeonschool), Marie-Ellen
(Balletschool), Mieke Felix en Arlette Vanheste (diktie), Thierry Koch (Mime), Jeugdfanfare
O.-L.-Vrouw-kollege. Willy Bosschem schonk hierbij een gekleurde ets die onder de aanwezigen verloot
werd. Dit alles ten voordele van de Rotary Serviceclubs.
— Het Prov. Museum voor Moderne Kunst schafte aanvullende werken aan van o.m. Hubert Wolfs en
Jozef Peeters tot verdere uitbouw van de collectie. Zopas werd een nieuwe kunstmap met 12 kleurreproducties van kunstwerken van de collectie PMMK uitgegeven met werk van B. Bogaert, J. Brusselmans,
A. De Clerck, G. De Smet, H. Duchateau, V. Gentils, P. Joostens, A. Mortier, V. Servranckx, E. Tytgat, J. Verheyen en T. Wierusz-Kowalski. Verkoopprijs: 250 fr. per kunstmap, te bestellen door storting
op prk. 000-0019013-01 van de Provincie West-Vlaanderen, Culturele aangelegenheden, 8000 Brugge,
met vermelding 'kunstmap PMMK'.
POZNAN (Polen) — Het 3 ° Int. Festival voor Knapenkoren v. 12 tot 17/2/83 kreeg de deelname van de
koren 'In Dulci Jubilo' (St.-Niklaas, M. van Daele) en 'Cantate Domino' (Aalst, M. Ghys). St.-Niklaas
voerde Bachs Weihnachtsoratorium op en Aalst Haendels Messias.
ROESELARE — Nieuwe Stichting Alfons Blomme (voorz. Mevr. van Hille) exposeert 33 geselecteerde
werken uit de inzendingen voor de A. Blomme-prijs in haar eigen lokalen (Ooststraat). Men voorziet in
1984 een ruimere keuze te kunnen maken ter expositie in een honderdtal winkels.
ST.-AMANDS — 'Honderdjaar Les Flamandes' in het Verhaerenmuseum tot 31/10. Verhaerens eersteling verscheen in 1883. Thema's ervan worden in de tentoonstelling door kunstwerken gevisualiseerd.
Reelam/Leipzig publiceerde onlangs een bloemlezing met 80 vertalingen uit Verhaerens poezie en
Gallimard/Parijs bracht heruitgaven.
ST.-AMANDSBERG — Tentoonstelling 'Hendrik Conscience', St.-Amands-kapel, Visitatiestraat in
mei.
ST.-TRUIDEN - GENT — Het Tijdschrift Industrieel Erfgoed werd opgericht door de Vlaamse Vereniging van Industriele Archeologie en publiceerde zijn eerste nummer. Inlichtingen: v.z.w. VVIA, Postbus 30, Maria Hendrikaplein, 3000 Gent-12.
WESTMALLE — Van 17 juli tot 1 augustus e.k. organizeert Jeugd en Muziek Vlaanderen in het Provinciaal Vormingscentrum Oostmalle (Westmalle) haar 24e Internationaal Muziekkamp. Thema is de vroegromantiek m.m.v. Frans Cuypers (orkest), Armand Van de Velde (strijkers). Alex Van Beveren (hout),
Hubert Blebaut (koper en slagwerk), Georgette Cooleman (solozang), Roland de Munck (piano). Gastleraars Jozef Stompel (Chopin-cursus) en Francesco de Paula Soler. De deelnameprijs 10.750 fr. (9900 fr.
voor houders van de JM-kaart). Voor jonge musici tot 30 jaar. Inschrijvingen: Jeugd en Muziek Vlaanderen, Paleis voor Schone Kunsten, Koningsstraat 10, tel. 02/513 07 98.
WOMMELGEM — 'Initiatief' is een nieuw letterk. tijdschrift met het doel publikatiemogelijkheden te
vergroten. Sekr.: Peter-Paul Dirickx, De Keer 6, 2220 Wondelgem.
WATOU — Op zondag 28 augustus te Watou bij Poperinge in de Westhoek wordt een 'artiestenrandevoe' georganizeerd. Bedoeling: alle vormen van hedendaagse kunst gedurende een dag samen te brengen
en tegenover elkaar te plaatsen. Voor de manifestatie werden vele bekende artiesten uitgenodigd, maar
ook de minder bekenden kunnen in Watou aan hun trekken komen. De organizatoren verwachten een
150-tal kunstenaars waaronder dichters, voordrachtkunstenaars, plastische kunstenaars, balletdansers,
klassieke en elektronische muziekbeoefenaars, jazz- en volksmuzikanten, enz. Iedereen die kreatief wil
deelnemen is welkom maar: zich wel bij voorbaat inschrijven op adres: Kunst- en Feestkomitee, Douvieweg 31, 8978 Watou, p.a. Freddy Wyffels, tel. 057/38 82 18.
2

Brugge tot 28/5. - Ker. Jan van de Weghe, Jordaenshuis
Antwerpen tot 22/5. - Beelden van Filips de Schone en
Margaretha v. Oostenrijk zijn ter uitvoering opgedragen
aan Lucia Canestraro (gevel Brugs Stadhuis). - Ker. Jean
Damali Kunstwerkstede Luc-y-land Bever, weekends.
- Sch. Eugene Demane gal. Optimist Moeskroen tot 30/6.
- Sch. graf. Jan Flameng Crypte H.-Hartkerk Turnhout tot
12/6. - Zeefdrukken van Louis Ghysebrechts gal. Esschius
Diest tot 7/6. - Sch. Jenny Steenkiste De Pompe Sijsele tot
29/6. - Beeldh. Willy Cauwelier, Lieven de Brabandere,
Gerrit Germonpre, Toon Haenen, Willy Meysmans, Stefaan Roestraete, Jan Van de Kerckhove, Willem Vermandere e.a., Atelier 340 Jette, 17/6 tot 25/9.
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• 't Kofschip, Tweem. tds. v. Lit. en Beeld. K., Red. W.
Copmans, Fabriekstr. 7 Geel, Abon. 400 fr. br.
310.0496461.04, 't Kofschip 1080 Brussel. - Nr. 1/1983:
Vernieuwde presentatie en redaktietaken, onder voorzitterschap van R.M. de Puydt. Gedichtenvertalingen van
R.M. de Puydt; gedichten van o.m. W. Balyon, Ach.
Cools, H. de Greve, A. Dhoeve, W. v. Herckenrode, D.
Engels, A. de Vos, L. Heynens, J. Vandromme, J. v.
Brussel, P. Servaes, P. Verrept, G. Florizoone e.a. Korte
verhalen. Beeldende kunst v. Stef. en Livia Depuydt, Vic
Mahieu. Boekbesprekingen (o.m. over Bea de Longie, J.
Veulemans, P. Aerts, M. Sesselle, Chr. Guirlande, A.v.
Wilderode, L. Huylebroeck, A. D'hoeve, W. Balyon, B.
Peleman, M.J. Vercruysse, P. (m) Rigolle, A. Smeets.
Hulde aan Julia Tulkens 80. Een waardevol nummer.
• De Violier, Tweem. teater-tds., Red. Guy Redig, Mareestr. 16 Borgerhout. - 1983, nr. 2: Het orgaan van de
Kon. Aloude Hoofdrederijkerskamer De Violieren (en
Toneelgroep Jeugd) viert H. Huybrechts (65 j ., Ghesel
van de Kamer) en verheugt zich over achtereenvolgende
suksessen o.l.v. regisseur Clem Du Four (o.m. opvoering
van 'Alles voor de tuin' en geslaagde jaarvergadering) en
kondigt nieuwe programma's aan.
• Poeziekoerier, Driem. tds. Poeziecentrum Gent; Red.
W. Tibergien, Nazarethstr. 43 De Pinte; Abon. 200 fr. br.
737.4400463.04 Raiffeisenkas. - 1983, n. 2: Deze koerier
viseert de activiteiten van het Gents Poeziecentrum bekend te maken op het gebied van Documentatie, studie en
informatie over de poezie. Het vervangt dus geenszins de
Poeziekrant, die hetzelfde formaat en dezelfde redactie
heeft. Het Poeziecentrum zelf is gevestigd te Gent,
St.-Kwintensberg 65a en heeft reeds velen dienst bewezen
o.m. door informatie en cursussen. Bij dit nummer kwam
als supplement: 'Poeziecatalogus n ° 1 ': een brochure van
70 blz., met een rijke bibliografie. Zij bestaat vooreerst uit
lijst 'Individuele dichtbundels', die in de laatste 5 jaar zijn
verschenen in Vlaanderen en Nederland. Vervolgens
'Bloemlezingen' en 'Secundaire Werken' uit Nederland.
Daarna komen 'Individuele bundels' en 'bloemlezingen'
die in het Nederlands zijn vertaald en 'Secundaire werken'
uit het buitenland. Tenslotte: 'Kinderpoezie', 'Poezieplaten' en 'Poezieposters', gevolgd door tijdschriften e.d.
Een unieke lijst, die veel dienst zal bewijzen.
• 't Prieeltje, Tweejaarlijks poezieblad; Red. H. Thys,
Demerstr. 22b7, 3290 Diest; Abon. 400 fr. pr.
000.0756188.73 H. Thys. - Het blad dat twee jaar stil lag is
gerenoveerd herrezen en verschijnt in april en oktober.
Het wil vooral dakloze dichters publicatieruimte bieden.
Gedichten kunnen ingestuurd worden: getypt, een per
blad, met naam erboven met de titel en des gevallend de
bundel van herkomst.
• Vlam, Tweem. Mededelingenblad Ver. Limb. Auteurs;
Red. Jaak Venken, Pannenhuisstr. 33 Dilsen; Abon. 500
fr. br. 407.9023841.17 VLAM Ranst. - 1983 n.: Het blad
verschijnt nu meer verzorgd en uitgebreider. Het blad
brengt vooral mededelingen over en voor V.L.A.-leden,
die met zorg werden verzameld. Ook het Limburgs cultuurleven wordt behandeld.
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Werk ter bespreking insturen naar:
Redactiesecretariaat 'Vlaanderen'
'Ter Hoogserleie', Hondstraat 6, 8880 Tielt

BOEKEN OVER KUNS1
LUCY GELBER, Encyclopedie van het levende Vlaamse Volkslied, deel 1, uitg. Aurelia BooksSt.-Martens-Latem, 1982, illustr. van Nadine Bogaert, 277x190 mm, 458 blz., gebond. 3.400 fr. - Achter
dit unieke bock zitten duizenden uren werk verscholen en dit alleen reeds dwingt onze bewondering af. De
auteur Lucy Gelber, van wie al vroeger musicologische werken verschenen, is o.m. musicologe, volkskundige en professor. Voor de samenstelling van dit werk heeft ze een keuze gemaakt uit de verzameling Alfons Verbist-Lucy Gelber (Kon. Bibliotheek Albert I) die thans ruim 9.000 bandopnamen en optekeningen op het gehoor bevat. Dit alles betekent ruim 40 jaar 'veldwerk', waarbij de liederen direct uit de zingende volksmond werden opgetekend. — Alle zangwijzen en teksten van de liederen opgenomen in dit
eerste deal van de encyclopedia werden in muziekschrift genoteerd, met nauwkeurige vermelding van
plaats en datum van opname, van naam en leeftijd van de zegspersoon. Alleen ongedrukte liederen werden hierin opgenomen. — De liederen werden gerangschikt naar thema en dit eerste deal brengt ons aldus
zes categorieen: liederen in vertellende toon (ballades, legendes, sprookjes), liederen in de huiskring (over
vader, moeder, man, vrouw, enz.), liederen op het platteland (in de natuur, op de boerderij), liederen in

lief en feed, liederen in het dagelijks leven (markt, leuren, beroep, gewin en armoede) en liederen op zonen feestdagen (kermis, buurtfeesten). Een van de vele problemen die bij de uitgave van de liederen kwam
kijken was het feit dat de 'zegspersonen' meestal in hun eigen streektaal zongen, die dikwijls voor mensen
uit een andere streek onbegrijpbaar was. Om dit euvel te verhelpen werden de teksten of en toe wat bijgeslepen, maar slechts in zoverre dat 'de autentieke melodisch-ritmische struktuur van de zangwijze en
het verbaal klankenspel' niet werden geschaad. Met dit werk werd niet alleen een flinke bijdrage geleverd
voor de volkskunde in het algemeen, maar ook voor de muzikale geschiedenis van ons volkslied. Het is
verbazend vast te stellen over wat en wie allemaal ons yolk een liedje heeft gemaakt. Met dit werk worden
die 'schatten' of 'kleinoden' van ons yolk voor verdwijning behoed. — Moge dit boekwerk zangers en
muzikanten aanzetten tot de instandhouding van onze liederen-rijkdom zoals hij bij het yolk leefde en
leeft. — Tot besluit wil ik graag mijn bewondering uitdrukken voor de algemene presentatie van het boek
en in het bijzonder voor de expressieve illustraties van Nadine Bogaert. R. Declerck
HERVE LA BARTHE e.a., Brabant, Lannoo-Tielt/Bussum, 1982, foto's van Leopold Havenith en
Ghislain David de Lossy, 235 x 265 mm, 283 blz., geb. 2.000 fr. - Een fraaie uitgave zoals Lannoo er ons
in de laatste tijd meer heeft bezorgd. Eerst komt een viertalige inleiding, de Nederlandstalige is van Bert
Decorte. Aan de hand van veelkleurige foto's worden zowel de evolutie van het agrarische landschap als
de stadsontwikkeling (van dorpshuizen tot kastelen), zowel de industriele ontwikkeling als de kunsthistorische betekenis van de provincie belicht. Elk van de illustraties krijgt een rijk, viertalig commentaar en er
zijn ook een drietal toelichtende kaarten. Sommige foto's zijn bijzonder geslaagd, bv. nrs. 18 en 19. Niet
alles kan getoond worden maar we missen wel bv. een zicht op Linkebeek (het mooiste dorp van Brabant ?), iets van de architectonische merkwaardigheden van Leuven, iets ook van de gebeeldhouwde
schatten bv. uit de abdijkerk van Grimbergen. Een geschenkboek. J. van Ackere
KLAAS DIJKSTRA, Christelijke symbooltaal, Uitg. Bosch & Keuning, Baarn, 1982, 96 blz., 316 fr.,
voor Belgie: Westland, Schoten. - Dit boekje is in het teken der oecumenische gedachte een verheugende
gebeurtenis, als een bewijs van het groeiende begrip dat men thans in Calvinistische middens vrij algemeen vaststelt voor de functie van de beeldende kunst in kerk en liturgie, zoals die traditioneel leeft in het
katholicisme. De auteur stelt immers in zijn inleiding dat de oude christelijke symbolen 'een belangrijke
aanzet vormen om het gat, dat is ontstaan na de Reformatie, op te vullen'. Terecht wijst hij crop dat de
hernieuwde belangstelling voor het symbool niet zo verwonderlij k is als we bedenken dat we leven in een
wereld, die beheerst wordt door het beeld. Dit moge ook een aanmoediging zijn voor katholieken om opnieuw een grotere waarde toe te kennen aan de inbreng van de levende kunstenaars in het kerkgebouw,
waaruit de naoorlogse architectuur en beeldenstorm hen wat al te onbezonnen had verdreven, in naam
van soberheid en moderniteit. Terecht waarschuwt Klaas Dijkstra evenwel dat men aan de symbolen die
nieuw gevormd zijn en gevormd zullen worden het meeste effect moet toekennen, 'omdat zij deel hebben
aan de natuurlij ke, kulturele en sociale omstandigheden, waarin wij verkeren' . Met gebruikmaking van
zeer talrijke illustraties behandelt hij achtereenvolgens: 1. het kruisteken, 2. Christussymbolen, 3. verwijzingen naar doop en avondmaal, 4. uitbeeldingen van goed en kwaad, 5. evangelisten, apostelen, heiligen
en hun attributer, 6. dier en plant als beelddragers, 7. deugden en ondeugden in beeldentaal. Daarbij
wordt — behalve naar voorbeelden uit vroegere eeuwen in Nederlandse (vooral) protestantse kerken —
ook gewezen naar hedendaagse symbolen, zoals die voorkomen op affiches en in advertenties. Ongetwijfeld zal ook de katholieke beeldende kunstenaar uit dit boekje heel wat inspiratie kunnen halen voor zijn
werk.
A. Smeets
De Woorden gezongen, Uitg. N.C.R.V. Den Haag, 1982; 64 blz., f 9.90. - Een mooie brochure met 47

liederen (tekst en muziek) aansluitende bij het 5e boek van de pentateuch, het boek Deuteronomium,
waarvan de eerste zinsnede begint met 'De woorden' en dus in het hebreeuws ook zo betiteld werd. Voor
deze bundel werden eerst de reeds bestaande liederen samen gebracht. Daarna werden een aantal dichters
en componisten uitgenodigd om nieuwe liederen te maken. Het merkwaardige is dat men aldus tot een selectie kwam die alles behalve banaal was. Het doet genoegen onder de medewerkers ook Ignace de Sutter
aan te treffen. Het is de bedoeling ook in verband met de vier andere boeken van de Pentateuch een dergelijke bundel te publiceren. A.S.
CARL BLOTKAMP, Na de beeldenstorm. Drie opstellen over recente beeldende kunst, Uitg. Openbaar
Kunstbezit (Ned. en Vl.), 1970; 80 blz., 27,5 x 24 cm, gebonden, ruim geillustreerd, 165 fr. - Deze uitgave
verscheen vrij lang geleden, maar werd toevallig in deze rubriek nog niet besproken. Toch is ze belangrijk
en is momenteel erg goedkoop, zonder aan reele waarde te hebben ingeboet. De beeldenstorm die hier
bedoeld wordt betreft vooral het weren van de figuratie in de kunst. De auteur wil zich positief bezinnen
over wat is gebeurd sedert ca. 1900 toen de abstractie stilaan ontstond en veld won. Het onderzoek gebeurt aan de hand van uitstekende reproducties van schilderijen en andere kunstwerken: heel wat landen
zijn er vertegenwoordigd, maar — vanzelfsprekend vermits de auteur een Nederlander is — zeer vele Hollanders en geen enkele Vlaming, hoewel Vlaanderen de uitgave meefinancierde; ook in de bibliografie
geen enkel Vlaams boek. De auteur bespreekt achtereenvolgens: 1. Voorbeelden van schilderijen 'waarbij
het platte vlak en de begrenzing ervan tot uitgangspunt zijn genomen voor het beeld', dus hoofdzakelijk
koude abstractie. - 2. De 'verhouding tussen het beeld en het voorwerp schilderij', wat verwijst naar objectkunst, pop-art, nouveau realisme e.d. - 3. Tenslotte hoe 'tegenwoordig vaak elementen van buitenaf
worden opgenomen in de kontekst van de beeldhouwkunst... niet alleen uit de wereld buiten de kunst
maar ook uit schilderkunst, tekenkunst, theater...'; hier gaat het over performance art, apparatieve
kunst, land art, environment e.d.
De auteur houdt van het jongleren met termen die de bourgeois van zijn grondige onwetendheid moeten
overtuigen en huldigt het beginsel 'Waarom de dingen eenvoudig zeggen als het ook ingewikkeld kan'.
Overigens staat hij nooit kritisch tegenover de fenomenen waarover hij het heeft. In die zin is het boek
wel verouderd, hoewel er nog heel wat kunstcritici zijn die het nog niet beseffen. Toch is het boek nuttig
als onkritisch overzicht van wat er allemaal gebeurd is in de periode van 1910 tot 1970 (ongeacht de enorme lacunes die het overzicht ontsieren): het is een waardevol tijdsdokument in de zin 'dat was er toen en
zo werd er over gepraat... althans in Nederland'. Overigens is het boek qua presentatie schitterend. A.S.
ROBERT HUGHES, De Schok van het Nieuwe. De Kunst in het tijdperk van de verandering, Uitg.
Veen/Utrecht & Davidsfonds/Leuven 1981; 424 blz., 26 x 21 cm, 261 illustr. deels kleur, gebonden, 1.795
fr. - De auteur is een zeer talentvol vulgarisator, waarvan de gelijknamige BBC-TV-reeks hoog geschat
werd wegens zijn gave om moeilijke dingen voor een oningewijd publiek begrijpelijk te maken. Datzelfde
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• Appel, Driem. lit. tds.; Red. G. Wulms, Houtstraat 37,
St.-Truiden; Abon. 400 fr. br. 452.5020881.78 Appel. Nr. Maart 83: O.m. Takato Takema uit Tokio over haikoe - R.J. v. de Maele over Gilliams - Jef Boven over Gie
Laenen (interview). - De bekroonde verhalen v. Prijsprijzen: Andre Janssens 'Het andere graf' en Guy v. Hoof
'Door het oog van een naald'. - Poeziekroniek (J. Boven G. Florizoone - H. Inne - G. Wulms). Gedichten van o.m.
G. Florizoone en P. Vanderschaeghe. Een vrij rijk nummer met allure.
Poeziekrant, Red. W. Tibergien Nazarethstr. 43 De
Pinte; abon. 250 fr. br. 737-4400463-04 - Nr. jan.-april:
o.m. 'Avondliederen' (Fr. Cromphout), 'Bartels, de Greve en Leenders' (J.v.Hille), 'Kosmische poezie v. Van
Ruysbeek' en 'Verzam. Gedichten P. Snoek' (J. de Poortere), 'Dirk Christiaens' (J.v.Hulle), 'Lieve Thiebaut' (St.
Evenepoel), Uittreksels uit 'Brieven aan een jong dichter'
v. R.M. Rilke (vert. Marc de Smet), Poeziekroniek van J.
de Poortere, 'Dramatische Poezie v. Claus' (R. Ekkers),
'H. Malfait' (A. Dierick), 'J. Veulemans' (J.v.Hulle),
'Kinderdichters' (J.v.Coillie), Uitgeversnieuws. Tibergien
slaagt er telkens weer in een hoogstaande reeks kritische
artikels samen te brengen, die leesbaar en toch competent
zijn, met tussenin wat goedgekozen gedichten uit eigen
land. Wat de buitenlandse literatuur betreft vernoemen
we een artikel van Cl. v.d. Berge over 'Yslandse poezie'.
Jammer dat plaatsgebrek ons belet verder in te gaan op
een aantal artikels van dit dubbelnummer.
• Vl. Toerist. Bibliotheek, Maandschrift VTB, Red. Jan
Gerits, Abon. 400 fr. bij VTB-centra. - Nr. 291: Hugo Delanghe, 'Domein Vordenstein te Schoten': uitgaande van
de families Mickaert (XIV E.) en van de Werve (XVe E.),
over de Ayala's (XVI E.) wordt de lange geschiedenis beknopt weergegeven tot heden (de Pret de Calesberg). Aansluitend o.m. over de Kapel van Horst (1436) en over de
flora. Niet literair maar erg instructief geschreven.
• Boekengids, Red. Paul Waterschoot Mutsaertstr. 32
Antw.; Abon. 880 fr. pr. 000-0024102-46 Kath. Centrum
v. Lectuurinformatie en Bibliotheekvoorziening. - '82 nr.
2: o.m. Remi van de Moortel, 'Kroniek v. het Vi. proza'
(Cottenje, H.-J. Loreis, F. Liedel., A. Berkhof) brengt
penetrante en toch beknopte analyses met rustige benadrukking van fouten en kwaliteiten. Speciale omslagbehandeling van Frank Liedel door Joris van Hulle, gedeeltelijk het artikel van R.v.d. Moortel overlappend. Verder
de gewone uitgebreide reeks inhoudsrijke beknopte recensies van tientallen boeken.
• Jeugdboekengids, Red. idem, '82 nr. 2: In het inleidend
artikel situeert de redaktie-sekr. Marita de Sterck 'Het is
morgen, Dao' van Karel Verleyen in de contekst van enkele andere Vietnam-boeken, meer speciaal met 'Vlucht over
zee' van Jack Bennett. Daarop volgt een In Memoriam
Cyriel Verleyen, een van de mensen die Vlaanderens bijzondere dankbaarheid verdienen. De omslagfiguur is
Geoffrey Trease, Engels jeugdschrijver en tevens een man
met een brede cultuur.
Amarant, Driem. tds. v. vzw. Amarant, Red. Daan
Rau Eedverbondkaai 267 Gent, Abon. 100 fr. br. 0010289768-08. - '83 nr. 1: Volledig aan de Videokunst gewijd. Na alg. inleiding wordt onderzocht wat Belgie doet
aan video (Chris Dercon). Eric de Moffarts commenteert:
'Belgische Videokunst of Videokunstparodie', waar Dirk
Lauwaert nog een schepke bij doet, nu hij zich tot docent
in de videotologie heeft ontpopt. Bibliografie over video.
• 't Kofschip, Tweem. tds.; Red. W. Copmans, Fabriekstr. 7, 2440 Gee!; Abon. 400 fr. br. 310-0496461-04 't
Kofschip Zellik. - '83 nr. 1: Vertalingen v. Fr. poezie door
R.M. de Puydt; Gedichten van o.m. W. Copmans, A.
Cools. H. de Greve, W. Balyon, A. Dhoeve, W. v. Herckenrode, D. Engels, A. de Vos, L. Heynens, J. Vandromme, J. Vanbrussel, P. Servaes, P. Verrept, G. Florizoone. Korte verhalen. Beeldende Kunst van Stefaan en
Livia Depuydt, Vic Mahieu. Recensies van werk van Bea
de Longie, Herwig Hensen, Jan Veulemans, Pieter Aerts,
Maria Sesselle, A. v. Wilderode, Chr. Guirlande, A.
Dhoeve, B. Peleman, W. Balyon.
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• Yang, Red. Joris Denoo, Oude Ieperseweg, 8710 Heule;
Abon. 575 fr. - Maart '83: o.m. een groot aantal gedichten van redactieleden; ook wat van jongeren en van inzenders; dit alles van vrij ongelijke waarde. Ook een aantal
vertaalde gedichten uit Nicaragua, met inleiding van Jose
Correa. Verder uiteenlopende teksten o.m. over Frans
Minnaert (Willy Juwet). Boekbesprekingen, interviews en
tijdschriftenkroniek, dikwijls geschreven met een tikje
eigendunk, maar dat is een erg verspreide kwaal in het literaire wereldje. Een paar gezonde reacties ten overstaan
van onze Noorderburen maken veel goed.
• Ons Brussel, Maandbl. Vlaamse Club, Red. A.G. Samoy Rigasquare 27, 1030 Brussel; Abon. Jubelfeestlaan
145, 1020 Brussel. - Mei '83: behalve aan de Jubileumviering wordt dit nummer grotendeels gewijd aan Conscience, o.m.: G. Francois over de archivale nalatenschap van
Conscience als aanleiding voor de oprichting van het Antwerps AMVC; Martine Vermeire over de Consciencehulde te Brussel in 1881; Ann de Nauw over Consciences
geldzorgen en zijn betrekkingen met Leopold I (1856). Frans Cornelis over de poezie van Hans de Greve.
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• Akademie v. Schone Kunsten St.-Niklaas. Afd. Bouwkunde en binnenhuis, Bank Brussel-Lambert St.-Niklaas,
maart 1983. - Deze brochure, die aansluit bij een tentoonstelling in de BBL, werd door het stadsbestuur uitgegeven om twee belangrijke afdelingen in de kijker te stellen, zoals Schepen Daniel Anthuenis en Directeur Karel
Mechiels in hun inleiding onderlijnen. De Academie werd
trouwens reeds herhaaldelijk voor haar prestaties in die
afdelingen bekroond. Een twintigtal grote illustraties visualiseren de knapheid en de oorspronkelijkheid die hier aan
de dag gelegd worden.
• Museum voor Hedendaagse Kunst Gent. Catalogus van
de Verzameling, Tentoonstelling Paleis voor Schone
Kunsten, Brussel 16/7 tot 5/9/82; uitgave Vereniging van
Tentoonstellingen PSK-Brussel, 608 blz., geillustreerd
deels in kleuren. - Alle belangstellenden voor actuele
kunst verheugen zich omdat deze waardevolle cataloog tot
stand kwam, n.a.v. de grote tentoonstelling te Brussel.
Deze was een verdiende blijk van nationale waardering
voor conservator Jan Hoet en zijn medewerkers, voor het
Gents stadsbestuur en voornamelijk schepen Van de
Weghe, en niet het minst voor de niet aflatende inspanningen van de Gentse Vereniging voor het MHK.
Schepen Van de Weghe onderlijnt dit in zijn voorwoord.
Hij benadrukt de noodzakelijkheid van nieuwe lokalen
voor het Gentse MHK. Het zit nu in onmogelijke omstandigheden in het oude Museum voor Schone Kunsten geprangd, dat echt te klein is om naast de eigen collecties
ook nog de zelfstandige afdeling voor Hedendaagse Kunst
een onderdak te geven. De indrukwekkende cataloog zal,
hopen we, de oprichting of aanpassing van een volledig
autonoom gebouw bespoedigen. Amper zeven jaar heeft
het MHK als zelfstandige afdeling achter de rug, maar de
eigen activiteiten en de eigen verzameling groeiden in zulke mate dat er geen andere uitweg meer bestaat, ook in het
belang van de reeds vroeger aanwezige waardevolle collectie meer traditionele kunst.
Die situatie wordt ook geillustreerd door het inleidend artikel van de PSK-directeur-generaal Karel Geirlandt. Hij
memoreert de inbreng van de Vrienden van het MHK,
waarvan hij de stichter (1957) en animator was. Zij konden niet beletten dat de provincie West-Vlaanderen, dank
zij Bestendig Afgevaardigde Jozef Storme, 57 werken
kochten van de Verzameling van Gheluwe, terwijl Gent
niets deed. Maar wat de Vrienden sedertdien bereikten
met de voile inzet van het Stadsbestuur is enorm; zowel financieel als opinievormend hebben zij verbluffende resultaten bereikt.
Conservator Jan Hoet stelt in zijn artikel de woorden
voorop, die Joseph Beuys, naar aanleiding van een bezoek
126

talent toont hij ook in zijn boek, waarin de reprodukties de TV-beelden (zonder het levend kader ervan)
en het gedrukte woord de levende mens moeten vervangen. Maar het boek biedt het voordeel dat men
woord en beeld rustiger op zich kan laten inwerken. De 250.000 km, die de auteur voor de TV-serie aflegde, waren voor het boek evenwel niet verloren. Zijn voorbeeld was de bekende Kenneth Clarke van de
reeks 'Civilization', wiens onderwerp o.i. een grotere duidelijkheid vertoont dan de kunst, die minder rationeel is en meer op gevoel en fantasie beroep doet en zelfs op goodwill waar het moderne kunst betreft,
die vaak zo verwijderd is van het concrete dat ons omringt.
Hughes behoudt grotendeels in het boek het voor de TV bestemde stramien, dat steunt op een persoonlijke (soms zelfs al te persoonlijke) visie. Maar in het boek kon hij plus minus vijf maal meer woorden inlassen dan het TV-script bevat: dus ook grondiger argumentaties en meer kunstenaars. De acht hoofdstukken zijn: 1. 'Het mechanisch paradijs' (de kunst en het technologisch-wetenschappelijk optimisme:
Cezanne, Kubisme, Delaunay, Duchamp, Futurisme) - 2. 'De Gezichten van de macht' (invloed van de
W.O. I: dada, Merz, surrealisme, expressionisme, sociaal realisme, magisch realisme, socialistisch realisme en prop-kunst, fascisme en nationaal-socialisme...) - 3. 'Het landschap van Welbehagen' (de natuur
als bron van geluk: impressionisme, pointillisme, symbolisme, fauvisme, abstracts kleurenvrijheid) - 4.
'Onrust in Utopia' (moderne architectuur en design in dienst van utopische dromen) - 5. 'De drempel van
de vrijheid' (droom en irrationaliteit hoogste vrijheid: surrealisme, metaforische schilderkunst, naleve
kunst, Gaudi, Dali, Ernst, action painting, art brut) - 6. 'Op de rand van de afgrond' (romantische
exasperatie tot dementie toe: van Gogh, Bacon, Klee, abstract expressionisme) - 7. 'Cultuur als natuur'
(Pop Art) - 8. 'De voorbije toekomst' (de verwarring der jaren zeventig, tevens resultaat van bijna honderd jaar zoeken naar steeds nieuwe vindingen).
Deze presentatie van de evolutie der moderns kunst is ongetwij feld zeer suggestief en zij spreekt sterk
aan, omdat zij aan de meest uiteenlopende stromingen een logische plaats geeft ergens in een paket. Het
spreekt vanzelf dat deze methods veel vraagtekens oproept en dat de auteur niet kan vrijgesproken worden van heel wat 'Hineininterpretierung' en fantasie. Maar Hughes' visie is erg aanlokkelijk en best geschikt voor TV. Echte wetenschappelijkheid bezit deze visie weinig. Maar kan dit niet gezegd worden van
alle vulgarisatie-literatuur, die aan haar doel beantwoordt ? In elk geval staat vast dat men aan dit boek
heel wat vreugde kan beleven, ja zelf het genoegen to denken dat men het nu allemaal begrijpt. A.S.
RAY PROHASKA, Eigen stijl in tekenen en schilderen, Uitg. Cantecleer, de Bilt, 1982; 80 blz., 28 x 21,5
cm, genaaid, ca. 250 zw.-w. en kleurillustraties. - Een boek dat volledig op de praktijk is gericht. Het gaat
over een onderwerp dat aanleiding zou kunnen geven tot uitgebreide theoretische beschouwingen en
kunsthistorische uitweidingen. 'Eigen stijl' is trouwens iets dat in wezen onvatbaar is, tenzij men het herleidt tot het zuiver technische plan, tot procedes met andere woorden. Die kunnen best aangeleerd worden, maar dan bekomt men ten slotte maar een pseudo-eigen-stijl: iets wat vaak voorkomt. Eigen stijl
veronderstelt persoonlijkheid en vermogen om die persoonlijkheid op adequate manier door plastische
middelen tot uiting te brengen. Enkel wat dit laatste betreft is scholing mogelijk — of zelfontwikkeling op
eigen hand. Dat is precies wat dit handboek bedoelt en tevens uitstekend realiseert, al betreft het slechts een
'stoomkursus' .
Gelukkig gebeurt het met een minimum aan theorie — maar die is er toch zodat je inzicht krijgt in wat
men je wil leren. Des te meer illustraties zijn er, die je stapgewijze de knepen leren die je moet machtig
zijn, om van je plastische onmondigheid of te raken. A.S.
KOENRAAD DE WOLF, Art nouveau & Art Deco in de Architektuur te Zottegem, in 'Cult. Jaarboek
Prov. O.-Vi. Nieuwe Reeks Bijdragen' Nr. 20, Uitg. Prov. Cult. Dienst Gent, 1982, 168 blz., rijkelijk
geillustreerd. - Dat een kleine provinciestad een vrij groot aantal merkwaardigheden kan bezitten uit de
toch nog altijd ondergewaardeerde Art Nouveau-periode, werd door K. de Wolf op overtuigende wijze
bewezen in deze studie. Dank zij het provinciebestuur is niet alleen de tekst maar ook het uit zichzelf sprekende fotomateriaal volledig kunnen verschijnen, in plaats van ergens in de boekenkast van een school te
worden vergeten. Men staat hier immers voor een test-case, waarvan het onderzoek relevant is voor heel
wat provinciesteden van beperkte grootte. De studie werd geen dorre inventaris van gebouwen en onderdelen; aan de hand van concrete voorbeelden werd aangetoond wat er is gebeurd en wat de betekenis ervan is voor het tijdsbeeld. Daarbij werd uiteraard gekozen: maar op die wijze dat werkelijk alles wat betekenisvol was ter sprake kwam. Gelukkig kon beroep gedaan worden op de bewoners zelf, die in vele gevallen de beste informatiebron bleken. Mensen uit de wereld van de architectuur- en de kunstgeschiedenis
werden eveneens geraadpleegd. Van niet minder dan veertien architekten kon werk teruggevonden worden, met Oskar van Cauwenberghe (Zottegem), L. Sanglet (Gent), Br. J. Mares, L. de loose, (i. Hoge,
J. Lippens en E. van Hoecke-Peeters als voornaamsten: de eerste met 11 gebouwen, de tweedc met 4 en
de anderen met 2 gebouwen. De eerste is ongetwijfeld een belangrijke figuur, die een afzonderlijke studie
zou verdienen (t13/9/76). A S.
GUNTER METKEN, De Prerafaelieten, Uitg. Cantecleer De Bilt/Westland Schoten, 1982, 192 blz., 755
fr. - De belangstelling die voor het symbolisme ontstond in de twee laatste decennien, is ook gunstig geweest voor de Engelse prerafaelieten, waarover talrijke boeken zijn verschenen. Het boek van Metken
kwam eerst uit bij Verlag M. DuMont Schauberg te Keulen in 1974 en werd in dit tijdschrift toen vrij uitvoerig besproken. Daarom kunnen we hier volstaan met te herinneren aan de inhoud van het boek, waarvan het verschijnen in het Nederlands dient toegejuicht to worden. Na een hoofdstuk over de groep
(waarin m.i. onvoldoende gewezen wordt op de nawerking van Blake), komen in afzonderlijke hoofdstukken aan de beurt: William H. Hunt, John E. Millais, Ford Madox Brown, Dante Gabr. Rossetti,
William Morris; in een laatste hoofdstuk wordt dan de brug gelegd naar Whistler, het Symbolisme en de
decadents. Tenslotte volgt een zeer interessante reeks documenten van leden uit de groep en buitenstaanders. Rijkelijk geillustreerd met de werken, die men in het boek verwacht en met ook een groot aantal
minder bekende; te weinig kleurreprodukties evenwel. Het boek bespreekt een passionante episode uit de
kunstgeschiedenis, die ook het onderwerp was van een prachtige TV-reeks. A.S.
ANTON DIETERICH, Midden-Spanje. De kunstschatten van Madrid, Toledo, Aranjuez, Avila, Segovia, Alcald de Henares, Uitg. Cantecleer de Bilt/Westland Schoten, 1982, 224 biz., 698 fr. - Ook dit is de
Nederlandse uitgave van een DuMont-boek. Het grootste deel ervan handelt uiteraard over Madrid, met
het Eskuriaal als supplement; voor Madrid krijgt, na de korte historiek, onmiddellijk het Prado de voile
aandacht en in mindere mate het Nationaal Archeologisch Museum en het Koninklijk Paleis; ook worden
drie wandelingen uitgestipt met itineraria die echt goed zijn uitgekiend. Meer dan de bespreking van Ma-

drid heeft me die van Toledo geboeid: misschien omdat de herinneringen je bij het lezen overstelpen en
het voor een groot deel over El Greco de Wonderbare gaat. Van Segovia's beschrijving behield ik wroeging omdat ik geen omweg daarlangs deed in vroegere jaren. Ook deze kunstgids eindigt met de bekende
gele blaadjes, propvol met zakelijke inlichtingen die je van veel last zullen vrijwaren. A.S.
ROLF LEGLER, Languedoc-Roussillon. Kunst, cultuur en landschap van de Rhone tot de Pyreneeen,
Reeks 'Cantecleer Kunst-reisgidsen', Cantecleer de Bilt/Westland Schoten, 1982, 288 blz., ruim geillustreerd, 755 fr. - Deze Nederlandse vertaling verscheen vrij vlug na de DuMont-uitgave en is eveneens
zeer goed verzorgd en zeer praktisch samengesteld. De kunstgids bedraagt 32 volledige kleurbladzijden
(tegen maar 8 in deze van Midden-Spanje). Het geschiedkundige element en het natuurelement nemen er
een grote plaats in, wat niet ten koste gebeurt van het artistieke, want dit laatste is volledig vergroeid met
het landschappelijke en het historische. Het is hier tenslotte een andere wereld, de wereld van het zoete en
het lieve, de tegenpool bijna van het rauwe Midden-Spanje. Het is de wereld van de oude Romaanse kerken en kloosters, de streek ook waar de Romeinen zo graag pleisterden en vele sporen van hun breidelloze
bouwlust overbleven. Hier kun je geen zeven steden noemen, waar zich alles in concentreert, want je kunt
tot in de kleinste plekken ontdekkingen doen. De Kunst-reisgids zal je daarbij een getrouwe begeleider
zijn, die zich niet opdringt maar je de vrijheid gunt om zelf de wegen te volgen die je fantasie en je momentane gemoedsgesteltenis je inspireert. Toch enkele centra even opsommen: Aigues-Mortes, Beziers,
Ceret, Elne, Frontfroide, La Mogere, Montpellier, Narbonne, Nimes, Perpignan, Pezenas, St.-Martindu-Canigou, Valbonne, Villeneuve -les-Avignon... A.S.
DAVIDSFONDS KARTOENBOEK 16, Davidsfonds - Leuven, 1982, geillustreerd, 195 x 195 mm,
132 blz., gebonden 345 fr. - Het 'Davidsfonds kartoenboek 16', dat naar aanleiding van het meerderjarig
worden van de Wereldkartoenale Knokke-Heist werd uitgegeven, is een smaakvolle herinnering aan de
21ste kartoen-expo die daar, door toedoen van de v.z.w. Humorstad, tijdens de zomermaanden 1982
werd ingericht. Het boek toont ons de gelukkige keuze van een honderdtal kartoens die uit de 500 humorbrengende inzendingen werd gelicht en die voor de tentoonstelling weerhouden werden; alsmede 'Ons
land dat lacht', via de inbreng van Pirana, Jan, Jaak Moeraert, Royer, Gal, Paul Jamin, Josette Janssens, Peji, Jos Geboes, Pol De Valck, Bob Vincke, Jan Van der Aa, Jan Geurts en Jacques Verlinden.
Het is een mixing van grafische, gekleurde en van humor in zwart wit, in een voortreffelijke lay-out van
Ray Gilles. Het is een kijkboek waarin politiek geladen beelden, met o.m. Polen, de Wereldvrede en de
Paus, in konfrontatie worden gebracht met de meer speelse humor die groeit langs de flanken van iedere
dag, maar die door de kartoenisten veel minder als ontginningsgebied wordt gebruikt . Karel De Decker

WERK VAN/OVER LEDEN
HUBERT VAN HERREWEGHEN & WILLY SPILLEBEEN, Gedichten 82, Davidsfonds-Leuven,
1983, 133 x 200 mm, 64 blz., genaaid, 130 fr. - De jaarlijkse keuze gedichten uit de tijdschriften is voor
1982 wel erg Vlaams getint: er werden gedichten opgenomen van 23 Vlamingen en 12 Nederlanders en er
werd geput uit 11 Vlaamse en 7 Nederlandse tijdschriften, het meest uit 'Dietsche Warande en Belfort' en
'Tirade'. Dat het aandeel van de Vlaamse poezie in 1982 kwalitatief hoger zou liggen, zou ik niet direct
durven zeggen. De vertrouwde namen keren terug, terwijl er van een werkelijke vernieuwing, ook wat de
namen betreft, weinig sprake is, evenmin als een overkoepelend eenheidsbeeld dat de huidige poezie zou
weerspiegelen. Voor Nederland bevestigen dichters als J. Eijkelboom en E. Leeflang. Verheugend is wel
dat meer en meer zgn. 'kleinere' tijdschriften aan bod komen. Ook 'Vlaanderen' is vertegenwoordigd met
'Springtij' van C. Guirlande. Al bij al mag de poezieliefhebber toch blij zijn dat de traditie van deze uitgave gehandhaafd blijft en hij op die wijze op de hoogte is van hoe het in onze poetische wereld reilt en
zeilt.
R. van de Perre
PAUL DE HAES, Een God van Mensen. Schetsen voor een christelijk Gods- en mensbeeld, Uitg. Lannoo, Tielt-Bussum, 1982, 158 blz., 350 fr. - Paul de Haes is de gewaardeerde auteur van theologische en
van voor een ruimer publiek bestemde religieuze publikaties. Daar komt nu weer een titel bij, die veel belangstelling moet krijgen. Het gaat niet om een systematische uiteenzetting, maar veeleer om afzonderlijke opstellen die toch hun plaats hebben in een geheel met twee aspecten: 'Beeld en Woord van God' en
'Figuren zijn belangrijker dan structuren'. In het eerste deel vindt men bedenkingen over de mens die als
schepsel bepaald is door zijn essentiele relatie tot God, de enige zingevende basis voor het menselijke
bestaan met zijn vreugden en zijn smarten. De auteur wil deze ideeen tot beeld maken, zodat zij toegankelijk worden voor wie leeft in de hedendaagse beeldcultuur. In het tweede deel wil hij Kerk en godsdienst
aanschouwen, niet in het abstracte als stelsels bestaande uit gelaatloze structuren, maar geincarneerd in
levende mensen van nu uit alle continenten. Een manier om over God, Christus, de Kerk te spreken, die
rechtstreeks verband houdt met het leven van heden. Men voelt bij het lezen dat het boek geschreven werd
met veel liefde en begrip: daarom is het het lezen overwaard. A.S.
VALERE DEPAUW, Ik ben zo wijd, B. Gottmer, Nijmegen/Orion, Beveren, 1982, 135 x 210 mm, 184
blz., gen., 420 fr. - Op het einde van Bijwijlen lief bijwijlen leed is de hoofdfiguur, de adellijke Sibyllie
van Gaege, kanunnikes geworden van het Nobel Kapittel van Bergen, ofschoon een boodschap uit de abdij van Awiria voorspelt, dat ze geroepen is om er eens de H. Lutgardis in haar laatste levensjaren te helpen en te verzorgen. Eer het zo ver komt, speelt er zich nog een belangrijke fase in haar leven af. In Ik ben
zo wijd (het tweede deel van wat een trilogie moet worden) heeft ze als lerares Dietse poezie een grote invloed op het vormingsproces van novicen en leerlingen. Het laat Valere Depauw toe de waarde en de betekenis van onze vroegste literatuur te belichten. Hadewych blijft op de achtergrond onzichtbaar aanwezig.
Doch belangrijker nog in het leven van Sibyllie is de menselijke keuze waar ze zich door de omstandigheden voor geplaatst ziet. Een van haar leerlingen is Maria, de dochter van Arnold van Oudenaerde, die zopas terug is na een vierjarige gijzeling in Frankrijk. Sibyllie onderhoudt met haar ouders een vriendschappelijke relatie, maar als de moeder van Maria sterft, vraagt Arnold haar ten huwelijk. Dat was in de Middeleeuwen in die kringen niet ongewoon, met het oog op de bestendiging van het geslacht. De meerderheid in het Nobel Kapittel begrijpt haar situatie en Sibyllie voelt zich bovendien aangetrokken tot Arnold.
Toch wordt het in haar een inwendige strijd rond de keuze tussen haar geestelijke roeping en een eventu-
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aan het MHK, uitsprak: „Es ist schon im groszten Museum Europas" . Hoet behandelt uitvoerig de doelstellingen die het MHK poogt door te voeren. Het onderscheidt
zich van het Westvlaams Museum voor Moderne Kunst,
doordat het niet essentieel op de kunst van het eigen land
mikt. Het wil integendeel de eigen kunst voornamelijk in
de kontekst situeren van de avant-garde kunst op alle kontinenten. Bovendien beperkt zich het MHK niet tot de eigen verzameling, maar neemt een groot aantal werken in
bruikleen, komend van prive-verzamelaars en van de
staat. Het MHK moet een uitdaging zijn voor het publiek
en ook voor de kunstenaars uit eigen land, opdat eensdaags het gezegde van Beuys to Gent echt bewaarheid zou
worden.
Spijts hun verschillende doelstellingen bestaat er een gezonde rivaliteit tussen het Gentse MHK en het Westvlaams Museum voor Moderne Kunst. Dat merkt men
reeds in de catalogen van beiden instellingen. Beide zijn
viertalig, monumentaal, zwaar in de hand(en), meer dan
600 blz. tellend, rijkelijk geillustreerd, bol staand met informatie. Voorlichting over kunstenaars en werken is met
grote zorg voor de Gentse cataloog geredigeerd geworden
door Norbert de Dauw en Veerle van Durme. Wij apprecieren het vooral dat zij voor elk werk een goede verklarende tekst opstelden; zij deden hierbij echt inspanningen
om het allemaal niet te zwaar en te moeilijk te maken. De
grootsprakerigheid is immers een van de ergste kwalen
waarvan de plastische kunsten te lijden hadden in de
laatste decennien. Mogen we besluiten: „Doe zo voort,
koppige Gentenaars ! ".
• Retrospectieve Albert Alleman, Museum Blomme,
Roeselare, 19/2 tot 6/3/83; 56 blz., 23 x 20,5 cm, een
zestal zwart-wit en 27 kleurenillustraties. - Deze indrukwekkende catalogus met zijn uitstekende kleurenreprodukties biedt, eindelijk, voor de in 1933 overleden kunstenaar A. Alleman een verdiende hulde: het is een cataloog
met de betekenis van een kunstmonografie. De Roeselaarse kunstschilder, die zich te Brussel had gevestigd, stierf
spijtig genoeg te vroeg om opgenomen te worden bij de
door Haesaerts nadien onder de naam 'Animisten' samengebrachte gevoelige en diepzinnige kunstenaars, die het
expressionistisch geweld langs zich heen lieten razen, echter niet zonder er zekere vrijheden en lessen te hebben uit
getrokken. Schepen Andre Spinnewyn spreekt in zijn Ten
geleide zijn waardering uit voor de initiatiefnemers. Dat is
in de eerste plaats Walter Santens, die o.m. zijn lange
zoektocht naar werken van Alleman bespreekt; naarmate
die tocht vruchten afwierp steeg het enthousiasme van de
zoekers voor de kunstenaar. Michiel de Bruyne ging als
historicus op zoek naar sporen in het verleden, om als resultaat een gedegen acht volle bladzijden tellende biografie met vele concrete gegevens te kunnen samenstellen.
Verder bevat de cataloog ook nog de bespreking van enkele typische doeken, door Albert Smeets, Michiel de Bruyne en Geert Vanallemeersch. En dan zijn er de werken, die
vooral in de talrijke uitstekend geslaagde kleurreprodukties goed tot hun recht komen. Wij zijn ervan overtuigd
dat Roeselare een ontdekking heeft gedaan en dat de eigenaars van Allemans werken beter zullen beseffen waardevol kunstwerk te bezitten.
20e Wereldkartoenale Knokke-Heist '81, 'De mens wil
lachen'; 15e Davidsfonds Kartoenboek, Uitgave Davidsfonds, Leuven; 192, 136 blz., 345 fr. - Men zou kunnen
denken dat het op de duur wat eentonig wordt voor HeistKnokke om altijd maar kartoenales te organiseren en aan
het DF om steeds nieuwe Kartoenboeken uit te brengen.
Eentonig is dit 15e Kartoenboek helemaal niet. Mooi uitgegeven, met veel zwart-wit en kleurenreprodukties, ingebonden in een handig formaat, erg gevarieerd naar inhoud
en soort geestigheid, soms dwingend tot diep nadenken
voor het Haha-moment plots losspringt en soms al te gemakkelijk, soms stout en soms bijna idyllisch, soms goed
gevonden en soms ver gezocht: wat het ook zij U zult veel
genoegen beleven aan deze kartoencataloog, die in de
eerste plaats als kartoen-collectie (140 stuks !) een schat
aan levensvreugde bergt.
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• 5e Internationale Kartoenale Cateno Beringen 1982,
Motto: 'Boosaardige figuren uit de volksverhalen', Organisatie m.m.v. Provinciebestuur (directeur C.C. Jan Vanhamel) en Kartoenistenvereniging Kever (voorzitter Bob
Vincke). - De mooie en handige cataloog bedraagt 60 blz.
en evenveel illustraties. Hij is ingeleid door Prof. Dr. Alfons Roeck, die als volkskundige schrijft. Uit de 191 ingezonden kartoens van 74 deelnemers uit 13 landen werden
(uitzonderlijk) alle prijzen door Vlamingen behaald. Deze
krijgen uiteraard een speciaal catalogus-blad, met uitvoeriger gegevens over persoon en werk. Het zijn Johan de
Moor (1180 Brussel), Jos Geboes (Borgerhout), Ronald
Libin (Oostende), Luc Descheemaeker (Torhout), Pol de
Valck (Dilbeek). Uit de niet bekroonden vernoemen we
nog de o.i. geestige inzendingen van Paul Christiaens, Jo
Delahay (Brez), Christiane Joole, Andre Mathys en Jan
Van Craesbeek. Een mooie anthologie van de hedendaagse kartoenkunst. In 1983 is het thema der Beringse kartoenale: 'Show en Theater'. A.S.

eel huwelijk, dat haar in de wereld een voorname plaats zou bezorgen. Uiteindelijk kiest ze voor het
eerste. De dood van haar moeder, die ze van dichtbij meemaakt, heeft haar mede gesterkt in haar overtuiging. En er is een nieuwe boodschap van Lutgardis: weldra zal ze haar tweede zevenjaarlijkse vasten beginnen. Sibyllie zal nu werkelijk naar Awiria moeten gaan.
Alle kwaliteiten die in het eerste deel aanwezig waren, vinden we in Ik ben zo wijd terug, maar dit vervolg
heeft er nog een menselijke dimensie bij: de dramatische spanning en diepgang, veroorzaakt door de keuze waarvoor iemand op een bepaald ogenblik in zijn leven staat. Valere Depauw is er op voortreffelijke
wijze in geslaagd zijn hoofdpersonage levend en aanvaardbaar te maken. Het kan niet genoeg worden gezegd, dat hij met dit drieledige werk, dat op zijn sluitstuk wacht, proza van een ongewoon gehalte aflevert. Hij heeft recht op onze erkenning en waardering. R. Van de Perre
HANS DE GREVE, Vlucht langs het stille water. Gedichten, Yang Poezie, Yang, Gent, 1983, 60 blz.,
gen. 300 fr. - De jonge auteur, student Germaanse, viert met deze bundel een goed debuut. Bij het herlezen van deze gedichten na enkele maanden word ik bevestigd in mijn eerste ervaring omtrent het poetisch
gehalte van zijn dichtkunst. In een reeds merkwaardige en sobere taalbeheersing en eenvoudige taal en
beeldspraak weet hij het mysterie van de poetische expressie te scheppen. Dit komt wellicht omdat zijn
taal-hantering (nog) duidelijk besmet door die van zijn streekgenoot Claude Vande Berge (wat niet een
afkeuring, wel een waarschuwing wil zijn) het klimaat maakt voor mystieke droombeelden en voortdurend twijfelen en aarzeling.
In het eerste deeltje dat 'dagboekbladzijde' wordt genoemd, komt tot 27 keren: 'ik denk' of een vorm ervan voor. Dit heeft ergens de trefkracht als van een herhaald vers in een lied dat dan langzaam tot 'trance'
voert, omdat het tot onwezenlijk droomdenken leidt, maar voor de kritische lezer wordt het op de duur
hinderlijk. Zijn ware dichtkunst begint m.i. op blz. 15: 'het stille water is een Lang gedicht' en voert hem
naar het droombeeld van de nog onbestemde geliefde, ook al geliefde aarde. Dit dagboek wordt onderbroken door een cyclus 's werelds interludium: 'vanwege de motregen en zijn geur', die knap is opgebouwd, met originele zegging en krachtige impressies. Dit is beslist de belofte, die de jonge auteur al dadelijk een plaats zal geven bij de goede Vlaamse dichters, mits toewijding en eigen persoonlijke optie op
zijn
werk.
Gery Florizoone
CYRIEL VAN MULLEM, Het Huis van mijn Hart. Gedichten, Getijdenreeks, 't Kofschip, Zellik, 1982,
36 blz., gen. 200 fr. - De titel verklaart veel omtrent de inhoud. Is dus goed gekozen. Vlot leesbaar, geen
aangrijpende maar goede beeldspraak. Soms gaat de verdichting wat verloren. Enkele keren heb ik je zelf
de indruk dat je gedichten leest als lyrisch proza en deze gerust kunt onderbrengen in een goed werkje
voor volksspiritualiteit. De maatschappelijke werker blijkt sterk bewogen om de (on)vrede en de (on)geluksdimensie van de samenleving die hij analyseert en ondergaat. Wij vinden de bundel het best geslaagd
in de eerste gedichten, waar hij gevoelige verzen opzet rond de geliefden. 'Je zag de kinderen gaan / de
klok van de tijd / tikt nog langzaam hun naam' (p. 10) of 'Handen, gevangen houden zij de tijd / doorheen de weemoed van het bloed / dat kloppend nog te luisteren ligt' (p. 16). Uit de bundel komt een dichter naar voor met een warmgevoelig levensinzicht en een rijp evenwicht. Verzen die velen ontberen in deze
schampere zich uithollende tijd. Gery Florizoone
-
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• Theaterkrabbel 19. Laboratorium-toneel. - Toen mij na
een causerie over 'Volkstoneel' eens de vraag gesteld
werd: ,Wat denk je van het experimenteel toneel, nu?"
heb ik geantwoord dat het niet nodig en zinvol is, maar
dat het in het laboratorium thuishoort, waar het door gegadigde specialisten kan worden meegemaakt. Ik lees onlangs over een werkvoorstelling van 't Stuc-Leuven, dat ze
doorging in het vroegere laboratorium voor 'Manipulations de chimie generale' aan de Naamse straat. Daar zijn
zulke pogingen, zoektochten, variaties allerhande, meen
ik duidelijk op hun plaats. Wij hopen echter dat de aanwezige apparatuur voor 'chemisch onderzoek' vervangen
wordt door een specifiek op het nieuwe doel ingestelde accomodatie, zodat alle hulpmiddelen op hun functionele
betekenis kunnen worden getest. Als wij daarbij dan bedenken dat van in alle tijd de acteur toch het bijzonderste
instrument bij het creeren van theater was en dit ook altijd
wel zal blijven, dan kan gelijk welke bespeelbare ruimte
een adekwaat laboratorium zijn op voorwaarde dat het
juiste publiek aanwezig is. R.J.

HET IS NOG NIET TE LAAT...
Schenk aan een beginnend kunstenaar uit uw
omgeving een abonnement op ' Vlaanderen' !
Dat is daadwerkelij k mecenaat en in ruil
daarvoor sturen we u een echte steendruk
van Eric Roets uit Gent.
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ANDRIES BOGAERT, Onderweg (gedichten), Getijdenreeks, 't Kofschip, Zellik, 1980, 32 blz., gen.
200 fr. - De dichter A. Bogaert verzamelt onder twee rubrieken duidelijk twee kenmerken van zijn persoonlijkheid: de kommer en de speurtocht naar het goede in het mooie geheim der dagelijkse dingen en
het opdelen van de mensenwereld in schildknapen en scharluinen (schavuiten). Stellig zal de bonte wereld
van de studenten met wie hij leeft en voor wie hij verantwoordelijk is en opvoeder mag zijn, zijn
beeldspraak hebben bepaald en beinvloed. Blijkbaar is hij goed psycholoog en weet hij hun gedragingen
rustig te relativeren. De oertypes die hij ten tonele voert liggen bij een goed dichter in het verlengde of in
de hunker van zijn eigen wezen. Zo noemt men schrijven vaak een therapie. En hierom zijn eenvoudige
creaties van goede factuur als deze gedichten al een waarde op zich. Gedichten als 'de troubadoer', 'de
kunstschilder', 'de zondaar' en 'de schildknaap' zijn tevens vlot materieel voor een jonge en onderhoudende declamatieavond of cultureel entertainment. Wat wij ook nodig hebben vooral als tegenwicht voor
zoveel baarlijke nonsens ! Een tikje melancholie dat soms licht ironisch wordt geserveerd geeft aan sommige verzen nog een toemaatje aan sympathie, zoals b.v. bij de Moorse torenwachter. Jammer van de vele
zetfouten.
Gery Florizoone
ALBERT WESTERLINCK, De Eerste rijpe jaren van Karel van de Woestijne (Beschouwingen rond zijn
brieven aan Louis Ontrop, 1896-1909), Orions Literair Atelier, Orbis & Orion, Beveren, B. Gottmer, Nijmegen, 1982, 130 x 210 mm, 148 blz., gen. 320 fr. - Aan de hand van een totdusver weinig bekende maar
belangrijke briefwisseling tussen Karel van de Woestijne en zijn intieme vriend, de Antwerpse muscicus
en dichter Louis Ontrop, heeft Albert Westerlinck een nieuwe studie aan zijn vroegere werken over de
door hem bewonderde dichter toegevoegd. De brieven van Van de Woestijne aan Ontrop laten hem toe
verschillende facetten uit 'de eerste rijpe jaren' van de dichter diepgaander te belichten en te verhelderen:
het karakter van zijn vriendschap met Ontrop zelf, de rijping van zijn liefde, de betekenis van het Latentse kunstenaarsdorp en de genesis van de 'Laethemsche Brieven over de Lente', de groei van zijn dichterschap, datering, ontstaanswijze en diepere wezensaard van de opmerkelijke bundel 'Het Vader-Huis',
zijn literaire opvattingen, zijn relatie tot het literaire leven over het algemeen en tot 'Van Nu en Straks' in
het bijzonder en tenslotte een aanvullend inzicht in zijn psychische persoonlijkheidsstructuur. De auteur
reveleert hierbij zijn christelijk geloof, zijn psychische moeilijkheden en zijn grote edelmoedigheid. Van
de brieven van Ontrop aan Van de Woestijne heeft Westerlinck niets teruggevonden, zodat het beeld tot
Van de Woestijne zelf beperkt blijft, maar uiteindelijk is het om hem te doen.
Andermaal is gebleken hoe helder en boeiend Westerlinck zijn materie weet te verwoorden. Niet alleen
vervolledigt hij in aanzienlijke mate het Van de Woestijne-beeld, zijn boek bezit bovendien de vlotheid
van een roman. Rudolf Van de Perre
PIETER G. BUCKINX, J. TULKENS e.a., Poeziekrans voor Jan de Smedt van Mechelen, Uitg. Vrienden van Jan de Smedt, 1983. - Dit klein poetisch plaket is mooi geillustreerd door een achttal reprodukties van beeldhouwwerk, schilderijen en grafiek van de Mechelse overleden kunstenaar, die steeds meer
waardering ontvangt. De toewijding welke zijn zoon Raf voor zijn valor betoond is daar niet vreemd
aan, maar zij zou niet volstaan indien het werk van de kunstenaar niet echt de moeite waard zou zijn. Na
Anton van Wilderode hebben nu ook enkele andere vooraanstaande dichters hun bewondering in verzen
uitgedrukt, ontroerende verzen soms. A.S.
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Duty: De Opera

VERANTWOORDING
Nu het muziekleven blijkbaar een renaissance doormaakt, leek
het ons passend even de projector to richten op deze zingende
Vlamingen die als ambassadeurs ons imago alom vertegenwoordigen. Want zowel in de opera als bij oratoria, concerten en het
vertolken van het lied, vinden wij namen van landgenoten die gegeerde gasten zijn bij deze aspecten van het muziek-gebeuren in
de wereld. Hun aanwezigheid is zelfs zo uitgebreid dat een eerste
keuze zich opdrong.
De genoemde genres van vocale kunst zullen in dit nummer vertegenwoordigd zijn door persoonlijkheden die uit het verleden en in
het heden naar voren treden op de wereld-podia.
Wie ditmaal niet aan de beurt kwam, kan er een volgende keer bij
zijn. De beperktheid van het voorliggende thema-nummer is in
zichzelf reeds een belofte voor een herhaling.
Mijn oprechte dank betuig ik alvast aan al diegenen die dit nummer hielpen realiseren, in het bijzonder aan Prof. Jules van Ackere, die ons bovendien met zijn erudiet advies terzijde stond, aan
Raf Goormans en aan componist-dirigent Marcel Van Quickelberghe, die ons het idee tot dit nummer suggereerde.
Rik Jacobs
Samensteller
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De zanger:
persoon, personage, persoonlijkheid

Tijdens een reis door de Provence, verleden jaar, bezocht ik de cistercienser abdijkerk van Senanque. Een jonge monnik
hief het gregoriaanse offertorium van 8
december aan, het schoonste Ave Maria
uit de muziekgeschiedenis. Een enkele
toon van zijn stem liet al de bijtonen galmen in deze heerlijke ruimte die als enig
decor de mathematisch geregelde harmonie van haar architectuur bezit. Nooit beter begreep ik het eigenmachtig expressief vermogen van de mensenstem die begeleiding noch harmonie behoeft, tegelijk
snaar- en windinstrument, waarvan het
timbre bij iedereen verschilt, draagster
bovendien van al wat het woord zegt of
veronderstelt, gebed, zoals hier, maar ook
drift, gedachte of beeld, vertedering of
drama.
ledereen kan zingen, er zijn niet veel zangers. ledere persoon heeft een stem, een
zangerschap is een complexe entiteit die
een persoonlijkheid onderstelt. Er zijn
zangers met een prachtige stem bedeeld
maar die muzikaal danig kunnen te kort
schieten. Omgekeerd getuigen anderen
van een onberispelijke muzikaliteit maar
hun timbre is niet bepaald mooi. Daar ligt
het hem: een instrumentist koopt zijn instrument, een zanger krijgt het gratis, een
mistevreden instrumentist kan zijn speeltuig tegen een nieuw wisselen, een zanger moet leven met de stem die de natuur
hem gaf. De stem, het delicaatste van alle
instrumenten, het meest verscheiden in
kleur, het meest expressieve. Wanneer
men van een instrument goed wil zeggen
dan zegt men dat het 'zingt'. De beste definitie van Chopins muziek is zeggen dat
bij hem elke maat 'zingt'.
Van de persoon tot de persoonlijkheid komen in de zanger vele factoren meetellen:
het timbre, de muzikaliteit, taalgevoel en
-kennis, wat voor elke taal nieuwe problemen stelt, het interpretatievermogen dat
elke vocale uitvoering tot een ontmoetingspunt maakt van drie temperamenten:
dat van de tekstauteur, dat van de componist, dat van de vertolker, in casu de zanger. En dan komt nog een dubbele conditio tussen: vooreerst de fysische die telkens de disponibiliteit van het stemorgaan ter sprake brengt: een eenvoudige
verkoudheid en de stem laat het afweten.
En dan is er ook een soort psychische
conditio: er bestaat voor de zanger een
staat van genade die hem tot een uitvoering brengt zó dat hij ze geen tweede maal
kan herhalen'.
De zanger op scene
De zanger is ook een personage, wat zeg
ik, veel personages die hij al naargelang
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van de tekst die hij tot leven brengt vertegenwoordigt, en dat komt vooral tot uiting
in de opera. De passieve toehoorder geeft
zich moeilijk rekenschap van de eisen die
aan een operazanger worden gesteld. H i j
moet driemaal kunstenaar zijn: muziekkunstenaar, taalkunstenaar, scenisch
kunstenaar d.i. acteur. Een voorbeeld: het
is een krachttoer om in de opera van Verdi
het personage Falstaff met zang, woord
en gebaar te kunnen waar maken.
Falstaff moet een stem hebben die afwisselend humor, sarcasme, vertedering, liefde uitdrukt en ook... simuleert. Als acteur
kan de zanger met allerlei gebaren en
houdingen zowel de muziek als de tekst
onderlijnen (zie b.v. het spotlied op L'onore). Hi] moet Italiaans kennen: de muziek
is zodanig inherent met het meesterlijke
berijmde libretto van Boito verbonden dat
het eigen l i j k geen zin heeft deze rol in een
vertaling op te dienen. Qua accentuering
is het Italiaans een van de grilligste onder
de talen. Niet ten onrechte is deze taal
een erkend vak in de zangklassen van onze en andere conservatoria. En dan is er
nog het andere probleem. Voor een dergelijke rol — voor de meeste trouwens — is
een fysische overeenstemming, ten
minste tot in zekere mate, tussen persoon
en personage zoniet onontbeerlijk dan
ten minste wenselijk. Een magerslanke
Falstaff kan evenmin door de 'beugel' als
een dikbuikige Romeo (18 jaar!).
Er is in de opera vaak een curieus geval
van ontdubbeling waarover Pirandello
niet geschreven heeft: het scenisch personage dat b.v. bedriegt of spot, de componist die het, willens of niet, vergeet en
doorvoelde muziek schrijft, de zanger die
voorgewende gevoelens op een waarachtige toon gaat zingen. In Samson et Dalila
van Saint-Saens tracht Dalila Samson te
verleiden — om hem daarna in het verderf
te storten, met een liefdesaria 'Mon coeur
s'ouvre a to voix' die als uit het diepste
van haar hart welt, trouwens een van de
mooiste bladzijden die Saint-Saens ooit
schreef. Tussen de echte inspiratie van
de componist en de echte interpretatie
van de zanger staat de valse verklaring
van Dalila.
Geen mooiere voorbeelden van dit compromis dan bij Verdi. Terug naar Falstaff.
Alice herhaalt (zingend) geamuseerd en
spottend een zin uit de brief haar door de
pochhans gezonden. ,Facciamo it paio in
un amor ridente." Op deze bespotte zin
komt een van de meest vervoerende lyrische melodieen van de hele opera! Een
ander voorbeeld uit Falstaff. De operazanger liegt nogal dikwijls en, soms, hoe beter hij liegt, hoe mooier hij zingt. Onder

Stevens, Het amoureuse lied

Muziek geeft regelmaat
aan de zielen!
Plato

Dietrich Fischer-Dieskau in de titelrol
van Verdi's 'Falstaff' (Beierse
Staatsopera, Munchen)

'Rigoletto' van G. Verdi met Heinz
Reinmar als Rigoletto en Kathe Nentwig
als Gilda (Beierse Staatsopera,
Munchen)

Anneliese Rothenberger als Zerlina en
George London als Don Giovanni in de
geli/knamige opera van Mozart (Beierse
Staatsopera, Munchen)

een vermomming wil Ford Falstaff doen
geloven — het is een valstrik — dat zijn
echtgenote hem ter wille zal zijn en zet
zelf de snoever aan Mevrouw Ford te verleiden. De jaloerse Ford moet in zijn partij
tegelijk Falstaff overtuigen, zijn waarachtige genegenheid voor zijn echtgenote laten voelen en, meteen ook, zijn angst om
bedrogen te worden. Hoe verder het gaat,
hoe complexer het voor die ene stem
wordt om dat alles uit de drukken.
Nog bij Verdi: in Rigoletto moet de hertog,
die zijn liederlijk karakter en zijn cynische
levensopvatting uitzingt in sarcastische
aria's zoals Questa o quella (le akte) en La
donna a mobile (Ille akte) tussenin (Ile akte) een diepdoorvoelde aria vertolken (Ella
mi fu rapita) waarin hij met pakkende accenten een echte liefde voor Gilda voorwendt. Hoe kunnen we eraan geloven? De
zanger, hij, moet er aan geloven en het
met de gevoelsreg isters van zijn stem beredderen.
Mozart is tegelijk de moeilijkste en de
dankbaarste van alle opgaven voor de
zanger. De opera-aria's van Mozart zijn
o.m. zo moeilijk om zingen omdat de
stemlijn niet binnen de orkestmassa
zingt, zoals b.v. bij Wagner, maar zonder
steun, 'a decouvert', boven het orkest verloopt.
Nemen we b.v. in Don Giovanni2 de registeraria van Leporello zo geliefd bij alle

bariton- en baszangers daar zij ook zo
dankbaar voor de stem is geschreven en
zo vol... mogelijkheden. Over deze aria,
die de meest perfecte van alle buffo-aria's
mag heten, komt bij de woorden „Ma in
Ispagna, son gia mille e tre" als een donkere schaduw over de muziek glijden, gevolgd door een andante 'serio', een synthese dan van dit 'dramma giocoso' ! De
aria is zo rijk aan vocale en interpretatieve
— en ook mimische — mogelijkheden dat
elk zangerstemperament er het zijne uit
haalt. Zo leggen over 't algemeen Duitse
zangers in een langzamer tempo de droeve ondertoon bloot, terwijl de Italianen er
met een onweerstaanbare voordracht,
een comedie-scene van maken. Er is op
het einde van de aria een opgaande zin
driemaal herhaald. We horen de bedreven
zanger deze zin de eerste maal met de volle stem zingen, vervolgens met de zgn.
hoofdstem, een derde maal met de
zoemstem. De beroemde aria van Cherubino uit Le nozze di Figaro, 'Voi the sapete' lijkt, al naar gelang van de stem... en
het temperament van de zanger(es), het
smachten van een knaap, een maagd, een
vrouw, een hofdame. Maar ook het begeleidend orkest deelt in het vocale effekt:
de gearpegeerde noten l i j ken soms de
hartkloppingen van de amoereuze cherubino, maar, te licht opgevat, ook weleens
de tonen van een muziekdoos; elders nog,
te sterk benadrukt, worden ze de uitdrukking van een zwaarmoedige sensualiteit.
De liedzanger
Aan het andere uiteinde van het vocale
spectrum dat de zanger te bestrijken en te
beheersen heeft staat het lied, ideaal van
de solozang. De Duitser maakt een verschil tussen de Sanger en de Kammersanger.
Bij de componist al onderstelt het toonzetten van een gedicht een driedubbele
lectuur: een informatieve, zodat hij weet
waarover het gaat; een semantische
waarbij hij nader de zin opneemt en naar
eigen gevoel interpreteert; ten slotte de
metrische lectuur die rechtstreeks bij het
componeren betrokken is en waarbij de
musicus het literair ritme op een muzikaal
overbrengt volgens persoonlijk beleven.
Hierin kwamen de componisten weleens
te kort, zelfs de beste. Het prachtige lied
van Brahms ,Wie bist du mei-/ne KOnigin
durch sanfte Gu-/te wonnevol" verdeelt
onhandig de woorden halverwege zodat
het als een aanroeping aan de lentemaand begint. Ook Faure in Les berceaux
plaatst de cesuren halverwege de woorden, b.v. Que Ia hou-/Ie incli-/ne en silence; que Ia main des fem-/mes balan-/ce
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enz. Britten in Rimbauds Illuminations
neemt het ook niet altijd nauw met de
Franse prosodie (b.v. jandins e.a. in
Royaute). In de Chanson triste van Duparc
is bijna elk muzikaal sterk accent op een
onbelangrijk woord gelegd (Dans ton
cceur dort un clair de lune; Je me noierai
dans to clarte enz.). De zanger, hij, moet
trachten dit niet nog te benadrukken maar
in het doortrekken van de zang l i j n zo mogelijk te verdoezelen.
Ook de zanger, net als de componist,
moet de twee sleutels, de poetische en de
muzikale vinden, en de metrische waarden, zowel die van de poezie als die van
de muziek, onder de knie hebben, zich de
tekst eigen gemaakt hebben om hem in
de zang tot leven te brengen. Zo b.v. Schuberts Lindenbaum. De eerste strofe moet,
om de verre herinnering te brengen (Ich
traumt' in seinem Schatten...), als in een
droom gezongen worden. In de tweede
ligt lets van het onrustige, nachtelijke (im
Dunkel) zwerven. In de derde moet de
stem lets van de kille wind dragen die ook
in de begeleiding opgeroepen wordt. En
dan vergt de slotstrofe dat, ook in de
stem, de berusting klinke die de schaduw
van de linde over de zwerver, in casu zijn
dubbelganger d.i. de zanger, brengt (du
fandest Ruhe dort). Van eenzelfde lied
kan volgens de vertolking een zeer verschillende indruk uitgaan. Bij de ene kan
het naadloos, in een boog verlopen terwijl
het bij een andere door het benadrukken
van accenten, het aftekenen van pauzen
tot een soort zanghiaten leidt. Het is als
bij een bloem die door allerlei bijen bezocht wordt: elk neemt er het zijne van al
blijft de bloem bloem, zoals het lied lied
blijft. En, weer eens, het avontuur begint
al bij de componist. Goethe's Ganymed
wordt bij Schubert een vurige hymne,
Wolf maakt er een Tristaniaans, donker
drama van. De dichter Paul Eluard zei ooit
tot de musicus Poulenc die zijn bundel
Tel jour, telle nuit toonzette: „Francis, je
te dois de m'entendre!" (dank zij jou heb
ik me begrepen !).
Ook de liedzanger is soms, in zijn bijzonder repertoire, een acteur of kan het zijn.
De enen zingen Schuberts ErlkOnig naar
Goethe eenvormig, als een narrator die,
objectief weg, de ballade vertelt met zijn
zang. Een andere maakt er een kleine
scene van, wi jzi gt naar vermogen zijn
stem en past het muzikale accent aan, al
naar gelang het om de lokkende elfenkoning, het verschrikte kind, de sussende
vader gaat. Dietrich Fischer-Dieskau
maakt van Wolfs sarcastische Abschied
naar Morike een echt komediestukje. Telkens weet hij zijn stem te lenen aan het
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Maria Lallas in de titelrol van Bellini's
'Norma' (Opera van Rome, 1958)

Zingen is eigen aan diegene die liefheeft.
St. Augustinus
'School voor Vrouwen opera buffa van Rolf Liebermann. Op de foto: Jan Caals,
Solange Collard, Jan Joris, Pierre Geyskens, Dirk van Croonenborch en
Dina Grossberger (K. V.O.-Antwerpen)

personage van de eerst flemende dan verschrikte recensent achternagezeten door
de razende dichter. In het lied Zur Warnung (Wolf-MOrike) bootst hij eerst de
schorre stem van de door een kater hees
geworden poeet na, verder zijn bibberend
aanroepen van de muze, ten slotte de vermanende stem van de muze zeif
(pompbs...). Vele liederen van Wolf naar
Goethe, zoals Gutmann and Gutweib of
Frech and Froh, zijn kleine opera-achtige
recitatieven of scenes; het Wagneriaanse
Prometheus lokt als vanzelf een mimische vertolking uit.
Het volstaat de zanger niet met een mooi
timbre begaafd te zijn. Hij moet ook een
fijn taalgevoel hebben. Er wordt van hem,
veel meer dan van de instrumentist, een
culturele ontwikkeling vereist die hem
o.m. in staat stelt de poezie die hij vertolkt
te begrijpen en haar evengoed als de muziek dienend tot haar recht te laten komen. Liederen op Franse teksten vergen
over het algemeen een bijzonder genuanceerde uitvoering. Men kan in het Duits,
met zijn sterke accenten, desnoods onbenadrukte elementen enigszins veronachtzamen; in het Italiaans met zijn agglutinerend vermogen kan men wegens de vele
elisies woorddelen wegdoezelen. Het
Frans, taal van nuances en niet van accenten, vraagt van de zanger een onberispelijke prosodische behandeling. En
hier komt een ander aspect opdagen: de
uitspraak. Angelsaksische zangers hebben veel moeite met de Franse I. Dat
werkt echt storend bij Richard Stilwell in
de rol van Pelleas (vgl. de laatste opname
van Debussy's Pelleas et Melisande) of bij
Janet Baker in Ravels Trois poemes de
Mallarme. Het klinkt vrijwel telkens hinderend wanneer een opera als Carmen in
vertal i ng wordt gezongen ook wegens het
bij het Frans snellere debiet. Aileen een
zanger(es) die de Franse taal volkomen
machtig is , kan sommige liederen van
Chabrier a.h.w. op de lippen laten trippelen.
Er is meer. Wil de zanger een behoorlijk
en gevarieerd repertoire voorleggen, dan
moet hij noodzakelijk veeltalig zijn. Een
van onze zangeressen bekende onlangs
in een interview dat zij lessen van Hongaars, Tsjechisch, Slovaaks bij autochtonen volgde alleen maar om Bartbk en anderen op een juiste manier te kunnen zingen.
Een ideate stem bestaat niet, ook hier
blijft de nagestreefde perfectie een
ide(e)-aal. Elke zanger heeft een optimaal
register, elke stem heeft een zwak punt.
Elisabeth Schwarzkopf moet oppassen
voor de open e-klank waar haar emissie

soms een onaangenaam, blatend geluid
geeft. Dietrich Fischer-Dieskau kan onovertroffen zijn in het pianissimo maar
heeft plots uitschietende accenten en
soms een beitelhard aankappen. En wee
de luisteraar die het absolute oor bezit!
Voor hem zingen vele ook befaamde zangers bijna voortdurend een komma naast
de zuivere toon. En wat te zeggen van al
die Italiaanse tenoren die niet alleen zingen maar ook snikken, wenen, janken tussen de noten en hun ontroering 'luchten'
met klikken die nergens op de partituur
voorkomen 3
Een subsidiaire vraag. Kan elk lied onverschillig door een mannenstem of door een
vrouwenstem voorgedragen worden? In
Schuberts Die Junge Nonne moet de
stem de hele gevoelsgamma interpreteren waardoor de besluiteloze jonge
kloosterlinge fangs twijfel en torment tot
de berusting geraakt uitgedrukt in een bijna extatisch Alleluia (ppp aangegeven).
Hoe kan dat waarachtig door een man vertolkt worden? Het kan zinloos lijken maar
ook hier moet men, zoals in de opera, de
conventie van de kunst aanvaarden.
Kunst is (g)een leugen, of liever, heeft een
eigen waarheid. Van zuiver vocaal en expressief standpunt kan een bepaalde
mannenstem een dergelijk lied even goed
of beter uitvoeren dan een bepaalde vrouwenstem.
Het probleem van de verstaanbaarheid
hangt niet enkel van de vertolker af. De
verhouding woord-toon heeft de vocale
componisten immer hoofdbrekens bezorgd en tot het zoeken naar oplossingen
aangezet al tijdens de Renaissance — de
humanisten waren tegen polyfonie (ook
Erasmus!) omdat ze de woorden onverstaanbaar maakte. We krijgen de meest
uiteenlopende resultaten. In de orkestrale
deeg van Wagner, die nochtans heel zijn
leidmotievensysteem op zijn (eigen) tekst
bouwde, is het grootste deel van de zin
niet te vatten. In Debussy's Pelleas et
Melisande integendeel, verstaat men ieder woord. Omtrent Persephone kreeg
Andre Gide ruzie met Stravinsky omdat de
musicus de tekst verknoeide door geen
rekening te houden met de woordaccenten. Stravinsky componeerde Oedipus
Rex op een Latijnse tekst om te beletten
dat men hem zou verstaan. Voor Stravinsky en voor velen na hem was de zangtekst
of het woord, althans in sommige gevallen, een louter fonetische materie waaruit
elke betekenis verdwenen was of moest
geweerd worden. De stem werd een instrument of, minder nog, een geluidsbron.
De zangkunst. Wat een geschiedenis!
Wat een weg, of vijf eeuwen afstand, tus?

sen het Agnus Dei van Josquin des Pres
en dat van Luciano Berio (in een opera ingeschakeld) ! Symbolisch: is de zanger
door een mathematisch-gedrilde oefening
een leerling van Pythagoras, dan wordt hij
door zijn interpretatieve persoonlijkheid
een volgeling van Orpheus. Hij is een
(her)schepper. Bij iedere uitvoering moet
hij opnieuw beginnen: de beschikbaarheid van zijn stem controleren, zijn hele
ervaring te nutte maken, zich totaal concentreren. Dan nog speelt een imponderabile mee. Hij kan nooit zeggen dat zijn uitvoering de enige is, of de beste. Maar hoe
dan ook, zijn vertolking is een menselijk
document 4
.

J. van Ackere

' Zal men ooit nog Wolfs Verschwiegene Liebe kunnen zingen zoals, destijds, de betreurde Schlusnus,
een van de grootste onder de Kammersanger? (Historische opname) Zal Irmgard Seefried de onvergetelijke
uitvoering van Pamina's aria (Die ZauberflOte) zoals in
Salzburg, in 1956, nog kunnen herhalen? zou iemand
een zo schrijnende vertolking kunnen geven van Mahlers I ied Liebst du um SchOnheit zoals die door Frederica von Stade op de plaat is vastgelegd (o.l.v. Andrew
Davis)?
2 vgl. onze analyses, in Vlaanderen, van Don Giovanni (nr. 168) en Cosi fan tutte (nr. 165).
3 Er is, in dit verband, geen hachelijker rol dan Verdi's
Otello. Als acteur moet hij dreigen, smeken, uitvallen,
klagen, razen en bij dat alles moet hij zanger blijven,
zingen!
4 Hier wordt, naar het opzet van dit nummer, enkel
over de solozang gehandeld. Evenmin komen, in een
inleidend artikel, de technische aspecten van de zangkunst ter sprake.
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Voortrekkers

Peter Benoit, de Vlaamse bard (1834-1901)
De Vader van de Vlaamse muziekschool
die in de tweede heift van de 19e eeuw tot
stand kwam, de Ievenwekker, de heraut
die bij ons yolk liefde, waardering en bewondering voor een eigen toonkunst wist
te doen ontstaan, kortom, die lang verwachte Vlaamse Bard was Peter Benoit
(1834-1901). Aan deze voortrekker hebben
wij alles te danken.
Het is eigenlijk een wonderlijke geschiedenis. De knaap die opgroeien zou tot een
van de meest volksgeliefde kunstenaarsfiguren van het Vlaamse land werd geboren in Harelbeke op 17 augustus 1834.
Zijn vader was de plaatselijke sluismeester, een eenvoudig man met een bepaalde artistieke aanleg, toch lang niet
onbedreven muzikant zelfs en die zijn
zoon de eerste begrippen heeft kunnen
bijbrengen. Peters grootvader, langs moeders zijde, Bernard Monnie, beoefende de
dichtkunst en liefhebberde heel aardig op
het gebied van de liedercompositie. Ook
Benoits moeder, een bescheiden, hartelijke vrouw was artistiek begaafd.
Als jonge knaap had Peter wel geluk in zo
een kunstzinnig midden te mogen opgroeien. Bovendien leerde hij als 12-jarige
knaap Pieter Carlier kennen, organist in
het naburige Desselgem, alwaar hij twee,
driemaal per week op bezoek kwam om er
een bredere kennis van de muziektheorie
op te doen. Mijnheer Carlier, die wel eens
een kunstreisje naar Gent of Brussel ondernam, vond bij zijn jonge vriend een
dankbaar gehoor en vertelde hem dan ook
in kleuren en geuren over al het moois dat
hij er had mogen beluisteren.
Ook op school betoonde Benoit zich als
een vl i jtige leerling, zodat vader hem aanried de onderwijzersloopbaan te kiezen.
Daar voelde Peter niets voor. De muziek
had nu eenmaal zijn hart gewonnen en vader was zo verstandig Peters voorkeur in
te volgen. Vader en zoon trokken op zekere dag naar Brussel. Aan Directeur Fetis
voorgesteld werd Peter dadelijk als leerling aanvaard. Vanaf 1851 volgde hij er de
leergangen van piano, harmonie, contrapunt, fuga en compositie. Zijn eerste prijs
behaalde hij met glans in 1854. Dit alles
werd bekroond door een Prijs van Rome in
1857. Aan die prijs was ook een ruime studiebeurs verbonden die hem toeliet een
boeiende kunstreis te ondernemen: vanuit
Keulen trok de jonge musicus over Leipzig, Dresden, Berlijn en Munchen naar
Praag. Benoit vatte die reizen niet op als
prettige pleziertochtjes maar wijdde zich
aan een ononderbroken studie: vier jaar
lang volgde hij in genoemde steden de hogere leergangen van kunstgeschiedenis
en esthetiek. Na deze vruchtbare periode,
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die hij mocht financieren op staatskosten, diende hij voor een behoorl i j ke
broodwinning te zorgen.
Zo kwam Benoits Parijse periode (18581863). Over Benoits verblijf en activiteit in
de Franse hoofdstad is zeker nog niet alles bekend. Wellicht komen er nog heel
wat interessante bijzonderheden aan het
licht als er ooit een volledige uitgave van
Benoits brieven verschijnt. Wie hierover
meer wil vernemen raden we aan de overdruk uit de Verslagen en Mededelingen
van de Kon. Vlaamse Academie (1970-Aft.
2) te raadplegen. In deze ruim 300 biz. tellende brochure brengt de onvermoeibare
zoeker Dr. Ger. Schmook heel wat interessante bijzonderheden in de openbaarheid
over de Parijse tijd van Benoit. Dit is alvast zeker: Benoit komt in Parijs in contact met Jacques 'Offenbach en zijn
beroemde-beruchte 'Bouffes-Parisiens',
waarvan hij een tijdlang dirigent is. Ook in
een veel bredere kring verwerft Benoit een
grote faam als toondichter. Hij is in Parijs
erkend geworden als een kunstenaar op
wereldviak... door de velen die zijn geniaal
talent wisten te waarderen. Uiteindelijk,
na velerlei teleurstellingen, ervaart onze
Vlaamse meester evenwel dat de lovende
artikels die of en toe in de Parijse muziekpers over hem verschijnen toch geen aarde aan de dijk brengen. Al die mooie woorden leveren hem niets op. Welmenende
Franse critici noemen het ,een schande
dat Benoit, thans in het voile bezit van een
superieur talent, werken schrijvend als
het Te Deum en het Requiem, een opera
als Le Roi des Aulnes, enz. overal voor
gesloten deuren komt te staan". Benoit
neemt dit niet meer. In 1863 slaat hij letterl i j k op de vlucht, terug naar zijn vaderland waar 'de verloren zoon' een hem
waardig onthaal wacht.

Tijdens zijn studiejaren in het buitenland
was Benoit reeds druk aan het componeren. Zijn cantate La Mort d'Abel waarmee
hi] in 1857 de Prijs van Rome had behaald,
werd voor het eerst uitgevoerd in Brussel
op 27 september 1857 tijdens de jaarl i jkse
zitting van de Kon. Belgische Academie.
In Berlijn zong het Domkoor zijn
achtstemmig Ave Maria dat een grote indruk maakte. De Academie werd door Benoit eveneens bedacht met een uitvoerig
verslag over zijn Duitse studiereisperiode.
De titel hiervan luidde: De I'Ecole de musique flamande et de son avenir. Een studie
in de Franse taal: alle officiele en semiofficiele stukken moesten toen — en nog
lang daarna! — in het Frans worden opgesteld. Benoit was dus verplicht zijn

Geboortehuis van Peter Benoit (18341901) te Harelbeke (West-Vlaanderen)

plannen en denkbeelden over de toekomst van de Vlaamse muziek in het
Frans te schrijven, taal die hij trouwens
volkomen beheerste.
De u itvoeri ng van Benoits Te Deum (het
sluitstuk van zijn vierdelige religieuze Tetralogie) vond plaats in Brussel op 21 juli
1863 ter gelegenheid van de 32e verjaardag van 's Konings inhuldiging. Die gebeurtenis in aanwezigheid van de ministers Rogier, Vandepeereboom en Vanderstichelen was een belangrijke gebeurtenis in het leven van onze jonge meester
die hier een eerste officiele erkenning in
de wacht slepen mocht. Die erkenning
stelde hem in staat zijn taai volgehouden
inspanningen ten bate van een officieel
Vlaams muziekonderricht in Antwerpen,
met kans op een uiteindelijk welslagen,
door te voeren. Plaatselijke omstandigheden hadden de oplossing van dit probleem steeds maar doen uitstellen. Enerzijds was er de taalkwestie: vanwege de
verfranste Antwerpse burgerij, financieel
sterk gevestigd in, om en rond het bankwezen en allerlei machtige firma's, mocht
niet de minste steun verwacht worden,
wel integendeel ! Anderzijds poogden de
kerkelijke overheden het door de Franse
revolutie en haar naweeen gekelderde
monopolie van de kerkelijke zangscholen
geleidelijk weer in te voeren. Deze voorlo-

pig niet te neutraliseren tegenwerkingen
hadden tot gevolg dat de in 1842 opgerichte prive muziekschool, waarvoor drie
Antwerpse muziekleraars: Jozef Bessems, Frans Aerts en Corneel Schermers
hun beste krachten veil hadden, de enige,
wel bescheiden, kans bood aan wie in de
Antwerpse metropool muziekonderricht
wilde volgen.
In 1859 nam de stad dan toch eindelijk de
instelling over en breidde ze behoorlijk uit
door de aanstelling van tien bezoldigde
leerkrachten. In 1866 was het dan zo ver
dat het directeurschap aan Peter Benoit
werd aangeboden. Benoit die nu eindelijk
de verwezenlijking van een levensdroom
een stukje naderbij zag komen, stelde
nochtans een voorwaarde, waarover hij
geen discussie wenste aan te gaan: de
nieuwe instelling zou volledig Vlaams
moeten zijn. Deze 'sine qua non' conditie
werd, wellicht na de overwinning van bepaalde innerlijke politieke spanningen,
aanvaard. Op 2 augustus 1867 trad Peter
Benoit in dienst als directeur van de
Vlaamse M uziekschool van Antwerpen.
Nu ving voor onze meester de glorierijkste
maar ook zwaarste periode van zijn
carriere aan. Hij stelde een knap, maar
zeer ambitieus reorganisatieplan op,
waarvan de verwezenlijking zonder dralen
werd aangevat. Een aantal nieuwe leergangen werden georganiseerd, de geplande muziekbibliotheek ging van start en beloofde op korte tijd uit te groeien tot een
belangrijk studie- en documentatieinstrument. In 1878 bereikte Benoit een
nieuwe fase. De school zou voortaan drie
afdelingen tellen: een lagere, middelbare
en hogere sectie. De twee eerste afdelingen werden gebaseerd op een Vlaamsnationale basis voor de studie van de geschiedenis en de ontwikkeling van de Nederlandse muziek, vanaf de hoogbloeitijd
in de 15e eeuw. In 1881 werden de plannen voor de concertorganisatie scherp gezet en ondergingen ook de voorwaarden
voor het bekomen van het bekwaamheidsdiploma grondige wijzigingen.
In 1897 verwierf de Vlaamse muziekschool van Benoit de rang en de titel van
Koninklijk Vlaams Conservatorium. Benoit had zijn levensideaal verwezenlijkt.
Zijn onvermoeibaar streven zou rijke
vruchten dragen. Een nieuwe generatie
musici werd gevormd. Zij zouden op hun
beurt hun kunde overdragen zodat, van
deze voortreffelijke pedagogische en artistieke basis uit, de toekomst van de
Vlaamse muziekkunst veilig gesteld werd,
vrij kon evolueren en zich bevestigen op
het internationale plan. Musici en zangers
van eigen bodem vonden er hun opleiding
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Ernest Van Dijck (1861-1923)
om ook in het buitenland erkenning en
roem te oogsten.
Een woord hoeft hier nog aan toegevoegd
te worden over een andere 'droom' van
Benoit: de oprichting van een Vlaams lyrisch theater, vooral bedoeld voor de opvoering van een genre dat geen lang leven
heeft gekend, het lyrisch drama. Benoit
heeft zelf heel wat van zijn creatieve arbeid gespendeerd aan de muzikale bladzijden die deze drama's en treurspelen
een aantrekkelijke en ook spectaculaire
dimensie meer moesten verlenen. Denken
we maar aan Charlotte Corday, De Pacificatie van Gent, Karel Van Gelderland. Er
kwam een overeenkomst tot stand met
Sus Van Doeselaer, directeur van de Nederlandse Schouwburg, om deze en andere soortgelijke gewrochten van Beethoven, Keurvels, Waelput, Grieg, Bizet, Gounod kansen te gunnen in de schouwburg
van de Kipdorpbrug. Deze 'gesproken opera's' gesteund door een thematisch bewerkte orkest- en zangpartituur werden
door Benoit aangeprezen als het toekomstige eindpunt in het operagenre.
Kort gezegd nu, de inzet van de campagne
voor het zg. lyrisch drama werd onder grote geestdrift gevierd, kende nog enkele
beloftevolle hoogtepunten om dan langzaam als een kaarsepitje uit te doven.
Op aandrang van enkele invloedrijke Antwerpse personal iteiten, waaronder ook
Peter Benoit zelf, werd gezocht naar de
mogelijkheden tot het oprichten van een
zelfstandige, zuiver Vlaamse Opera. Die is
er na een lange strijd, en vele uitingen van
een onblusbaar idealisme ook gekomen.
Hij vormde voor meerdere bijzonder verdienstelijke zangers-acteurs mettertijd de
aanloop om de sprong te wagen naar de
grote operahuizen van Duitsland en
Frankrijk. Ook op dit terrein is onze Benoit aldus'de' grote voortrekker gebleken.
Leon Ceunen
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Een van de beroemdste heldentenoren
waarvan de geschiedenis van het lyrisch
theater gewag maakt, werd in Antwerpen
geboren. Ernest Van Dijck zag er het levenslicht op 2 april 1861. Zijn vader leidde
aldaar een bekende firma, gesticht door
zijn grootvader. Zijn moeder was een
wees, in dienst in een zaak van zijde en
stoffen, alwaar zij haar aanstaande echtgenoot, neef van de gezusters Van Campen, zaakvoerders, leerde kennen.
Ernest Van Dijck die college liep bij de Jezuieten, was voorbestemd voor de bal ie of
het notariaat. Van jongsaf leek hij in literair opzicht bijzonder begaafd, schreef toneelstukken en operateksten, waarvoor
Emiel Wambach zonder zich te laten smeken muziek componeerde. Emiel Wambach was immers een huisvriend en student Ernest hield bijzonder veel van hem,
bracht menige vrije avond met hem door,
wijI zijn oudere kameraad hem wat graag
vertrouwd maakte met de meesterwerken
van de muziek. Want Van Dijck had reeds
op het college muziek gestudeerd en er of
en toe wat op de piano geoefend. En... de
fami l ie, de vrienden en de bekenden vertelden alien honderd uit over de wonderi j k mooie stem van Ernest. Van Dijck was
zich natuurlijk wel bewust van de natuurlijke gaven weermee hij bedeeld werd. Hij
zong graag en zocht de gelegenheden om
zich te laten horen. Geestdriftig muziekliefhebber als hij was, organiseerde hij
zelf, met de hulp van goede vrienden, allerlei concerten. Reeds op jeugdige leeftijd werd de roeping zang en muziek als
vak te gaan beoefenen bij hem geboren.
Vader Van Dijck was het helemaal niet
eens met deze gang van zaken en het
kwam meermaals tot hoogoplaaiende
twistgesprekken tussen vader en zoon.
Moeder bespeelde meer de gevoelige
snaar. Ernest liet zich uiteindelijk door
zijn ouders overhalen en vatte de rechtskundige opleiding opnieuw aan, onderging de examens met uitstekende resultaten en kwam dan in dienst bij Mr. Lagasse, notaris in Brussel. Maar... Mr. Lagasse
was ook Voorzitter van de 'Societe des
Concerts Populaires' en... groot muziekliefhebber. Op zekere dag beluisterde Joseph Dupont, dirigent van de concertvereniging, Ernest Van Dijck, die het zingen
natuurlijk niet had opgegeven, Walter's
prijslied van Wagners Meesterzangers.
Joseph Dupont was zb onder de indruk
dat hij niet ophield de jonge kandidaatnotaris aan te sporen om deze aria tijdens
een van de volgende concerten te komen
zingen. Toen Van Dijck andermaal optrad
in een concertprogramma van de Concerts Populaires was niemand minder dan

de beroemde toondichter Charles Gounod
aanwezig. De enthousiaste meester vond
de overtuigende argumenten om de ouders Van Dijck te bewegen hun verzet tegen de zangcarriere van zoon Ernest op te
geven. De kogel was door de kerk: Ernest
Van Dijck zou roem, eer en fortuin
oogsten als vertolker van de grote heldentenorpartijen.
Nu het eenmaal zo ver was, mocht Ernest
op de vol le medewerking van zijn ouders
rekenen. Het plan zijn verdere opleiding in
Parijs te zoeken onder de leiding van de
beste meesters werd goed uitgewerkt. Hij
zou een behoorlijk onderkomen zoeken,
niet alleen zang studeren onder leiding
van de beroemde professor Saint-Yves
Bax, leraar aan het Parijse Conservatorium, maar ook... in de journalistiek gaan.
Bovendien was het lot hem gunstig. In de
Franse hoofdstad werd hi] aan Jules Massenet voorgesteld die hem op slag aanwierf als plaatsvervanger van een ongestelde zanger-solist wie een belangrijke
partij was toevertrouwd in een cantate die
in aanmerking kwam voor de Prijs van Rome. Van Dijck studeerde de partij in,
maakte een glansrijke beurt voor een
keurpubliek wat er niet zuinig toe bijdroeg
de faam van de jonge tenor in de Franse
high-life te verbreiden. Alles viel Van Dijck
mee in Parijs. Zijn onverwacht optreden
als invaller voor een zieke confrater werd
ook bijgewoond door Charles Lamoureux,
de bekende dirigent en stichter van de
'Nouveaux Concerts' die direct in Van
Dijck de uitzonderlijk begaafde kunstenaar had erkend. Lamoureux aarzelde niet
lang. 's Anderendaags meldde hij zich
aan bij de jonge tenor en bood hem een
contract aan. Dat werd een heerlijke tijd
voor Van Dijck die, geleid door een
meester als Lamoureux, een vorming genoot van hoge klasse. Jaren later getuigde hij dat de harde training onder Lamoureux, diens onverbiddelijke eisen, voor
hem een ideate leerschool geweest waren. Ernest Van Dijck werkte in die peri ode mee aan een Bachprogramma, uitvoeringen van La Damnation de Faust van
Berlioz, Tristan en Isolde (le bedrijf), Lohengrin, De Walkure e. a. In 1887 ver
scheen hij — pas 26 jaar oud — voor het
eerst op het operatoneel in Lohengrin.
Het was meesterl i j k, i nd ru kwekkend. Zijn
scenische autoriteit bleek een aangeboren gave die hem, mede met zijn bijzonder
vocaal vermogen en nobele kunde tot een
Wagnervertolker van uitzonderlijke klasse
deed kennen.
Een van de voorstel l i ngen van Lohengrin
werd op last van Mevr. Weduwe Cosima
Wagner bi jgewoond door generaal-

Ernest Van Dijck in 'Parsifal' opgevoerd
in Bayreuth in 1888

Ernest Van Dijck in 'Lohengrin'
opgevoerd in Parijs in 1887

intendant Adolphe von Gross en Hermann
Levi, dirigent, beiden verbonden aan het
Festspielhaus te Bayreuth. Van Dijck
moest komen voorzingen en maakte een
schitterende indruk in Lohengrin-fragmenten en met Walters pri jsl ied uit De
Meesterzangers. Alles verliep in Bayreuth
echter niet zonder moeilijkheden. Er waren wrijvingen tussen de zanger en de directie. Cosima bleek een ware dwingeland, eiste altijd maar weer nieuwe audities. Menigmaal vielen er harde woorden
tussen de zanger en de directrice...
Kwam uiteindelijk de beslissing: Van
Dijck zou Walter zi ngen in De Meesterzangers. Zes weken voor de voorstelling veranderde Cosima van idee: nee, toch maar
liever Parsifal. Het werkte als een koude
douche bij de reeds moegetergde zanger.
Niettemin liet hij de al te aanlokkelijke
Bayreuth-kans niet ontsnappen. Alle getuigenissen over Van Dijcks uitbeelding
van deze zware partij, waren eensluidend:
meesterl i jk, onovertrefbaar. Van Dijck
bleef dan ook de enige Bayreuther Parsifal van 1881 tot 1901 en keerde nog tweemaal terug naar Bayreuth voor deze rol in
1911 en in 1912. Het is ook in deze gestalte, maar dan in de Grote Opera in Parijs
dat hij zijn loopbaan zou besluiten en wel
in 1914. Noteren we hier nog dat Van Dijck
ook als Lohengrin te Bayreuth ontzaglijke
successen mocht boeken. Een en ander
verbreidde zijn faam over heel de wereld
en de contracten die hem werden aangeboden waren er het meest tastbare bewijs
van. Uiteindelijk besliste Van Dijck in het
voordeel van de Opera van Wenen, waar

hij slechts 6 maand per jaar beschikbaar
moest zijn, wat hem toeliet elders op te
treden: in Londen, St.-Petersburg, Boekarest, Monte-Carlo, de U.S.A. en in zijn eigen land. Van Dijck vestigde zich met zijn
familie in Wenen in 1888. Hij was hier een
gevierde en graaggehoorde maar ook
graag geziene gast in de beste families.
Het leek wel dat Van Dijck, na zijn eerste
verschijningen in Bayreuth, enige afstand
wilde nemen van het Wagnerrepertoire. In
Wenen creeerde hij Werther en Manon
(Desgrieux), zong Romeo en Julia
(Romeo), Faust (titeirol), Armide, Hernani
(titelrol). Het vaakst is hij in Wenen opgetreden als Desgrieux in Manon: 71 maal!
Verder trad hij er op in Pal/as, Rijngoud
(Loge), e.a. Als beroepsartiest is hij voor
het eerst in Belgie opgetreden in de Muntschouwburg in Brussel en wel als Siegmund in De Walkure. Dat gebeurde in
1894. In de Franstalige Opera Royal in
Antwerpen verscheen hij in die periode
ook als Lohengrin. I n de U.S.A. zong hij
Lohengrin, Siegmund, Tannhauser, Tristan in de grootste theaters en oogstte er
triomfantelijke successen. Wij mogen deze al te beknopte bijdrage over een werkelijk begenadigde vertolker niet besluiten
zonder te herinneren aan Van Dijcks solistische bijdragen bij de uitvoeringen van
de grote werken van Benoit, aan zijn medewerking bij de creatie van Parsifal in de
K.V.O. (maart-april 1914) en aan zijn zeer
gegeerde leergangen in de zangkunst in
de Conservatoria van Antwerpen en Brussel.
L.C.

Emiel Blauwaert (1845-1890)
Aan de zijde van Ernest Van Dijck, titelrolvertolker in Parsifal stond in 1889 in Bayreuth een andere Vlaming nI. Emiel Blauwaert. Twee Vlamingen in de beide hoofdpartijen van Wagners toneelwijdingsfeestspel dat hij uitsluitend voorzijn eigen
Festspielhaus in Bayreuth wilde voorbehouden ! De vermaarde dirigent Hermann
Levi die deze Pars ifalopvoeringen leidde
getuigde dat het de beste opvoering was
waaraan hij had medegewerkt. „Ich bin
noch ganz berauscht von der herrlichen
Parsifal-Auffuhrung" luidt het in de brief
aan zijn vader. Dit was het debuut van de
Vlaamse bariton Emiel Blauwaert in Bayreuth. Als Gurnemanz deelde Emiel Blauwaert terecht in de triomf die zijn Vlaamse
confrater Ernest Van Dijck als Parsifal beleefde. De directie van het Festspielhaus

maakte dan ook direct een vaste afspraak
met Blauwaert voor verdere medewerking.
Hi] zou dan als de landgraaf in Tannhauser
en als Hans Sachs in de Meistersinger optreden. Zijn al te vroeg verscheiden zouden
deze heerlijke vooruitzichten helaas doen
verzwinden...
Emiel-Constantijn Blauwaert werd geboren in St.-Niklaas in 1845, alwaar hij zijn
eerste muziekonderricht genoot. Later
voltooide hij zijn opleiding in het Kon. Muziekconservatorium in Brussel. Daar werden hem eerste pri jzen in de notenleer,
bazuin, zang en Iyrische kunst en een
tweede prijs viool toegekend. Zijn muzikale loopbaan vatte hij aan als violist in het
orkest van de Vlaamse Schouwburg in
Antwerpen.
Zijn eerste optreden als kunstzanger was
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aan een toeval te danken. De vertolker van
de hoofdrol in de opera Frans Ackerman
van Karel Miry werd door ziekte uitgeschakeld en Blauwaert werd bereid gevonden om deze partij over te nemen. Dit
bracht de grote omschakeling in de
carriere van Blauwaert die zich voortaan
nog alleen als zanger zou doen gelden. Hij
was al verschillende malen opgetreden in
Vlaamse en Nederlandse theaters toen
Benoit, die hem intussen had leren kennen en waarderen, hem de partij van de
Spotgeest in zi j n oratori u m De Oorlog
aanbood. Zijn optreden werd sterk opgemerkt en in het vervoig zou onze Vlaamse
Bard steeds op hem een beroep doen bij
uitvoeringen van De Schelde, Lucifer, De
Rijn, De Pacifica tie van Gent. Blauwaert
kreeg naam, ook in het buitenland. In Parijs werkte hij in het Trocadero mee aan
de uitvoering van Benoits Lucifer. Dingent Charles Lamoureux contracteerde
Blauwaert om in de Cirque d'Ete naast Ernest Van Dijck op te treden als Kurwenal
bij de concertuitvoeri ng van het eerste bedri jf van Tristan en Isolde op 1 maart
1884. Hij zong ook in Parijs de Mephisto
in La Damnation de Faust van Berlioz, hij
stond naast Van Dijck in Lohengrin als
Telramund, zong ook in Berlijn in La Damnation de Faust, vertolkte de titelpartij in
Benoits Lucifer in Londen.
Helaas, de veelbelovende zanger werd
ziek en overleed in 1890, nauwel i jks 46
jaar oud. Ook deze grote voorloper van de
Vlaamse zangschool eren wij als een uitzonderlijk kunstenaar, dankbaar om alles
wat hij ons yolk aan schoonheid geschonken heeft.
L.C.

P. Benoit dirigeert 'De Oorlog ; Tek. van Rik Schaefels
(Foto: A.M. V.C., Antwerpen)

Eerbiedig het oude, maar dat uw hart warm k1oppe voor het nieuzue!
Heb geen vooroordeel tegen mannen die gj niet kent!
Robert Schumann
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Zingende Vlamingen op het wereldpodium
Ria Bollen
De alt Ria Bollen werd geboren in SintTruiden. Aanvankelijk studeerde zij psychologie aan de Universiteit van Leuven
maar in 1961 begon zij zangstudies aan
het Conservatorium te Antwerpen.
Vier jaar later werd haar de Eerste Prijs
toegekend. Haar professoren waren Lucie
Frateur, Pierre Bernac en Felix de Nobel.
In 1968 beeindigde zij haar studies met de
hoogste onderscheiding om zich vervolgens bij Erik Werba te gaan vervolmaken.
1965 werd haar debuutjaar met Godelieve
van Edgar Tinel en Bachs Weihnachtsoratorium o.l.v. Eduard Flipse. Daarop volgden aanbiedingen (concerten en radioopnames) voor Bachs Passionen, tal van
oratoria en andere werken uit het klassieke repertoire, naast modern werk van
Stravinski en Vogel in verschillende steden van Duitsland, Belgie, Nederland,
Frankrijk en Zwitserland.
Ook bij de grote internationale Festivals
(Vlaanderen, Holland, Luzern, Athene
enz.) werkte ze als soliste mee.
Ria Bollen werd onderscheiden met ver
schillende prijzen, zo o.m. de Maria Canals Wedstrijd in Barcelona, het Internationaal Vocalistenconcours in 's-Hertogenbosch, de Internationale Wedstrijd
van de Duitse radiostations, het Concours International de Geneve, de
Wedstrijd van de Gesellschaft der Musikfreunde Wien, enz.
Liederavonden met programma's rondom
Robert en Clara Schumann, of ook Mahler
- Schubert - Brahms - Debussy, bevestigden de grote klasse van Ria Bollen, niet
enkel als concertzangeres, maar ook als
liedvertolkster. Bij dergelijke recitals is
haar partner de pianist Jozef De Beenhouwer.
In 1976 nam Ria Bollen deel aan de
meestercursus van Christa Ludwig gedurende de Carinthischer Sommer in Ossiach, wat tot de uitnodiging leidde mee
te werken aan de uitvoering van Mozarts
Betulia Liberata, in de Carinthischer Sommer 1977.
Ria Bollen heeft met de grootste dirigenten samengewerkt: Karl Richter, Gennady
Roschdestvensky, Ferdinand Leitner, Rafael Fruhbeck de Burgos, Michael Tilson
Thomas, Helmut Rilling, Christopher Hogwood.
Zij is geregeld te gast bij het Concertgebouworkest van Amsterdam, waar zij bijv.
o.l.v. Nikolaus Harnoncourt de Bachpassies vertolkt; ook bij het Musikverein

Hooglied

-

Ria Bollen
Ik wou als Salomon
een hooglied schrijven
in felle zangen jou verzinnen,
maar ik bleef sprakeloos
niet wetend waar beginnen.

Je had mij openlijk verwend
en ook verward,
van ieder nauw moment
draag ik de steendruk in mijn hart.

van Wenen is zij een graag geziene gaste.
Vorig jaar zong zij o.l.v. Helmuth Rilling
Bach-cantates tijdens een door de Scala
van Milaan georganiseerd concert. In het
Festival van Vlaanderen 1982 zong zij in
de tweede symfonie van Mahler en Beethovens Missa Solemnis.
Onder de grammofoonplaten van deze
lied- en concertzangeres verdienen speciale vermelding: de liederen van Clara
Schumann, het Stabat Mater van Pergolesi, de Caecilien-Messe van Haydn, het
Gloria van Vivaldi, Bach cantates enz.
Onder de opnamen met Vlaamse liederen
verdient de herdenkingsplaat Arthur Verhoeven een bijzondere vermelding.
Marc Peire

Ik zal vertederd in de spiegel staan
nu jij me uitverkoren kwetsbaar
hebt gemaakt
en als ik neuriend door de
glinstering kijk
ziin wij bedrieglijk aan elkaar
gelijk.

Jij zou mil voorgaan
met een lied verblijden,
schatkamers aan vreugde mij
vertonen,
ik wou er binnengaan en wonen.

Maria Sesselle
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Vina Bovy
Her voice proved to belong to the ca tegory of flutes and bells and clear, sweat, fragile sounding things...
A. Frankenstein San Francisco Chronicle
18.10.1937

De Gentse sopraan Vina Bovy neemt onder de zangkunstenaars van eigen bodem
een welhaast unieke plaats in. Zeer zelden is het immers een Vlaams zangkunstenaar vergund een carriere uit to
bouwen waarvan de kosmopolitische
weerklank zelfs die van de internationaal
groten overstijgt. Vina Bovy heeft dit gedurende enkele decennia kunnen waarmaken en kan als dusdanig dan ook beschouwd worden als de schitterendste
exponent van Vlaamse aanwezigheid op
de internationale zangscene.
Na twee jaar studie aan het Gentse Conservatorium en een eerste optreden in
1916, maakte Vina Bovy deel uit van het
Gentse 'Operagezelschap'. Nauwelijks
drie jaar later beheerste de zangeres 24 titelrollen en werd zij reeds uitbundig door
de critici geloofd.
In 1921 — net zo oud als de eeuw — trad
Vina Bovy voor het eerst voor het internationale voetlicht en voegde in de Parijse
'Gaiete Lyrique' de Rosina-rol aan haar repertorium toe. In datzelfde jaar schitterde
ze in Pau als Manon, Gilda, Violetta en Mireille.
Van 1922 tot 1925 was Vina Bovy aan de
Munt verbonden, alwaar zij ondermeer optrad in de FreischUtz en Cosi fan tutte.
Tussendoor maakte zij ook haar opwachting op de Antwerpse en Luikse scenes.
In 1924 zong zij voor het eerst La Boheme;
dit naar aanleiding van het overlijden —
in Brussel — van G. Puccini. Zij zong tevens mee in de voor de componist gecelebreerde dodenmis.
Het jaar 1925 zou bepalend worden voor
haar verdere carriere. Aan de Parijse
Opera-Comique werd een van de vertoningen van Massenets Manon bijgewoond
door niemand minder dan A. Toscanini,
die Vina Bovy prompt een halfjarige studieperiode in Italie aanbood. Om financiele redenen besloot de zangeres tot uitstel
en trad gedurende het seizoen 1925-1926
vooral in Marseille op.
In 1926 vertrok Vina Bovy uiteindelijk toch
naar Italie en studeerde er onder Cimara,
eerste repetitor van de Scala en uitnemend zangpedagoog. Ter aanmoediging
bezorgde Toscanini haar optredens in
Brescia en Cremona. In 1927 verliet zij Italie voor een reeks optredens aan het
Colon-theater in Buenos-Aires, waar zij,
o.m. als Manon, triomfen oogstte. Terug
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in Europa zong zij, nog steeds in datzelfde
jaar, voor het eerst de Traviata in Barcelona.
In 1928 leerde zij haar echtgenoot kennen
en installeerde zij zich in Cap-Martin in de
riante woning van Keizerin Eugenie, echtgenote van Napoleon III. Zij zou er dertig

Vina Bovy als 'Kerlien' in 'De bruid der
zee' (1947) van Jan Blockx
(Foto: Gust Bussens)

La Scala, Milaan

jaar bl i jven wonen. Tot 1932 wijdde zij
zich vooral aan de studie, nog steeds onder de leiding van Cimara, die een graaggeziene gast van Villa Cyrnos was.
In 1929 trad Vina Bovy op in het Oostendse Kursaal, waar zij het snobistische en
verfranste pu bl iek verraste met de u itvoeri ng van Willem de Mols Ik ken een lied.
Met dit lied zou zij overigens later ook
haar directeurschap in Gent en haar
carriere besluiten.
Een jaar na de geboorte van haar zoon
(1931) volgde er een nieuwe reeks optre-

Vina Bovy

dens in Belgie, Frankrijk en Zwitserland.
In negen maanden tijd stond de sopraan
79 keer op de planken. Eveneens in 1932
leerde de zangeres de gevierde dirigent
Tullio Serafin kennen die haar, drie jaar
later, voor een auditie naar Rome uitnodigde. Na de stemproef raakten twee
mannen het snel eens over een nieuw
contract: Serafin en... Benito Mussolini.
In 1935 leerde Vina Bovy de tenor B. Gigli
kennen. Hun samenwerking in BuenosAires stond borg voor fabelachtige triomfen. Nog in datzelfde jaar voegde zij in de
Parijse opera een meer dan gedenkwaardige Rigoletto aan haar glorieuze carriere
toe. De successen bleven zich trouwens

opstapelen; Vina Bovy was een van de
grootste zangeressen van haar tijd geworden.
In 1936 maakte zij enkele plaatopnamen
en trad zij voor het eerst op in de New
Yorkse 'Metropolitan', waarzij het publiek
in extase bracht door alle vrouwenrollen
uit Hoffmanns Vertellingen alleen te vertolken.
Het jaar '37 bracht haar opnieuw in
Buenos-Aires, maar ook in San Francisco
en Philadelphia. Zij gaf er een aantal concerten voor de NBC en trad, terug in Europa, op in de film 'Le Capitaine Fracasse',
waarin ze melodieen van Honegger zong.
In 1938 vertolkte zij in New York, onder de
leiding van Toscanini, de sopraansolo in
Beethovens Negende symfonie.
Bij de Duitse inval in Parijs werd Vina Bovy valselijk als Joodse bestempeld. Zij
werd uit haar moei l i j kheden gered door de
diplomaat Carton de Wiart. Gedurende de
oorlogsjaren zong Vina in de Parijse
Opera-Comique en gaf zij recitals in de
Salle Pleyel en in Bordeaux. Haar programma vermeldde o.m. de Frauenliebe
van Schumann.
In de eerste na-oorlogse jaren trad zij
vooral op in Gent, Monte-Carlo en aan de
Parijse Opera-Com iq ue.
In 1947 werd zij directrice van de Gentse
opera en bleef er gedurende vele jaren de
glorie van de eigen scene. We vermelden
graag dat zij haar directeurschap opende
met de opvoering van Blockx' Bruid der
Zee, waarin zij zeif de rol van Kerlien vertolkte.

Tot 1955 vervulde Vina Bovy op een zeer
geengageerde wijze haar taak als directrice. Acht jaar lang bleef zij hierbij steeds
bereid om Vlaamse opera's en debutanten hun zo noodzakelijke kans te gunnen.
In 1955 nam zij afscheid van de Gentse
'Buhne'. Zij zou nog eenmaal voor het
voetlicht treden op 23 augustus 1964 en
wel met een gedenkwaardig concert in
het Oostendse Kursaal.
Tijdens haar carriere werd de coloratuursopraan (C-F") Vina Bovy door de critici
bejubeld omwille van haar grote vocale
kwaliteiten zoals een vlekkeloze articulatie, een perfecte ademtechniek en een
haarzuiver toontreffen. Zij bewees daarnaast ook een prima actrice te zijn, met
een zeldzame presence en plankenvastheid.
Met haar spectaculaire hoge tessituur,
haar niet-gevoileerde medium- en lage
tessituren en haar warme stemtimbre
bracht Vina Bovy miljoenen operaIiefhebbers in verrukking. In het bijzonder
dient echter o.i. aangestipt dat zij, ondanks haar uitgesproken kosmopolitische activiteiten, nooit het Vlaamse publiek uit het oog verloren heeft en ook in
haar glansperioden het yolk van eigen bodem van haar uitzonderlijk talent heeft laten meegenieten.
Christian-Adolphe Wauters
N.v.d.r. Nadat dit artikel was opgesteld,
vernamen we het droevig bericht van het
overli/den van Vina Bovy op 16 mei 1983.

1W

Roland Bufkens
De tenor Roland Bufkens (°1936) dient
beslist als een der veelzijdigste naturen
onder onze zangkunstenaars te worden
beschouwd. Hij voelt zich immers, als
concert-, lied- en oratoriumzanger, even
goed thuis in de wereld van de Barok en
de Romantiek als in die van de avantgarde.
Na studies aan het Koninklijk Muziekconservatorium in Brussel vervolmaakte Roland Bufkens zich in Keulen, Bonn en
vooral aan het Salzburger Mozarteum,
waar hij o.m. studeerde onder de befaam-

de stempedagoog Clemens Glettenberg.
Deze opleiding opende voor Roland Bufkens de poorten van het Duitse concertleven, waarbij hij terecht kwam in de grote
Bachtraditie en zich, onder de Ieiding van
o.m. Kurt Thomas, Karl Richter, Kurt Redel en Nikolaus Harnoncourt in het bijzonder toelegde op de Passionen.
Evenzeer onderlegd in het uitgebreide
klassieke en moderne repertorium als in
het werk van de Leipziger Cantor leidde
(en Ieidt) Roland Bufkens spoedig een internationale carriere. Als hoogtepunten

citeren we vooral een rondreis in Japan
met Berlioz' Romeo et Juliette, een optreden in het Theatre des Champs Elysees
o.I.v. Lorin Maazel, de uitvoering van Stravinsky's Mavra in het Amsterdamse Concertgebouw en de uitvoering van Martins
Mystere de la Nativite in het Teatro Real
in Madrid.
Bij deze internationale successen dienen
verder talrijke buitenlandse radio-opnamen te worden vermeld en Bufkens' geregelde deelname aan diverse Festivals zoals het Holland-Festival, de Biennale van
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Zagreb, het Festival van Lourdes en de
Schwetzinger Festspiele.
Ook in eigen land wordt Roland Bufkens
vaak aangezocht door onze nationale radiozenders en het Festival van Vlaanderen. Onder zijn talrijke verwezenlijkingen
in eigen land vermelden we graag de uitvoering, o.l.v. Rafael Fruhbeck de Burgos,
van De Falla's Vida Breve in het Brusselse
Paleis voor Schone Kunsten.
Roland Bufkens is als docent verbonden
aan het Koninklijk Muziekconservatorium
in Brussel en het Lemmensinstituut in
Leuven. Zijn uitgebreide discografie omvat, naast opnamen van werken van Lully,
Fiocco, Schutz, Gretry, Bach, Dumont,
Gossec, Schubert en Orff, ook composities van Andre Laporte en Willem
Kersters en benadrukt hierdoor andermaal de veelzijdigheid van Bufkens' indrukwekkend, technisch en artistiek kunnen.
Christian-Adolphe Wauters

Edward de Decker
Edward de Decker, geboren in Terhagen
(bij Boom) op 30 december 1904, overleed
in Antwerpen op 19 januari 1970. Deze
Vlaamse bas met een internationale faam
verdeelde zijn activiteiten tussen de
K.V.O. in Antwerpen — van 1932 of tot het
buitenland een beroep op hem deed — en
de K.O. in Gent, daarna, d.w.z. ná Wenen.
Leerling van Arthur Steurbaut, toen professor aan het Koninklijk Muziekconservatori um in Antwerpen, zong hij in de
K.V.O. o.m. de Landgraaf- en Koningsrollen in Tannhauser en Lohengrin van Richard Wagner. Mefisto in Charles Gounods Faust, de vier basrollen in Hoffmann's Erzahlungen van Jacques Offennods Faust, de vier basrollen in Hoff
mann's Erzahlungen van Jacques Offenbach en Leporello in Mozarts Don Giovanni. Hij werd daar ook 'gestraft' met Figaro
in Le Nozze di Figaro en de 'Hollander' in
Der fliegende Hollander — gestraft, zeg
ik, omdat die partijen niet voor een bas,
maar voor een bariton geschreven zijn.
Edward bekende immers zelf dat hij in Der
fliegende Hollander eigenlijk Daland
moest zijn ! In Gent zong hij o.m. Mefisto
in Mefistofele van Arrigo Boito.
In 1941 werd hij door de Opera van
Straatsburg gecontracteerd en in 1943
door de Wiener Staatsoper, waar het echter tot geen uitvoeringen kwam, daar Edward met zijn vrouw Alice wijselijk de
stad verliet, toen de Russen in aantocht
waren. Geen nood echter: de K.O. Gent
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Roland Bufkens, tenor

Edward de Decker in 'Don Carlos'
(Foto: J.M. Mertens, Antwerpen)

bood hem een uitkomst, tot hij in 1950
naar Amerika trok, niet naar de Metropolitan, maar naar de New York City Opera.
Daar zong hij de rol van Hans Sachs in Die
Meistersinger von Nurnberg van R. Wagner. Een paar jaar later was het de Opera
van Frankfurt-am-Main die hem engageerde. Dan werd hij het reizen moe en liet
zich opnieuw horen in de Antwerpse
K.V.O. Hij werd ook professor Lyrische
Kunst (opera) benoemd aan het Conservatorium.
De voorkeur van Edward de Decker ging
uit naar de Wagnerpartijen, die hij niet alleen voortreffelijk zong, maar waarvan hij
tevens de stijl beet had, wat men in het
buitenland schijnt te hebben geweten en
vooral gewaardeerd. Edward de Decker
was daarbij een gewetensvol artiest die
zijn Vlaamsgezindheid, noch zijn katholiciteit onder stoelen of banken stak. Zo
maakte hij deel uit van het kerkkoor van
de parochie Sint-Andries op de Oever,
waar hi] toen woonde.
Ikzelf ben erg gelukkig hem onder mijn
vrienden te hebben gehad: we noemden
elkaar bij de voornaam en telkens als hij
voorbi j kwam, begroette hi] m i j met het
Siegfriedmotief, want dat hij ook kon fluiten, had hi] bewezen in Boito's Mefistofele.
Het is niet te tellen hoeveel huwelijks- en
begrafenismissen hij heeft opgeluisterd.
Maar telkens kwam hij bij mij 'zijn keel
smeren' met een 'witteke'. ,Dat is uitstekend voor de stem", beweerde hij dan
schalks. „Se non a vero
Edward hield
niet alleen maar van muziek, maar ook —
"...

zoals trouwens iedere muziekliefhebber!
— van de dingen des levens. Ik heb met
hem en zijn vrouw heel Zwitserland doorkruist, tot de grens van Liechtenstein en
toen we afscheid namen bij een fles wi j n
eerst, en in de kelder daarna, keek de Kellermeister verbaasd op, dat hij Edward
hoorde uitgalmen (het woord is hier op
zijn plaats!): „Im tiefen Keller sitz' ich
hier, auf einem Fass voll Reben". Toen ik
hem diets maakte: „Der Herr ist Opernsanger", was een begrijpend knikken het
antwoord...
In januari 1970 heb ik hem mee uitgeleide
gedaan — veel te vroeg, niet?
Frans M.J. Dupont

Hilda De Groote

Hilda De Groote in een van haar
glansrollen 'Sophie' in 'Der
Rosenkavalier' (R. Strauss)

Zoals verschillende van haar illustere collega's is Hilda De Groote Gentse van geboorte. Tijdens haar middelbare schoolopleiding werd haar zilveren sopraan ontdekt en op 15-jarige leeftijd debuteerde ze
in de Gentse Opera als 'Olympia' in Les
Contes d'Hoffmann in december 1961.
De Gentse Opera nam haar onder contract en Hilda De Groote bleef aan de inden tot het einde van het seizoen 1965-66.
Tijdens die jaren was ze vooral in operettes te horen en zong o.m. Eva in de gelijknamige operette van Lehar, 'Mi' in Het
Land van de Glimlach (Lehar), 'Violetta' in
Het Vioolt/e van Monmartre (Kalman), de
titelrol in Sissy (Fritz Kreisler) en in
Christi van Jarno en 'Lori' in Seppl van
Hullebroeck.
Na een auditie in de Weense Staatsopera
werd ze door dit wereldberoemd theater in
het ensemble opgenomen en kreeg als
speciale opgave: Mozart-soubrettes en
partijen van Richard Strauss. Hilda De
Groote debuteerde in de Weense Staatsopera als 'Barbarina' in Le Nozze di Figaro van Mozart en zou er tijdens de volgende jaren een uitgebreid repertoire vertolken dat o.m. 'Drusilla' in L'Incoronazione
di Poppea (Monteverdi) als 'Jano' in Janaceks Jenufa, 'Oscar' in Verdi's Un Ballo in
Maschera als een bloemenmeisje in Wagners Parsifal, 'Siebel' in Gounods Faust,
als 'Isotta' in Die Schweigsame Frau van
Richard Strauss omvatte. Groot succes
behaalde ze als 'Sophie' in Der Rosenkavalier (R. Strauss), zong na 'Barbarina' de
'Suzanna' in Le Nozze di Figaro en was
ook in andere Mozartrollen als ' Papagena'
(Die ZauberflOte), 'Zerlina' (Don Giovanni),
Blondchen (Die Entfuhrung aus dem Serail) en Servi l is (La Clemenza di Tito) te
horen.
Tegelijkertijd trad ze ook geregeld op in
de Weense Volksopera waar ze o.m. 'Nuri'
in Tiefland (Eugene d'Albert) en 'Gretel' in
Hansel and Gretel (Humperdinck) vertolkte en eveneens naar haar 'oude liefde' de
operette terugkeerde met o.m. de partij
Oscar Straus en 'Adele' in Die Fledermaus. Verschillende jaren nam Hilda De
Groote als 'Adele' deel aan de traditionele
Nieuwjaarsavond- en Nieuwjaarsdaguitvoeringen van deze Johann Strauss-operette in de Weense Staats- en Volksopera.
Ondertussen deden ook andere belangrijke operatonelen een beroep op haar en zo
gasteerde ze bv. in 1969 in de Deutsche
Oper Berlin als 'Blondchen', een partij die
ze eveneens vertolkte tijdens het Festival
van Aix en Provence 1967. Geregeld probeerde ze ook naar eigen land terug te keren en zong o.m. in Luik, maar vooral in

Gent waar ze o.m. als Gilda in Rigoletto
(Verdi), ' Nori na' in Don Pasquale (Donizetti), 'Amor' in Orphee (Gluck) en de drie
vrouwenrollen (Olympia, Antonia en Giulietta) in Les Contes d'Hoffmann (Offenbach) te horen was.
Met de Weense Staatsopera nam Hilda
De Groote deel aan internationals tournees en reisde o.m. naar Wiesbaden,
Montreal en Moscou.
In 1973 werd zij ook lid van het ensemble
van de Beierse Staatsopera Munchen
waar ze o.m. 'Sophie' in Der Rosenkavalier, 'Suzanna' in Le Nozze di Figaro, 'Marzelline' in Fidelio (Beethoven) en 'Tebaldo'
in een nieuwe produktie van Verdi's Don
Carlos tijdens de Muncher Festspiele
zong.
Dirigent Carlos Kleiber vond in haar zijn
lievelings-Sophie en zo vertolkte ze Der
Rosenkavalier niet alleen in Munchen onder zijn leiding, maar ook in Stuttgart en
tijdens een tournee van de Beierse Staatsopera door Japan, in Tokio en Osaka.
Naast haar opera-optredens legde Hilda
De Groote ook een uitgebreide concertactiviteit aan de dag en maakte opnamen
voor radio- en televisiestations in Belgie,
Nederland, Duitsland en Oostenrijk. Zo
was ze o.m. te gast in 'Mezza Musica',
'Marco Bakker presenteert', 'Dalli Dalli'
en 'Erkennen Sie diese Melodie?'.
Ook verleende ze haar medewerking aan
de tv-verfilming van Ariadne auf Naxos
van Richard Strauss o.I.v. Karl Bohm.
Samen met de Italiaanse tenor Franco
Bon i sol l i was ze de ster van twee grote
opera-gala's in Innsbruck in 1976 en '77
en met Willy Boskovsky en Henry Krips
vertolkte ze Weense muziek in de Royal
Festival Hall in Londen. In concerten georganiseerd door het 'Wiener Musikverein' was ze o.m. te horen in Ein Deutsches Requiem van Brahms in 1977 en in
K/archens Lieder uit Beethovens Egmont
in 1982.
Hilda De Groote trad ook geregeld op als
liedzangenes. Zo zong ze Barokliederen,
begeleid door Raymond Schroyens, in het
Gentse Stadhuis tijdens het Festival van
Vlaanderen 1969 en verzorgde concerten
in het kader van de Wiener Festwochen in
en om Wenen. Ze zong Haydn in Schloss
Esterhaza, Schubert in Wenen en Beethoven in Bonn. Samen met pianist Erik Werba maakte ze in 1979 een opname van onbekende Wolf-liederen en tenslotte verleende ze haar medewerking aan Weense
avonden met Schrammelmuziek.
In 1971 werd ze (samen met Louis Hendrikx) door de Vlaamse muziekpers als
eerste laureate van de pas ingestelde
Hendrik Caspeeleprijs verkozen.
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Sedert 1969 is Hilda De Groote getrouwd
met Reinhold Siegl, cellist bij de Wiener
Philharmoniker en samen nemen ze geregeld deel aan concerten van kamermuziek.
Nadat ze door de geboorte van haar dochter en zoon een tijdlang minder actief
was, wil zij nu vooral als free lancezangeres werken en aangezien de stem in
de loop der jaren lyrischer geworden is,
bereidt ze een nieuw repertoire voor dat
o.m. 'Mimi' en 'Musetta' in Puccini's La
Boheme, 'Nedda' in I Pagliacci (Leoncavallo), 'Pamina' in Die ZauberflOte en
'Donna Elvira' in Don Giovanni (Mozart)
omvat.
Erna Metdepenninghen

Maurice De Groote
Maurice De Groote, geboren op 14 juni
1910 in Schaarbeek, groeide op in een milieu waar de muziek een belangrijke
plaats innam. Zijn vader Andre De Groote
was beroepsmilitair (artillerie-officier en
gouverneur van Z.K.H. Prins Leopold),
maar ook een verdienstelijk baszanger die
o.a. meewerkte in de Parijse premiere van
L'enfan t prodigue van Darius Milhaud.
Zijn moeder Berthe Busine (Antwerpen
1879) behaalde in Parijs de Prix de Rome
voor compositie en was lerares aan het
Conservatorium in Gent. Er werd in de familie De Groote veel gemusiceerd en in de
bloeiperiode van de Pro Arte-concerten
(1921-'31) waren er vaak beroemde kunstenaars te gast: Stravinsky, Honegger, Poulenc, Milhaud...
Maurice De Groote studeerde eerst Wijsbegeerte en Letteren, behaalde zijn
kandidatuur-diploma, maar liet toen de
studie in de Rechten varen om zangkunst
te studeren aan het Conservatorium in
Brussel waar hij leerling was van Maurice
Weynandt en wat de lyrische kunst betreft van L. Swolfs. Later vervolmaakte hij
zich nog bij Perea Yourenev. Aan het conservatorium behaalde hij met grootste onderscheiding het virtuoziteitsdiploma en
een eerste prijs voor Lyrische Kunst.
Daarnaast verkreeg hij ook de Ansseaupri js en de Jean Stas-prijs.
Intussen maakte hij op amper twintigjarige leeftijd zijn debuut in Parijs. In 1937 debuteerde hij in de Muntschouwburg in
Brussel als Pymalion in de opera Galathee van Massenet. In een tiental jaren
vertolkte hij er zo'n zestig verschillende
rollen met als belangrijkste Don Quichotte van Massenet en Boris Godoenov van
Moessorgsky. Hij besloot zijn opera144
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loopbaan in dienst van de K.V.O. in Antwerpen waaraan hi] sedert 1958 was verbonden. Naast die carriere als operazanger was De Groote een van onze meest
vooraanstaande concertzangers. Hij vertolkte de baspartijen in zowat alle belangrijke klassieke werken (Bach, Handel,
Haydn), maar was ook bekend om zijn interpretaties in moderne muziek. Zo genoot hij in 1936 de grote eer de titelrol te
creeren bij de premiere van Christophe
Colomb van Milhaud in Parijs. Ook als
liedzanger was hij een graag gehoord vertolker met een repertoire dat o.a. de namen bevatte van Schubert, De Falla, Ra-

vel, Pierne, Gounod, Saint-Satins, De
Vocht, Ryelandt... Daarbij bracht hi] soms
ook negro-spirituals waarbij hij zichzelf
begeleidde aan de piano.
Hij trad op als oratoriumzanger in Frankrijk, Nederland, Zwitserland, Engeland,
Duitsland, Oostenrijk... In de jaren zestig
werkte hi] verschitlende keren voor de
BRT, o.a. in Jeanne d'Arc au bucher en in
concerten 'Hedendaagse Muziek'. Naast
deze loopbaan als solist werd Maurice De
Groote zangleraar aan het Conservatorium in Luik en muziekdirecteur van de koren Les disciples de Gretry en de Bourgondische Kapel.

Louis Devos

Een lied van

muj tot jou

— bij de andante cantabile
in B major (1838)
van Mendelssohn --

Leg je rusteloosheid
op de rust van mijn schouder
en luister naar het zingen
daarbinnen.

Een gedicht wordt geboren
aan niets dan stilte ontwaakt
met ons verbazen in de ogen.

Het speelt met woorden om de
lippen,
maar bloost en verbleekt als in
angst
voor het gefleem van schurend
gefluister.

Want het lied van mij tot jou
is grenzeloos en niet te vangen,
vouwt vlindervleugels van
verlangen
die op de teerste twi/gen hangen.

Rik Huys

Over zijn kwaliteiten als zanger schreef
Eugeen Van de Velde in 1948: ,,...Hi] is een
groot kunstenaar en het is veelzeggend
dat zijn faam ook buiten onze grenzen als
gewettigd wordt erkend. Zijn stem is
krachtig en welluidend, zijn dictie onberispelijk, in welke taal hij ook zingt en zijn
veelzijdig gerichte interpretatiekunst is
bewonderenswaardig. Pas 38 jaren oud,
bezit hij reeds een volkomen meesterschap over zijn rijke begaafdheden, en
heeft hi] als zanger een bijzonder welgevulde carriere achter zich. Hi] ziet er niet
tegen op de voile omvang van zijn stem te
gebruiken, het gepast aanwenden van het
mezza voce maakt dan ook des te meer
indruk. De tekst ontleedt hij tot in zijn
minste gevoelsnuancen, waarbij een
uiterst mobiele gelaatsuitdrukking de
voordracht bezielt en verlevendigt...".
Hendrik Willaert

Een interview met Louis Devos ! Men ondergaat het als een uitzonderlijk boeiende
maar even geduchte onderneming. Boeiend omdat men voortdurend van de ene
verrassing in de andere valt in de opvang
van deze veelzijdige Vlaamse zanger, geducht ook omdat Devos tevens een virtuoze causeur is en hij je met talrijke pittige
anekdotes voortdurend van je onderwerp
tracht af te leiden.
Deze korte inleiding, als verantwoording
waarom bij dit artikel het klassieke 'curriculum vitae' moet ontbreken.
De 33 jaren lange carriere van deze internationale tenor zullen wij trachten te synthetiseren in enkele 'bogen' of 'focussen'
die constante waarden voor hem zijn geworden en het nog steeds zijn.
Na zijn Grieks-Latijnse humaniora aan
een nederlandstalig college in Brussel begon Louis Devos zijn muzikale opleiding
aan de Staatshoheschule fur Musik te
Graz (Oostenrijk). Er werd bewust hiervoor
gekozen omdat men te Graz toen reeds in
de jaren veertig de leerlingen een totale
muzische opleiding bood in tegenstelling
met het eenzijdig gerichte 'klassieke' onderricht aan onze muziekconservatoria.
Devos verliet deze instelling met een diploma voor viool en altviool op zak.
In de benarde na-oorlogstijd der jaren '48
ging hij links en rechts in ensembles spelen en kwam aldus afwisselend in het kamerorkest van Brussel en het radiokoor
terecht en volgde hi] i ntussen prive zangles.
In 1950 ontdekte Paul Collaer hem en
bood hem de rol van 'Tom' aan in een uitvoeri ng van The Rakes Progress van I.
Stravinski, in het Paleis voor Schone
Kunsten in Brussel. Dit wordt het begin
van een unieke zangerscarriere met vooraI buitenlandse optredens. Reeds tussen
1948-'52 reisde Louis Devos als lid van de
toen zeer beroemde groep 'Pro Musica
Antiqua' o.I.v. Safford Cape de hele wereld af. Weldra zal hij meer en meer als solist gaan optreden.
In deze buitenlandse optredens zijn enkele merkwaardige constanten te bemerken.
Zo zingt Devos sedert meer dan 25 jaar geregeld in het Concertgebouw en dit zowel
met Van Beinum, als Haitink, als met de
talrijke beroemde gastdirigenten waaronder Collin Davis, Pierre Boulez.
Ook de Philharmonie van Munchen is een
steeds terugkerende gastheer waar hij sedert 1956 afwisselend zong met Rafael
Kubelik, Hermann Scherchen, Eugen Jochum en zovele anderen. De ondertussen
overleden vaste dirigent van de Munchener, Fritz Rieger, rekende Devos tot zijn
persoonlijke grote vrienden. Onder diens

leiding zong hij het hele klassieke repertoire en dat zowel in Munchen als op de
talrijke internationale tournees van deze
dirigent. Aan Munchen is ook de herinnering verbonden van de talrijke uitvoeringen waarin hi] de geroosterde 'Schwan'
zingt in de Carmina Burana van Carl Orff.
Ontroerende momenten beleefde hij bij
een openluchtuitvoering van dit werk op
de Marienplatz te Munchen, met 15.000
toehoorders, wanneer na het concert alle
lichten werden gedoofd en een enkele
schijnwerper naar een venster werd gericht vanwaar Carl Orff zelf het concert
had meegemaakt dat hem als verjaardagscadeau werd aangeboden.
Van dezelfde Carl Orff kreeg Devos trouwens de eretitel toegespeeld van 'Internationale Schwan'. Het is ook Devos die de
rol zingt op de plaat die Decca van het
werk maakte met het London Philharmonic Orchestra o.l.v. Antal Dorati.
Ook Spanje heeft steeds graag op Louis
Devos een beroep gedaan, zi j het dan in
een geheel ander repertoire. Onder leiding van Rafael Fruhbeck de Burgos zong
hij, alleen al in Madrid, 45 maal de evangelist in de Matthauspassion van J.S.
Bach. Devos vertelt niet zonder enige fierheid dat Koningin Sophie een van zijn grote fans is en dat zij niet nalaat geregeld
zijn concerten en zelfs de repetities bij te
wonen. Belangrijke Vlaamse instrumentale solisten werden trouwens door Devos
in Spanje geintroduceerd en genieten
daar nu even grote faam; om er een te
noemen: de gambist Wieland Kuyken.
Met dezelfde Fruhbeck de Burgos trok Devos naar Berl i j n waar hi] vaak met de Berliner Philharmoniker optrad. In 1970 zong
hij daar met deze indrukwekkende falanks
een uitvoering van L'enfance du Christ
van Hector Berlioz. De baritonpartij werd
gezongen door Jose Van Dam.
In de gehele wereld staat Louis Devos bekend om zijn virtuoze zichtlezing. Het is
dan ook niet te verwonderen dat hij vaak
opgeroepen wordt om in minder bekende
werken een plots uitvallende tenor te vervangen. Ook daarover kan hij de meest
onwaarsch i j n l i j ke anekdotes vertellen.
Belangrijker is echter dat hij, ook omwille
van zijn grote muzikaliteit, actief betrokken werd bij een aantal wereldcreaties.
Dat begon al in 1954 met de creatie van
Henk Badings Orestes voor de NOS waarmee deze zender de Italiaprijs wegkaapte.
In Geneve onder E. Ansermet volgde dan
Le Mystere de la Nativite van Frank Martin.
In 1952 zong Devos in Brussel de Cantate
van I. Stravinski nog voor ze bij Boosey &
Hawkes in druk ging. De uitvoering had
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plaats o.l.v. Paul Collaer, een goede
vriend van I. Stravinski en kwam onmiddellijk na de eerste uitvoering bij de Los
Angeles Symphony Society, aan wie het
werk was opgedragen.
Devos was er ook bij in Milaan wanneer
aldaar in de Scala met veel tumult Votre
Faust van Henri Pousseur voor het eerst
werd opgevoerd.
Maar ook de hedendaagse Poolse school
heeft veel belangstelling voor Louis Devos. Voor de W.D.R. Köln zong hij de creatie van Utrenia van Christoff Penderecky
en Lutoslawski doet op hem een beroep
voor de vertolking van zijn Paroles
Tissees in Warschau, Krakau, Londen, Parijs en Rome.
Ook in Vlaanderen bleef Louis Devos niet
inactief. Hijzelf ligt aan de basis en koos
de gehele cast voor de opmerkel i j ke produktie van BRT-3 waarbij de uitgebreide
liedercyclus L'eau passe van Norbert
Rosseau — 54 liederen met varierende bezetting in zang en begeleiding — aan de
luisteraar werd voorgesteld.
Op de vraag of hij in zijn lange carriere ergens zelf een uitschieter kan aanduiden
laat het antwoord geen ogenblik op zich
wachten: de realisatie van Moses and
Aaron bij de viering van Arnold Schonbergs 100ste geboortedatum. Het project
bestond er in zowel een herdenkingsconcert als een fonoplaat te realiseren en dit
alles te gebruiken als materiaal voor een
film. Schonberg, zelf een Jood, heeft het
werk Moses and Aaron als de synthese
voor zijn geloofsbelijdenis geschreven.
De bedoeling was dan ook het hele project uitsluitend door joodse medewerkers
te laten realiseren. Michael Gielen werd
de dirigent en Jean-Marie Straub de regisseur voor de film.
In feite is L. Devos de enige niet-joodse
medewerker in de figuur van Aaron en het
is hem nog steeds niet duidelijk waarom
de realisators voor hem van de algemene
regel zijn afgeweken. Is het eenvoudigweg omdat Aaron door zijn handelingen
een niet-orthodoxe jood blijkt te zijn of
zou het verwaand zijn te veronderstellen
dat de aartsmoei l i jke partij aan de basis
ligt van de keuze? In ieder geval, Devos
bekent heel nederig dat hij twee en een
half jaar nodig gehad heeft om de partij
uit het hoofd te studeren en dat betekent
heel wat voor een muzikant van zijn gehalte. Aan de opnamen voor de film in het
woeste kader van de Italiaanse Abruzzen
heeft hij onbeschrijflijke herinneringen
zoals trouwens aan het jubileumconcert
dat rechstreeks vanuit de Salzburger
Festspielhaus werd uitgezonden over de
gehele wereld met als orkest het Wiener
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Radiophilharmonisch orkest, o.I.v. Michael Gielen.
Het is opvallend dat Devos in de laatste
jaren ook als dirigent, vooral in vocale
werken op de voorgrond is gekomen. Het
begon allemaal heel toevallig. Gevraagd
door de Vlaamse Federatie van Jonge Koren (VFJK) om enkele vormingsactiviteiten te komen geven, ontdekte Devos de
mogelijkheden die op dat domein nog
voor het grijpen lagen. Na enkele directies van Purcells King Arthur en Mozarts
Requiem kreeg de gedachte meer en meer
gestalte.
Toen Frank Deleu, een Westvlaamse musicoloog, met een paar onuitgegeven Requiem's van M.A. Charpentier bij Devos
terecht kwam, wist deze de Franse platenfirma Erato voor een opname warm te maken.
Met het Westvlaams Vocaal Ensemble en
een reeks Vlaamse solisten, tevens zijn
leerlingen, realiseerde dirigent Devos de
opname. Het resultaat was meteen schitterend: een Prix Mondial du disque voor
deze eersteling. De reeks werd onmiddel-

lijk voortgezet en na Schutz, Zelenka en
Graun komt weldra een plaat uit met het
Te Deum van M.A. Charpentier, dit om het
jubileum te vieren van de firma Erato die
met dit werk — uiteraard met een andere
bezetting — 25 jaar geleden haar eerste
plaat uitbracht. Belangrijk hierbij is dat
zowel koor, orkest als solisten, jonge
Vlaamse elementen zijn die door Devos
werden samengebracht.
Aldus sluit Devos met deze platenproduktie aan bij het doel dat hij zich had gesteld
toen hij enkele jaren geleden werd benoemd tot leraar zang aan het Kon. Muziekconservatorium in Brussel, nl.: zo vlug
mogelijk leerlingen op te leiden die in
staat zijn om samen met hem op het podium te staan. Ondertussen is hij tevens in
Amsterdam aan het Sweelinck Conservatorium verbonden. Het is merkwaardig dat
aan dit eminent instituut het zangonderricht werd toevertrouwd aan twee Vlamingen, nI. Lucienne Van Deyck en Louis Devos. Vijfentwintig jaar geleden dacht men
er in het buitenland anders over.

Louis Devos
(Foto: Kayaert, Brussel)

Louis Devos bij een uitvoering van de
Matthauspassion van Bach in Rio de
Janeiro o.l.v. Karl Richter

Dr. G. Martens

Jeanne Flament
Jeanne Flament werd geboren in Antwerpen op 29 januari 1872. Reeds als kind
werd haar bijzondere stem opgemerkt en
trad ze op bij verschillende schoolplechtigheden. Haar veertien jaar oudere zuster
Maria was overigens een veel gevraagde
concertzangeres en haar ouders waren
verdienstelijke Iiefhebbers-musici. Jeanne Flament studeerde dan ook al gauw
aan het conservatorium zang bij Henri
Fontaine, en piano, harmonie en compositie bij Jan Blockx. Haar kwaliteiten moeten vrij opvallend zijn geweest, want ze
was pas dertien toen ze na een optreden
voor Liszt, die toen te gast was in de kringen van de Antwerpse burgerij, een foto
kreeg met volgend opschrift: „A Mademoiselle Flament avec les sinceres louanges et applaudissements de F. Liszt, juin
85, Anvers".
Twee jaar later werkte ze voor het eerst
mee aan een groot concert. Onder leiding
van Blockx zong ze op 19 dec. 1887 in de
Cercle Artistique in het kwartet uit de
opera L'Irato van Mehul. Tussen 1888 en
1891 was Jeanne Flament leerlinge aan
het conservatorium in Brussel waar ze
een hele reeks eerste prijzen en onderscheidingen behaalde. Intussen trad ze al
verschillende keren op in Antwerpen en
Brussel: enthousiasme bij het publiek,
bisnummers, en lovende persartikels.
Niet alleen het publiek was enthousiast.
Vanaf 1888 engageert Fr. Aug. Gevaert, directeur van het conservatorium, haar als
enige altsoliste voor de Concerts du Conservatoire, en dit voor zo'n 25 jaar lang.
Om een indruk te schetsen van haar stemkwaliteiten volgend versiag van criticus
Georges Eekhoudt na haar optreden in
1893 in het Magnificat van Bach en Psalm
XV van Benedetto Marcello: ,,...De onvergelijkelijke, fluweelzachte volheid van
haar stem heeft een ongewone omvang,
maar vooral een heerlijk timbre. Haar
stem roept het goudkleurig licht op van
mooie zomeravonden, beladen met verleidelijke en balsemachtige geuren. Vooral
de diepe tonen bezitten een ongewone
suggestieve kracht en beroeren het
diepste van het hart. De zangeres is haar
kunst volledig meester. De perfectie die
ze reeds deed verwachten toen ze nog
leerlinge was aan het conservatorium
heeft ze vlug en stevig bereikt..."

(Fo to: A M VC, Antwerpen).

Van dan of tot ongeveer 1920 volgt een
reeks niet te tellen concerten die haar in
zowat alle steden van Belgie en in verschillende grote Europese muziekcentra
zal brengen. In die beginperiode trad ze
bovendien ook heel dikwijls op in duo met
haar zuster, de sopraan Maria SoetensFlament, en met het Quatuor Vocal Anversois (de zusters Flament, Henri Fontaine
en Carl Berckmans).
Zij was, wat buitenlandse optredens betreft een regelmatige gaste op de Concerts du Conservatoire in Nancy. Zo verscheen daar in 1895, na haar uitvoering
van Orphee van Gluck volgende commentaar in 'L'Est republicain': ,,...In Parijs kennen wij tegenwoordig slechts Mlle Delna
die in staat is de rot van Orphee, niet beter, maar even goed te vertolken. Voor het
publiek is het heel jammer dat Mlle Flament er niet in toestemt zich aan het theater te wijden..."
In 1896 zong ze in de Victoria Hall in
Geneve fragmenten uit Orphee ,,...Jeanne
Flament is een cantatrice met een heel
mooie altstem die even gemakkel i j k daalt
als stijgt en waarvan het timbre vol, fluweig en homogeen is... Nadat de kunstenares meerdere malen teruggeroepen werd,
heeft ze als bisnummer een verrukkelijke

Berceuse van Brahms gezongen..." Hetzelfde jaar heeft in het Kurhaus in Scheveningen een Festival van Belgische Muziek
plaats. De Berliner Philharmoniker voeren
er een louter Belgisch programma uit: Benoit, Tinel, Gevaert, Blockx, Samuel,
Waelput, Huberti, Wambach... en anderen. Jeanne Flament en pianist Arthur De
Greef zijn de solisten, Blockx en Wambach dirigeren. Het weekblad van het Kurhaus schrijft: ,,...lk heb het genoegen gehad haar eenmaal te horen en ik ben nu al
in staat om een idee te hebben van de diepe indruk die haar vocale kwaliteiten zullen maken op het Hollands publiek. Haar
naam alleen al wordt met alle lof gemeld,
maar ik hou eraan vooraf aan het publiek
te zeggen hoe groat de betovering was die
ik diep aangevoeld heb bij het beluisteren
van deze warme en heldere stem. En welke scholing, welke voordrachtkunst ! Hoe
menigvuldig zijn de kwaliteiten die deze
innemende zangeres van bij ons ten
dienste weet te stellen van haar stem ! De
klankrijkheid en de kracht van het middenregister van haar altstem zijn zodanig
groot dat ze een contrast vormen met de
zuiverheid van haar tonen in het hoge register...
En zo kan de lijst verder gaan: Den Haag,
Amsterdam, Berlijn... Ze zingt er de grote
repertoi rewerken: Bach (Hohe Messe,
7'

Weihnachtsoratorium, Johannespassion,
Actus Tragicus en verscheidene
cantates), Handel (The Messiah, Judas
Maccabeus, Josuah), Gluck (Orphee), Mozart (Requiem), Schumann (Das Paradies
and die Peri), Beethoven (Negende Symfonie), Brahms (Altrapsodie). Daarnaast ook

een uitgebreid liederrepertoire: Beethoven, Brahms (Zigeunerlieder), Duparc, Benoit, Mortelmans, Ryelandt, Waelput,
Mestdagh, Blockx, oud-nederlandse liederen, en vele andere.
De talrijke perskritieken bevatten voortdurend zinnen als ,,...de zaal was een en al
geestdrift... de ontroerende zangeres
werd onthaald met ongeremde toejuichingen en werd overstelpt met bloemen... de
zaal bezweek bijna onder het applaus... zij
ontving na het eerste nummer fraaie, losse bloemen en na de liederen een prachtige mand bloemen...".
Tijdens de eerste wereldoorlog leidde ze
in Nederland een orkest en de 'Zangvereniging Nehalennia' waarmee ze talrijke
concerten gaf (Den Haag, Domburg, Rotterdam, Middelburg...), meestal met liefdadige doeleinden (Rode Kruis, Belgische
Vluchtelingen, Wezenfonds, Verminkte
Soldaten). Zo stond ze in voor de artistieke directie, de regie en ook het dirigeren
van werk van Franck (Ruth, Beatitudes,
-
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Redemption), Saint-Satins (Le Deluge, La
Nuit, Le Rossignol), Cherubini (Requiem),
Massenet (Manon), Gluck (Orphee)...
Vanaf 1917 realiseerde ze verschillende
voorstellingen doorheen heel Nederland
van een enscenering voor kinderstemmen
van de Fabels van La Fontaine. Zelf zong
ze in die periode voor allerhande vaderlandse plechtigheden, Te Deum's, voor

het Belgisch en Nederlands vorstenhuis,
voor zowat alle officiele plechtigheden in
Antwerpen. Naast die drukke activiteiten
als concertzangeres vervulde Jeanne Flament ook nog een pedagogische taak.
Van 1905 tot 1938 was ze lerares aan het
conservatorium in Brussel, en in Gent gaf
ze tot 1928 privaatlessen. Verscheidene
van haar leerlingen kregen later verbinte-

nissen aan de opera in Gent, Antwerpen,
de Munt, Berlijn en de VSA. Bovendien
verzorgde ze ook geruime tijd de muziekkroniek in het tijdschrift 'L'Orchestre' en
was ze actief in verschillende kunstbevorderende verenigingen. Jeanne Flament
was lid van de 'Union professionnelle des
maitres du chant frangais' in Parijs. Na
haar overlijden in 1956 werd een 'Prijs
Jeanne Flament' ingesteld, die om de vier
jaar wordt uitgereikt aan de beste vertolker van oratoria van Bach, Handel, Gluck
en Marcello, en dit na een wedstrijd onder
de laureaten van de Belgische conservatoria.
Hendrik Willaert

Daar het rollenaanbod in de Parijse Opera
tijdens 1955 en '56 weinig interessant is,
verlaat ze die instelling en gasteert in nagenoeg alle belangrijke theaters van
Frankrijk en Belgie. In die periode vallen
ook verschillende optredens als 'Dalila'
naast de 'Samson' van Mario Del Monaco
te noteren.
De Parijse Opera roept haar echter terug
voor 'Venus' in Wagners Tannhauser.
Fricka (Die Walkure), Amneris (AYda) en
Charlotte (Werther) volgen. Op 21 juni
1957 zingt ze 'Mere Marie' in de Parijse
creatie van Dialogues des Carmelites, de
opera van Francis Poulenc die in januari
1957 in de Scala van Milaan zijn wereldcreatie had beleefd. Ze zal de opera met
de Parijse bezetting o.l.v. Pierre Dervaux
later ook op de plaat vastleggen en de
partij van 'Margared' vertolken in een integrale opname van Le Roi d'Ys (Lalo), gedirigeerd door Andre Cluytens.
Tijdens het Festival van Bordeaux zingt ze
'Armide' van Lully naast Nicolai Gedda,
'Ortrud' naast de ' Lohengri n' van Wolfgang Windgassen in Straatsburg en 'Fricka' in Brussel met Astrid Varnay en Hans
Hotter.
In 1958 debuteert zij in Rome als 'Kundry'
in Wagners Parsifal en in de zomer van
datzelfde jaar is ze voor het eerst te gast
bij de Bayreuther Festspiele waar ze'Fricka' zingt in Das Rheingold en Die Walkure
en de derde Norn in Gdtterdammerung.
In Parijs voegt ze 'Octavian' (Der Rosenkavalier - Richard Strauss) aan haar reeds
uitgebreide repertoire toe en 'Herodias' in
Salome van dezelfde componist.
In 1959 vinden we haar in Lissabon voor
Orphee van Gluck, in Rome voor Tristan
and lsolde naast Birgit Nilsson, in Londen

waar ze in het Royal Opera House Covent
Garden debuteert als 'Amneris' en in Parijs waar ze met dezelfde partij triomfeert
naast de 'Aida' van Renata Tebaldi. Die
zomer is ze opnieuw op de 'groene heuvel'
in Bayreuth te horen, dit keer als 'Ortrud'.
Haar plaatopnamen worden uitgebreid
met fragmenten uit La Damnation de
Faust (Berlioz), een plaat met aria's uit La
Vestale (Spontini) en Les Troyens (Berlioz)
terwijl een andere recitalplaat gerealiseerd o.l.v. Andre Cluytens o.m. Isoldes
liefdesdood biedt.
Als 'Kundry' debuteert Rita Gorr in 1960 in
de Scala van Milaan terwi j l Wenen haar
voor het eerst in Der Ring des Nibelungen
te horen krijgt. Dat jaar onderneemt ze
ook haar eerste tournee doorheen de
USSR en zingt er 'Amneris', 'Charlotte' en
'Ortrud'.
1961 is een belangrijk jaar op discografisch gebied met de integrales van Verdi's
Aida naast Leontyne Price en Jon Vickers
o.l.v. Georg Solti en Wagners Die Walkure
met Birgit Nilsson, Gre Brouwenstijn en
George London, o.l.v. Erich Leinsdorf. Tijdens het Festival van Edinburgh zingt Rita Gorr Glucks 1phigenie en in Leeds verleent ze haar medewerking aan een uitvoeri ng van Verdi's Requiem onder Carlo
Maria Giulini.
In 1962 volgt de integrale opname van
Samson et Dalila (Saint Satins) o.l.v. Georges Pretre met Jon Vickers en Ernest
Blanc en op 13 november van dat jaar debuteert Rita Gorr in de Metropolitan Opera van New York als 'Amneris'; 'Santuzza'
uit Cavalleria Rusticana (Mascagni) volgt.
In Chicago is ze als 'Dalila' te horen.
Ze Gorr zet 1963 in met een concertante
uitvoering van La Navarraise van Masse-

fr.

Rita Gorr
Deze Vlaamse zangeres van wereldformaat wordt als Marguerite Geirnaert geboren in Zelzate. Op 17-jarige leeftijd begint ze zang te studeren in Gent, een
opleiding die ze later in Brussel en
Geneve zal voortzetten. In 1946 wint ze de
eerste prijs in het Zangconcours van Verviers en in 1949 is ze laureate van een 'Internationaal Operaconcours' in Oostende. In mei 1949 debuteert ze als 'Fricka' in
Die Walkure in de Antwerpse K.V.O. Ze
wordt echter geengageerd door de Opera
van Straatsburg en zal er drie jaar lang tot
het vaste ensemble behoren en er een vrij
uitgebreid en gevarieerd repertoire vertolken. Haar debuutpartij is 'Brangaene' in
Wagners Tristan and Isolde.
In 1952 gasteert Rita Gorr in Lausanne, Vichy en Torino en debuteert in eigen land
zowel in Gent (Herodiade) als in Brussel
(Charlotte in Werther). Met deze laatste
Massenet-partij stelt ze zich ook voor in
de Parijse Opera Comique. Eveneens in
1952 neemt ze deel aan het Internationaal
Zangconcours van Lausanne en behaalt
er de eerste prijs met felicitaties van de
jury. De Opera van Parijs biedt haar een
contract aan en ze debuteert er in oktober
1952 als Magdalene in Die Meistersinger
von Nurnberg (Wagner).
In 1953 zingt ze 'Dalila' in Samson et Dalila in Parijs, een opvoering die ook door de
radio wordt uitgezonden. In 1954 vinden
we haar o.m. in het 'Theatre Antique' van
Orange waar ze 'Amneris' in Verdi's Aida
vertolkt. In die periode zijn ook haar
eerste plaatopnamen te situeren: een integrale van Pelleas et Melisande en fragmenten uit Carmen, Le Roi d'Ys en Samson et Dalila,
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net in de Carnegie Hall van New York
waar ze later ook nog Herodiade (Massenet) zal zingen o.l.v. Alain Lombard. Die
opera legt ze ook op de plaat vast naast
de 'Salome' van Regine Crespin en o.l.v.
Georges Pretre. Tijdens de daaropvolgende jaren komen nog integrale opnamen
van Lohengrin met Sandor Konya en het
Boston Symphony Orchestra o.l.v. Erich
Leinsdorf en Werther o.l.v. Jesus Etcheverry met Albert Lance in de titelrol en
Mady Mesple als 'Sophie'.

Dat Rita Gorr ondertussen een begrip in
de internationale operawereld geworden
is, hoeft echt geen betoog meer. Ze zingt
het grote mezzo-repertoire (met of en toe
een uitschieter naar het sopraanvak) in de
belangrijkste operatheaters van Europa
en Amerika als evenwaardige partner van
de meest i l l ustere namen, gaande van Birgit Nilsson tot Franco Corelli en van George London tot Nicolai Ghiaurov.
Geregeld keert Rita Gorr echter ook naar
eigen land terug zowel voor opera, als

Rita Gorr als Santuzza in 'Cavalleria
Rusticana' (Mascagni) in de Metropolitan
van New York 1962

Rita Gorr als Ortrud in 'Lohengrin' in
Bayreuth 1959

concertoptredens en zingt o.m. de 'Prinses van Bouillon' in Adriana Lecouvreur
(Cilea) in Gent, 'La Favorita' in Antwerpen
en 'Amneris' in de Munt.
In 1967 verleent ze haar medewerking aan
een verfilming van Massenets Werther
voor de Franse televisie en trekt ze voor
de tweede keer naar de Sovjetunie waar
ze in Moskou, Leningrad en Riga optreedt
in Aida en Don Carlo (Eboli).
In 1972 is ze opnieuw in de Parijse Opera
te horen als de moeder in Maria Go/ovine
van Menotti en in 1974 voegt ze weer een
nieuwe rol aan haar repertoire toe: de oude gravin in Tsjaikowski's Pique Dame.
De RTBF doet op haar een beroep voor
verschillende lyrische uitzendingen en de
TV realiseert een portret van Rita Gorr in
1975.
In 1979 is ze eens te meer te gast in de
Munt, nu als 'Fricka' in Die Walkure en bij
die gelegenheid brengt de stad Brussel
haar hulde naar aanleiding van haar 30jarige loopbaan.
Ondertussen is ze zich meer en meer op
karakterrollen gaan toeleggen en wanneer in 1981 het Theatre Musical de Paris
Louise van Charpentier op het programma neemt, vertolkt Rita Gorr de partij van
de moeder o.m. naast Gabriel Bacquier.
Die partij zal ze later ook met groot succes bij de Opera Royal de Wallonie, de
Nationale Opera en bij het gastoptreden
van die instelling in Frankfurt voor haar
rekening nemen (seizoen 1982-83). Grote
waardering oogst ze ook met haar interpretatie van 'Kabanicha' in Katia Kabanova van Janacek bij de Welsh Opera (meij u n i 1982).
Andere partijen die Rita Gorr in een nabije
toekomst nog aan haar repertoire zal of
zou willen toevoegen zijn o.m. 'Ragonde'
in Le Comte Ory (Rossini), 'Klytemnestra'
in Elektra (R. Strauss) en 'Claire Zachanassian' in 'Der Besuch der Alten Dame'
(G. von Einem).
Erna Metdepenninghen

Zang wekt zielekrachten op.
Alfons Verbist

Louis Hendrikx
De bas Louis Hendrikx is in Antwerpen
geboren op 13 maart 1927. Momenteel is
hij bedrijvig als artistiek coordinator in de
Opera van Vlaanderen.
In wezen is hij een self-made man die het
in hem aanwezige talent — zij het met en ige vertraging — voornamelijk in het buitenland tot ontplooiing zag komen.
Zijn liefde voor de muziek was reeds op te
merken in zijn jeugdjaren en daar zijn

werk uit die jaren het hem niet toeliet om
overdag muziekstudies te volgen, liep hij
conservatorium tijdens de avonduren.
Geen inspanning was hem op dat gebied
te veel.
In 1963 werd hij door Renaat Verbruggen
in de K.V.O. Antwerpen geengageerd en
bleef er zingen tot in 1966. In dat jaar immers kreeg hij de kans om samen met Jef
Vermeersch naar Duitsland te gaan zin-

gen. Beiden zouden aanvankel i jk naar
Gelsenkirchen trekken, maar uiteindelijk
koos Louis Hendrikx voor het theater van
Kassel. Deze periode bezorgde hem
mooie herinneringen. Door toedoen van
muziekdirecteur Gert Albregt die o.m. dirigeerde in Keulen, Berlijn, Hamburg en
Wenen en ook de Festspiele in Munchen
vorm en gestalte gaf, werd Hendrikx weldra in dat milieu opgemerkt en tot optre149

Louis Hendrikx als Pogner in 'Die
Meistersinger' van Wagner

dens uitgenodigd. Zo was hij o.m. te gast
in Hannover en Keulen.
Louis Hendrikx maakte vooral carriere als
operazanger en vestigde naam door zijn
vertolkingen in de opera's van R. Wagner,
zo o.m. in Der fliegende Hollander, Der
Ring des Nibelungen, Tannhauser,
Tristan and Isolde en Parsifal. Hi] ver-

scheen op de 'Buhne' in Munchen en herhaaldelijk op die van Hamburg.
Behalve in Duitsland gasteerde Louis
Hendrikx ook in Frankrijk en Italie, waar
hij o.m. in de Scala van Milaan optrad.
Ook in Oostenrijk was hij een graag geziene gast en werkte twee jaar met dirigent
Herbert von Karajan in de Osterfestspiele
van Salzburg. Daarnaast werkte Louis
Hendrikx ook mee aan concerten van de
'Proms' in de Royal Alberthal in Londen,
in de Scottish National Opera in Glasgow
en in Stockholm.
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Monique Herreman
Toen ze nauwelijks 8 jaar was liet Monique Herreman uit Roeselare zich inschrijven aan de toendertijds nog Vrije Muziekacademie 'Adriaan Willaert' van haar geboortestad. Ze studeerde er notenleer,
klavier en later viool. Toen ze achttien
werd ging ze er meteen ook zangles volgen bij Mevr. De Ronne. Vanaf 1961 tot
1965 studeerde ze aan het Kon i nkl i j k Conservatorium in Brussel waar ze achtereenvolgens een Eerste Pri js en het Hoger Diploma Zang wist te behalen. Vanaf oktober 1965 tot 1968 ging ze aan de Hohe
Schule in Koin in de leer bij Prof. Peter
Witch.
Haar eerste engagement bekwam ze aan
het Landestheater in Detmold. We schreven toen 1968. Vanaf 1970 tot 1973 werd
zij aangeworven door het Theater van Regensburg en van 1973 tot 1975 zong zij in
het Aachner Theater. Het eerste Staatstheater waarin ze debuteerde was dit van
Darmstadt. Sinds 1977 uiteindelijk is zij
verbonden aan het Staatstheater van
Munchen op de Gartnerplatz.
Zij studeerde intussen verder o.l.v. Prof.
Witsch en ging deelnemen aan een
Meisterkurse in Luzern bij de Professoren
Elisabeth Grummer en Hugo Diez. Veelzeggende namen voor wie met zang en
kunstlied vertrouwd is.
Wat betreft de ontwikkeling van haar
stem ging het van het vak der lyrische koloratuurpartijen tot dit van de jugentlichdramatische sopraan.
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Monique Herreman in de rol van Leonora
(sopraan) in Verdi's '11 Trovatore'

Monique Herreman in Mozarts 'Le Nozze
di Figaro'

Als Iyrische koloratuursopraan vertolkte
zij o.m. de rollen van Violetta in La Traviata van Verdi, Margiana in De Barbier van
Bagdad van Cornelius, Manon in de gelijknamige opera van Massenet, van Elisetta
in Heimliche Ehe van Ci marosa, van Lucia
in Donnizetti's Lucia di Lammermoor, van
Sophie in Strauss' Rosenkavalier, van
Frau Fluth in Die Lustige Weiber van Nicolai, van Micaela in Carmen van Bizet en
van Antonia in Offenbachs Hoffmans' Erzalungen.

Als jugentlich-dramatische sopraan trad
zij op als Madeleine in Giordano's Andrea
Chenier, Margarethe in Faust van Gounod, Mutter in Hansel and Gretel van
Humperdinck, Katia in Katia Kabanova
van Janacek, Fiordiligi uit Cosi fan tutte
van Mozart. Verder trad zij ook als Donna
Anna in Don Giovanni, en als Pamina en
Eerste Dame in Zauberflbte (eveneens van
Mozart).
In het werk van Puccini was zij Mimi in La
Boheme, Butterfly in Madame Butterfly,
het Madchen in Madchen aus dem Goldenen Westen en als Liu in Turandot.
In de Verkaufte Braut van Smetana was
zij Marie. In Verdi's Don Carlos, Falstaff,
Othello en Troubadour was zij achtereenvolgens Elisabeth, Alice, Desdemona en
Leonore.
In Lohengrin van Wagner speelde zij de
rol van Elsa en in Webers' Freischutz was
zij Agathe.

Monique Herreman beperkte zich niet enkel tot de Opera maar nam ook uitermate
sterk deel aan het concertleven. Zo zong
zij in diverse cantaten van Bach en was zij
ook van de partij in zijn Johannes- en
Matthaus-Passion. Zij werkte mee aan
grandiose opvoeringen als Handels' The
Messiah, Haydns' Schbpfung en Brahms'
Requiem, aan concertwerken van Faure,
Mozart en Verdi, aan het Stabat Mater en
Te Deum van Dvorak, aan het Te Deum
van Bruckner, aan de Missa Solemnis en
C Dur Messe van Beethoven en aan de befaamde Krdnungsmesse en C Moll Messe
van Mozart.
En om te besluiten voor wat haar carriere
betreft, vermelden we nog haar medewerking aan Liederavonden met werk van
Schubert, Brahms, Schumann, Wolf,
Strauss, Duparc, Faure en Poulenc. Zij
oogstte succes met Zigeunermelodiean
van Dvorak en met werk van Alban Berg.
Een rijk-gevulde artistieke carriere inderdaad.
Naar aanleiding van de opvoering van Andrea Chenier in Munchen las men in de
Duitse pers o.m.: „Monique Herreman behaalde een verdiende triomf, want zij
vindt voor de Madeleine-rol zowel overtuigende lyrische als dramatische tonen. Deze sopraan is een groot kapitaal voor de
Buhne van Psicher." (N.v.d.R.: Psicher: Directeur van het Munchens' Theater).
Naar aanleiding van een optreden in de

Munt in Brussel in 'Sieben Friihe Lieder'
van Alban Berg met de Hasseltse Basilicaconcerten had men het over de ,grote
dame uit Munchen" en 't Pallieterke
schreef: peen adembenemende presence
en een door voorname voordracht getemperde gevoeligheid". Ook De Standaard
sprak met lof over peen stem van puur
goud geciseleerd tot een meester-juweel
en nu toch in Vlaanderens etalage gebracht door Munt-Directeur Mortier".
Vermelden wij hier nog dat Monique Herreman in juni 1981 optrad in de Oostduitse Staatsopera van Berlijn als Grafin Almaviva uit Figaro's Bruiloft van Mozart. In
1976 werkte zij graag mee aan het Festival van Vlaanderen en haar oud-leraar notenleer Antoon Vercruysse zou het ons zeker kwalijk nemen mochten wij hier haar
zeer gewaardeerde medewerking dest i jds
niet vernoemen aan optredens met de
Roeselaarse Kunstconcerten en het Roeselaarse Koor De Mandelgalm.
Waar wij naar haar ambities voor de toekomst informeerden, schreef zij ons van
uit Munchen dat een optreden in de Scala
van Milaan wel een mooie bekroning van
haar carriere zou kunnen zijn. Bijvoorbeeld in een liederenavond met de 'Sieben Fruhe' van Berg. Of in een concertavond met de 'Vier letzte Strauss-Lieder'.
Daarom niet noodzakel i j k in Milaan, voegt
zij eraan toe, maar ergens in Italie.
Hector Deylgat

Onder de vier dingen die ieder goed mens dagelijks zou moeten doen:
een schoon lied zingen.
Johann Wolfgang Goethe
Rene Jacobs
Binnen de heropbloei van het bel canto,
treffen we steeds weer Rene Jacobs aan
als een schitterend en verfijnd personage
op het concert- en operapodium, alsook
op dat van de fonoplatenwereld. De stijgende populariteit van zijn platen in Europa en zijn talrijke optredens voor radio en
televisie deden het Franse muziektijdschrift 'Le Monde de Ia Musique' het jaar
1980 uitroepen tot 'I'annee Jacobs'. Muziekcritici over de hele wereld verkondigden de lof van deze Vlaamse stem en persoonlijkheid.
Zijn stem, met donkere en rijke kleuren in
het lager tenorregister, gaat meesterlijk
over naar een schitterende falsetstem

(het hoogste register der mannelijke
stem) of zweeft op een betoverende wijze
in een zacht-trillend pianissimo. lemand
die ooit Rene Jacobs hoorde zingen, kan
zeer gemakkelijk zijn typisch stemgeluid
uit dat van andere zangers onderscheiden.
De contratenor Rene Jacobs werd geboren in Gent op 30 oktober 1946. Hi] startte
zijn muzikale loopbaan als koorknaap in
het Gentse kathedraalkoor'Schola Cantarum' o.l.v. Z.E.H. Noel Van Wambeke
(t 1970) die onmiddellijk aanvoelde dat
hij hier met een natuurtalent en uitzonderlijk stemgeluid te doen had. Na zijn klassieke humaniora aan het Sint-Lievens-

college in Gent behaalde hij het diploma
klassieke filologie aan de R.U.G. en bekwaamde hij zich aan de Muziekacademie
van de Arteveldestad en aan het Brusselse Conservatorium. Gedurende drie jaar
gaf hij les in het Grieks en Latijn in Gent
maar opteerde uiteindelijk voor de zo
moeilijke Ioopbaan van beroepszanger,
met een uitgesproken voorkeur gaande
naar authentieke uitvoeringen van in ons
land minder bekende stukken waarin
uiteraard de contratenorpartij centraal
staat. Deze literatuur is uitgebreider dan
wij over het algemeen vermoeden, want
alle vrouwenrollen werden vroeger op het
operapodium vertolkt door jongens en
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kastraten. Met de beroemdste opera- en
belcantodirigenten verwezenlijkte hij
meer dan vijftig langspeelplaten. Hij ontving voor zijn interpretaties de 'Grand Prix
du Disque', de 'Diapason d'Or', de 'Edison
Award' en de 'Deutscher Schallplattenpreis'.
Geregeld treedt Rene Jacobs op voor de
Duitse Televisie, zo onlangs nog als Oberon in Benjamin Brittens Midsummer
Night's Dream.
Voor het seizoen 1981-82 was hij o.a.
geengageerd door de opera's van Lyon,
Brussel en Bremen. Hij zingt bij voorkeur
Gluck, Mozart, Handel, Cavalli, Bach,
Monteverdi en Vivaldi. De succesplaat uit
zijn zo schitterend discotheekpalmares is
ongetwijfeld Orfeo ed Euridici van
Christoph Willibald Gluck, waarin hij de
rol zingt van Orfeo naast Marjanne Kweksilber (Euridice), Magdalena Falewics
(Amore), het Collegium Vocale uit Gent en
La Petite Bande, alles o.l.v. Sigiswald
Kuijken.
Rene Jacobs thuis vinden bij zijn charmante vrouw en vier kinderen mag echt
een uitzonderlijk feit genoemd worden,
want hi] is alti jd ergens ter wereld aan het
concerteren of lesgeven, want als zangleraar geeft hij ook nog cursussen in Bazel.
Willy Otte

Rene Jacobs

Jose' Van Dam
De naam van bas-bariton Jose Van Dam
staat waarschijnlijk op het verlanglijstje
van iedere operadirecteur, nu deze internationaal gevierde zanger op het hoogtepunt van een zorgvuldig opgebouwde carriere staat.
Joseph Van Damme (zoals zijn echte
naam luidt) wordt geboren in Elsene. Zijn
vocale begaafdheid wordt vrij vroeg ontdekt en reeds als tienjarige begint hij
zangonderricht te volgen. Van Dam wordt
leerling van Frederic Anspach en volgt later lessen aan het Brusselse Conservatorium. Anspach zal echter tot zijn dood
Van Dams belangrijkste mentor blijven.
Na het behalen van eerste prijzen in de
disciplines zang en lyrische kunst, neemt
Jose Van Dam deel aan verschillende internationale wedstrijden en behaalt
Eerste Prijzen bij het Internationaal Belcantoconcours in Lu i k en het Concours
International de Chant in Toulouse. Hij
wordt ook Iaureaat van 'L'Ecole des Vedettes' een populaire uitzending van de
Franse televisie en dit brngt hem een
aanbod van de Parijse Opera die de Munt,
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waar hij ook voorzong, te vlug af is.
Van 1960 tot 1964 maakt hij deel uit van
het ensemble van de Opera van Parijs,
vertolkt er vooral kleine partijen zoals
'Wagner' in Faust of de dokters in Pelleas
et Melisande en La Traviata maar kan af
en toe ook in de provincie gasteren.
In september 1964 is hij laureaat van de
internationale zangwedstrijd van Geneve
en korte tijd daarop lid van de Opera van
Geneve waar hij enorm veel leert van regisseur Lofti Mansouri. In het 'Grand
Theatre de Geneve' dat onder de leiding
staat van Herbert Graf zing hij o.m. zijn
eerste ' Fiesco' in Simon Boccanegra (Verdi) en zijn eerste 'Figaro' in Mozarts Le
Nozze di Figaro. Jose Van Dam b l i j ft in
Geneve van 1965 tot 1967. In die periode
wordt hij door Bernard Lefort naar het
Festival van Aix en Provence uitgenodigd
en ook het Festival van Santa Fe (U.S.A.)
doet in 1967 een beroep op hem als ' Escamillo' in Bizets Carmen. 'Escamillo' is
trouwens de partij waarmee hij zich in tal
van internationale operahuizen zal voorstellen: in 1970 in de Scala en in San Francisco, in 1973 in het Royal Opera House

Covent Garden en in 1975 in de New Yorkse Metropolitan Opera.
Dirigent Lorin Maazel hoort Jose Van
Dam in Geneve, engageert hem voor een
plaatopname van L'Heure Espagnole van
Ravel en nodigt hem uit naar de Berlijnse
Opera te komen. In 1968 gaat Jose Van
Dam over naar de Deutsche Oper Berlin
en blijft er ensemblelid tot in 1976. Aan dit
theater bouwt hij zich een uitgebreid regebreid repertoire op, dat zowel ' Kaspar'
in Der Freischutz (Weber), 'Amfortas' in
Parsifal als Verdi's Attila, Borodins Prins
Igor, Moessorgsky's Boris Godounov of
Puccini's Gianni Schicchi en talrijke Mozartpartijen omvat.
Sedert 1968 is hij een jaarlijks weerkerende gast van de Salzburger Festspiele
waar hij o.m. een veelomjubelde 'Figaro'
was i n Le Nozze di Figaro (Mozart) i n de
regie van Jean-Pierre Ponnelle en onder
muzikale leiding van Herbert von Karajan
en met groot succes de vier demonische
part i jen vertolkte in Les Contes d'Hoffmann, naast de Hoffmann van Placido
Domingo in een regie van Jean-Pierre
Ponnelle en onder muzikale leiding van

James Levine.
Jose Van Dam behoort tot de meest geIiefde zangers van Herbert von Karajan
die dan ook geregeld op hem een beroep
doet, zowel tijdens het zomer- als het
paasfestival in Salzburg, bij opvoeringen
in de Weense Staatsopera en bij tal van
plaatopnamen.
Onder leiding van Herbert von Karajan
verleende Van Dam, wiens discografie ondertussen al vrij indrukwekkend geworden is, o.m. zijn medewerking aan integrales van Le Nozze di Figaro en Die ZauberflOte (Mozart), Parsifal (Wagner), Don Carlos (Verdi), Pelleas et Melisande (Debussy) en Salome (R. Strauss). H i j werkte verder samen met Claudio Abbado in Simon
Boccanegra (Verdi), Georg Solti in Carmen (Bizet), Julius Rudel in Louise (Charpentier), Seiji Ozawa in Romeo et Juliette
(Berlioz), Michel Plasson in Mireille (Gounod) en Lorin Maazel in Don Giovanni, de
sound-track voor de verfilming van deze
Mozart-opera door Joseph Losey, waarin
Jose Van Dam de partij van ' Leporel lo'
vertolkte. Ook zijn uitgebreid concertrepertoire heeft reeds een neerslag gekregen op de plaat met o.m. opnamen van
Verdi's Requiem, Beethovens Negende,
het Deutsches Requiem van Brahms,
enz... In samenwerking met de Munt, Nationale Opera kwam in 1981 zijn eerste
liederplaat met pianist Jean-Claude Vanden Eynden op de markt.
In 1973 zingt Jose Van Dam Figaro ti jdens de openingsvoorstellingen van de
Liebermann-era in Parijs in regie van Giorgio Strehler en o.l.v. Georg Solti en keert
later nog naar het Palais Gamier terug in
de Patrice Chereau-produktie van Les
Contes d'Hoffmann die ook door de televisie uitgezonden werd.
Als Bernard Lefort, als opvolger van Liebermann, in 1980 zijn eerste seizoen officieel opent met Dardanus van Rameau, is
Jose Van Dam eveneens van de partij en
zal de opera ook op de plaat vastleggen
o.l.v. Raymond Leppard. Later maakt hij
ook deel uit van de bezetting van de
Carmen -reeks in het Parijse Palais des
Sports.
Het hoeft dan ook geen betoog dat deze
internationaal gevraagde zanger, die pendelt tussen de grote operatheaters van
Europa en Amerika waar hij o.m. een
vaste gast in de Metropolitan is, concerten zingt en liederavonden geeft (voor het
eerst in 1977 tijdens de Salzburger
Festspiele), tot voor kort vrij weinig in eigen land was opgetreden: Don Giovanni
in de Munt in 1976 en enkele concerten tijdens het Festival van Vlaanderen o.m.

Jose Van Dam als Amfortas in de
Herbert von Karajan-realisatie van
Wagners 'Parsifal' tijdens het
Paasfestival in Salzburg 1980

Verdi's Requiem met het ensemble van de
Scala van Milaan o.l.v. Claudio Abbado.
Sedert Gerard Mortier directeur van de
Nationale Opera werd, is daar een gevoelige verandering in gekomen. Niet alleen
zong Jose Van Dam de rol van 'Filips II' lb
de openingsvoorstelling van Verdi's Don
Carlo en zijn eerste Brusselse liederavond
maar hij sloot tevens een contract met de
Munt of om tijdens de volgende seizoenen
telkens aan een nieuwe produktie mee te
werken en verder liederavonden te geven
en ook occasioneel aan concertuitvoeringen deel te nemen. Zo zong hij tijdens het
seizoen 1982-83 voor het eerst de titelrol
in Simon Boccanegra van Verdi en zal hij
in de volgende jaren o.m. als 'Hollander'
in Wagners Der fliegende Hollander,
'Hans Sachs' in Die Meistersinger von
Nurnberg eveneens van Wagner en
'Lindorf-Coppelius-Dappertutto en Miracle' in Les Contes d'Hoffmann te horen
zijn.
Ondertussen kwamen ook contracten met
de Gentse Opera en de Opera Royal de
Wallonie tot stand zodat deze grote
kunstenaar van eigen bodem zich niet
meer zal moeten beklagen (zoals hij enkele jaren geleden deed in een interview dat
ik van hem afnam tijdens de Salzburger
Festspiele) dat men blijkbaar alleen in
Belgie niet wist wie hij was.
Erna Metdepenninghen

De zanger kan slechts dun karaktervol een lied
scheppen wanneer by zelf karakter heeft.
Naar H. Pudor
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Zeger Vandersteene
De tenor Zeger Vandersteene werd geboren in Gent. Als kleine jongen maakte hij
deel uit van de bekende Schola Cantorum
Sancti Bavonis Gandavensis, het koor
van de Gentse kathedraal, en zong er de
sopraansolo's onder de leiding van Jacques Dubuisson die hem vertrouwd maakte met de Gregoriaanse gezangen. Zijn
muzikale basisvorming (notenleer, harmonie en muziekgeschiedenis) kreeg hij in
de muziekacademie van Gentbrugge. Hij
volgde de Latijn-Wiskundige Humaniora
in Gent en behaalde in 1965 de wettelijke
graad van burgerlijk werktuigbouwkundig
ingenieur aan de Gentse Rijksuniversiteit.
Muziek en zang had hi] echter ondertussen niet opgegeven, wel integendeel. Gedurende vijf jaar volgde Zeger Vandersteene zangtechnische studies bij Marie Lietard en sloot ze af met een Eerste
prijs met de grootste onderscheiding.
Gespecialiseerde muziekstudies deed hij
o.m. bij Jos Wuytack, ti ]dens de i nternationale cursussen oude muziek o.I.v. Safford Cape aan het Europacollege in Brugge, in Wenen bij Rene Clemencic en Nikolaus Harnoncourt, aan de 'Accademia Internazionale di Musica de Camera Provincia Latina' voor de vroege barok-opera's
en aan de Berlijnse 'Akademie der
Kunste' bij Henri Pousseur voor de hedendaagse muziek. Hij volgde meestercursussen in Belgie, Italie en Duitsland en
besloot in 1971 zich onder de hoede van
de vermaarde wetenschappelijke zangpedagoge Lucie Frateur te stellen, die voor
de technische begeleiding bij de voorbereiding van zijn optredens zou zorgen.
Vanaf 1964 begint hij een carriere op te
bouwen waarbi j hi] aanvan kel i j k vooral
als contra-tenor optreedt, wat echter niet
betekent dat hij het tenorrepertoire volledig links laat liggen. Hij wordt geengageerd als eerste tenor bij 'Pro Musica Antiqua' geleid door Safford Cape en zal tot
1971 van dit ensemble deel blijven uitmaken. Ondertussen wordt hi] i n 1969 ook lid
van het Weense Clemencic Consort als
tenor en contra-tenor voor de uitvoering
van solistische partituren uit de 13e tot de
18e eeuw. In 1970 volgt een eerste contract met Jurgen JOrgens voor een reeks
u itvoeri ngen van de Vespers van Monteverdi en een optreden tijdens het 'Fest in
Hellbrunn' georganiseerd in het kader van
de Salzburger Festspiele, in // Lutto del
Universo, een compositie van Leopold I,
keizer van Oostenri j k.
In 1972 vertolkt hij Castor et Pollux van
Rameau onder leiding van Nikolaus Harnoncourt en legt die interpretatie ook op
de plaat vast. Hij sluit contracten af met
de Oostenrijkse radio en het Metropolitan
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Bij het strijkkwintet in C
van Schubert
Zeger Vandersteene, Katarina Moesen
en Nico Boer in 'Idomeneo' van
W.A. Mozart (Foto: K. V.O., Antwerpen)

Dichtbij de zon daar ligt de Tuin
van Eden
zo hoog alleen bereikbaar nog voor
engelen
en kinderen volmaakt als jonge
goden

Museum in New York en neemt deel als
'Orfeo' aan een re-creatie van Euridice
van Peri in Rome.
In 1973 leidt Zeger Vandersteene, die intussen een grote bekendheid verworven
heeft voor zijn stijigetrouwe vertolkingen
van de vocale muziek uit de Middeleeuwen, Renaissance en Barok, een internationale cursus zang en interpretatie van
barokmuziek in Napels. Het jaar daarop
vinden we hem terug bij de Nederlandse
Operastichting voor Monteverdi-uitvoeringen en in Zuid-Frankrijk en Hongarije voor
concerttournees. Hi] verleent zijn medewerking aan Pousseurs Die Erprobung
des Petrus Hebralcus tijdens de Berliner
Festwochen en geraakt zo ook met de hedendaagse muziekproduktie vertrouwd.
Met 'Harmonia Mundi' sluit hij een exclusief contract af voor de vertolking op
plaat van muziek uit de Middeleeuwen, de
Renaissance en de vroeg-Barok.
In 1977 zet hij een belangrijke stap in zijn
carriere die hem reeds naar. alle hoeken
van de wereld bracht. Hi] verlaat niet alleen Wenen en het Clemencic Consort,
maar meteen ook de exclusieve associatie
met de oude muziek en de contratenorpartijen, een repertoire dat hij uiteindelijk
toch vrij beperkt vindt. Hij wil zijn natuurlijke tenorstem verder ontwikkelen en zich
aan de lichte tenor-literatuur wagen. In de

de hemel houdt de adem in

en wij de bannelingen in de tuin
van heden
die als herboren weer
de ogen opslaan naar het licht
verborgen in een takkebos van
tranen
wij die nog nauwelijks dit huffs
bewonen
we dromen weer van reizen
door were/den langs wolken naar
omhoog

al horen wij een ander lied
dat bijna uitgezongen
de laatste boogtrek trillend
aanhoudt
waarna elk akkoord
voorgoed wordt s tilgelegd.
Brienz 1980
Christina Guirlande

belangrijke Europese muziekcentra wordt
hij onmiddellijk in dit nieuwe domein aanvaard en zijn vertolkingen van het klassieke en eigentijdse repertoire krijgen de
hoogste lof. Zeger Vandersteene zingt nu
zowel 'Titus' in Mozarts La Clemenza di Tito tijdens 'Les Nuits de Septembre de
Liege' als Bachs Matthauspassion in Budapest, de tenorpartij in Rinaldo van
Brahms als Rossini's Stabat Mater. Hij
treedt op onder de leiding van dirigenten
als Pierre Bartholornee, Militiades Caridis,
Eric Ericson, Jean-Francols Paillard en Milan Horvat.
Vrijwel tegelijkertijd komen er aantrekkelijke opera-aanbiedingen en in 1980 vertolkt hij de 'Idamante'-partij in Mozarts
Idomeneo in de Antwerpse K.V.O. en

neemt deel aan de wereldcreatie van de
opera van Peter Schat Aap verslaat kneketgeest tijdens het Holland Festival. Voor
zijn uitmuntende prestaties krijgt hij door
de Vlaamse muziekpers de driejaarlijkse
Hendrik Caspeele-prijs van de VTB toegewezen.
Venetie (Teatro La Fenice), bij het Festival
Estival de Paris, de Berliner Festwochen,
Estival de Paris, de Berliner Festwochen,
het Festival van Vlaanderen enz...
Op dit ogenblik bouwt hij zijn carriere van
concert- en operazanger nog altijd verder
uit en treedt geregeld op in de Opera voor
Vlaanderen en de Nationale Opera in
Brussel. Daarnaast vervult hij talrijke bui tenlandse opdrachten, zoals een concertante uitvoering in Parijs en het vastleg-

gen op plaat van Armide van Lully (januari
1983) en een deelname aan de viering van
de 300ste verjaardag van Rameau met
een nieuwe produktie van Les Indes Galantes in een regie en scenografie van
Pier Luigi Pizzi en onder muzikale leiding
van Philippe Herreweghe in het Theatre
Musical de Paris en de Fenice van Venetie.
Onder de talrijke grammofoonplaten van
Zeger Vandersteene moet speciaal de opname vermeld worden van Onbekende
Schubert-/iederen samen met de pian ist
Levente Kende, de vaste partner van Zeger Vandersteene voor liederavonden .

Ema Metdepenninghen

Lucienne Van Deyck
De mezzo-alt Lucienne Van Deyck kreeg
haar muzikale en vocale opleiding aan het
Koninklijk Vlaams Muziekconservatorium
van Antwerpen, de Staatliche Hochschule
fOr Musik in Keulen en bij Pierre Bernac in
Parijs.
Zij behaalde internationale onderscheidingen o.a. op het befaamd Vocalistenconcours in's Hertogenbosch (Nederland) en op het Festival van Vlaanderen in
Gent (Liedinterpretatie).
Zij is vooral bekend als concert- en liedzangeres (haar interpretatie van de liederen van Bela Bartok kent internationale
faam), en met een uitgebreid repertorium
gaande van Monteverdi tot Boulez gaf zij
talrijke opnamen voor Radio en T.V. in
heel Europa. Lucienne Van Deyck is een
graaggeziene gast op verscheidene Festivals en werkte met beroemde dirigenten
zoals Kurt Redel, Kurt Masur, Helmut Rilling, Philip Ledger, Carlos Parta, Vassil
Kazandjiev , Jean -Claude Casadesus e.a.
Haar eerste buitenlands optreden dateert
van 1964 toen zij met de Kameropera van
Wenen aldaar La Finta Simplice van W.A.
Mozart zong.
Zij zal weldra een geregelde gast worden
in Nederland waar men graag om haar
medewerking vraagt voor het klassieke repertorium zoals de Bach-Passionen, de
Haydn-Oratoria en de Mozart-Missen. Opvallend hierbij is dat zij vooral in het noorden van Nederland zingt: Groningen,
Friesland ... en natuurlijk ook in het Concertgebouw in Amsterdam.
Nochtans heeft Lucienne Van Deyck een
zeer levendige herinnering aan een merk-

Lucienne Van Deyck

waardige uitvoering van Oedipus Rex van
I. Stravinski, samen met Louis Devos, enkele jaren geleden in Eindhoven. Terloops
zij er aan herinnerd dat beide zangers dit
werk opnieuw samen zongen, enkele
maanden geleden, ter gelegenheid van de
100ste geboortedatum van Stravinski, en
dit in Namen in de internationale context
van het Europa -Cantat Festival.
Jarenlang zong Lucienne Van Deyck met
het Barokensemble van Alfons Bauwens
en doorkruiste met hen heel Europa. Vooral de talrijke reizen naar Tjechoslovakije
waar zij de luisteraars op luitliederen vergastte, zijn haar uit die tijd het best bijgebleven.
Het is nochtans op het vlak van de hedendaagse muziek dat men de naam van Lucienne Van Deyck meer en meer op het
programma zal zien verschijnen.
Vanaf 1965 maakt zl] deel uit van het 'Ensemble Musiques Nouvelles' dat toen
door Pierre Bartholornee werd gesticht.
Aldus creeerde zij in '67 Le marteau sans
maitre van Pierre Boulez en zong dat werk
in Zagreb en in Keulen. Nadien volgden
nog Threni van Frederik Van Rossum. Met
deze opmerkelijke creaties trok zij vooral
de aandacht bij de jonge componisten die
weldra voor haar stem begonnen te schrl]ven. Ontelbaar zijn dan ook de werken die
voor haar op maat zijn gemaakt en die zij
zelf boven de doopvont hield. Een toevallige greep uit de belangrijkste: Peter Cabus: Grafgedichten voor mezzo, bariton
en orkest, op tekst van Christine Dhaen;
Rafael D'Haene: Liederen voor stem en piano; Jan Decadt: De kleine planeet; Jac 155

Solveigslied
0 Solveigslied, het lied der
najaarsdromen,
in u zi/gen de blaren roerloos neer,
vol schromend fluisteren van gaan
en komen
in lichtende avonddreven, keer op
keer.
0 lied vol heimwee naar het dieper
leven,
de vrucht van duldend wachten op
het uur
dat Bens moet komen, aan de
ruimte ontheven,
zo ti/dloos ver en oeverloos van
duur.
Refrein van stamelende
vreugdeklanken
en toch omfloerst van ruisend
zieleleed,
alwaar ze teer het mensenhart
omranken,
gehuld in 't donzig-vale
najaarskleed.

queline Fontijn: Ephemeres voor mezzo
en orkest; Karel Goeyvaerts: Goathemala
voor mezzo en fluit; Vic Nees: Ons derde
land - Liedercyclus; Rachel - Kerstcantate
en European Stabat Mater, beide op tekst
van A. Boone; Norbert Rosseau: Stenen
en Brood - Cantate op het Zonnelied van
St.-Franciscus (tekst van A. Boone); Daniel Schroyens: Boeket voor mezzo, fluit
en piano.
Een veelzijdige artiest dus, zoals uit het
voorgaande voldoende kan bl i j ken. Gevraagd naar haar persoon l i j ke voorkeur in
de muziek blijft het antwoord niet lang uit:
het liedrecital. Sedert jaren (samen met
haar vaste pianist-begeleider Frans
Truyts) meent zij in dat genre, dat zeer hoge eisen aan de zangeres stelt, de grootste voldoening te hebben gevonden. Enkele hoogtepunten wil zij graag extra benadrukken. De integrale der Slovaakse
volksliederen opus 15 en 16 van Bela Bartok die zij op verzoek van de eminente
Bartok-kenner Denijs Dille realiseerde

Alles bij elkaar een rijkelijk gevuld palmares. Ondertussen doceert Lucienne Van
Deyck sedert 1975 nog zang aan het Koninklijk Muziekconservatorium in Gent,
maar ook op dat domein heeft zij de aandacht van het buitenland op zich weten te
vestigen: sedert 1981 doceert zij tevens
aan het Sweelinck Conservatorium in
Amsterdam.
Dr. G. Martens

hoogmoed, vriendelijk en tegemoetkomend in de omgang, gewoon bereid te
wachten op de voorstellen die weldra zouden volgen. Aldus kwam het tot een proefvoorstelling van Traviata die een ware
triomf werd voor de sympathieke jonge
debutant die zijn bevestiging kreeg in een
vast contract.
Jan Verbeeck, uitnemend voorbereid voor
de carriere van operazanger won in een
minimum van tijd de sympathie van de getrouwe K.V.O.-bezoekers. Directeur Baeyens was er — terecht — van overtuigd
eindelijk de 'witte merel' ontdekt te hebben. Hij zorgde er dan ook voor dat de
nieuweling zich geleidelijk in het lopende
repertoire zou ku n nen inwerken. Zi j n
eerste verschijningen als Mario Cavaradossi in Tosca veroorzaakten wei n ig mmder dan sensatie. Die partij leek wel speciaal voor hem bedacht en geschreven, wijl
hij zich hier ook met een waarachtig acteurstalent deed opmerken in de zo sterk
dramatische tweede en derde bedrijven

Jan Verbeeck in 'Othello'
(Foto: Mertens)

voor zijn programma 'het romantische
lied' van BRT3 en dat zij ook in Hongarije
in de originele versie ging zingen. Volgens
Hongaarse critici de beste vertolking die
er ooit van werd gegeven. Dichter bij: de
creatie (alweer!) van de liederencyclus
L'eau passe van Norbert Rosseau, gecomponeerd op wondermooie teksten van
Maurice Careme. Deze liederencyclus (54
liederen) voor vocaal kwartet en meerdere
instrumenten werd in november jI. door
BRT3 vier zondagen na elkaar uitgezonden in een produktie van Jos Swinnen.

Hans Melen

Jan Verbeeck
Jan Verbeeck, geboren in 1913 in Merksem, debuteerde in de K.V.O. in 1947 als
Alfredo Germont in Traviata van Verdi.
Een uitzonderlijk geslaagd debuut, voorafgegaan door een schier ophefmakend
voorzingen. Directeur August Baeyens en
de hem omringende juryleden zaten stomverbaasd te luisteren naar deze jonge zanger die de zwaarste opera-aria's ten beste
gaf zonder dat dit hem enige merkbare inspanning scheen te kosten. Ze konden
hun oren niet geloven: een gouden tenorstem, een voor een debutant opvallende intelligente voordracht, klare, zuivere
Nederlandse dictie. Verbeeck doorstond
met glans de zware proeven die hem werden opgelegd. Niets werd onverlet gelaten om 'de' zwakke plek te zoeken bij deze
beginneling. Het stond onmiddellijk vast:
directeur August Baeyens zou deze veelbelovende kracht in een periode van duidelijke tenorenschaarste niet laten ontsnappen. Het onderhoud met Verbeeck
verliep in de beste termen. Geen tenoren156

van het werk. Het bleef hier niet bij in de
eerste periode van zijn loopbaan. Volgde
vrij kort hierop zijn niet minder schitterende vertolking van de Graalridder in Wagner's Lohengrin. Wie had dit van een aanvangende operazanger verwacht? Ais in
een engelachtige nimbus verscheen deze
Lohengrin en bracht het auditorium meteen tot ingetogen aandacht en meebeleven met zijn afscheid van de zwaan:
"Wees nu bedankt, mijn lieve zwaan !".
Onder zijn eerste partijen moeten we stellig vermelden Chopin in Zwarte vtootties,
naar muziek van de Pooise meester samengesteld en bewerkt door Leo Fob,
waarin hij weer eens dank zij zijn stralende stemmiddelen, overtuigende voordracht en temperamentvolle actie aller
harten veroverde.
De carriere van Jan Verbeeck kende geen
inzinkingen. Zijn dramatische tenor evolueerde mooi naar een meer heroi"sch timbre waar dit hoorde, zonder dat zulks in
het minst schaadde aan de ongemene
fraaie stemkleur. Zo bleef hij een ideale
vertolker voor het Italiaanse repertoire en
onderscheidde hij zich tevens als heidentenor van klasse als Lohengrin, Tannhauser, Siegmund,' Walter von Stolzing en
Parsifal.
Wie Verbeeck ooit aan het werk zag en
hoorde als Pedro in Tief/and, als
Hadarnes in Atde, als Othello telt deze uitvoeringen onder zijn mooiste operaervaringen.
Een talent als dat van Verbeeck moest
wei spoedig bekendheid verwerven op een
bredere schaal. Ten tijde van de directie
Vina Bovy kreeg hij een aanlokkelijk aanbod voor de Kon. Opera in Gent, alwaar hij
bij ~ijn debuut een sensatie van belang
wekte met zijn Lohengrin. We schreven
toen 1953. Het voordeel van deze nieuwe
verbintenis zat hem vooral hierln: het operaseizoen liep in Gent niet zo lang uit als
in Antwerpen, zodat Verbeeck meer vrije
data reserveren kon voor gastvoorstellingen in eigen land en vrij vlug ook in het
buitenland.
Verbeeck wilde verder studeren, zocht
grote zangpedagogen op in Duitsland om
zijn technische kennissen af te ronden.
Zijn verbintenissen in Gent brachten nau-

welijks enige wrijving mee ten opzichte
van de betrekkingen met de Antwerpse
operadirectie. Meer dan eens deed men
vanuit de Scheldestad een beroep op Jan
Verbeeck als bepaalde voorstellingen en
belangrijke creaties door omstandigheden in het gedrang kwamen. Zo redde hij
een zeer belangrijke reeks voorstellingen
van De Werve/storm, een prachtige Ttechische opera van Eugen Such on waarvan de creatie door K.V.O. directeur Renaat Verbruggen in 1968 gepland was.
Toen bleek in de loop van de eerste repetities dat geen tenor die de partij van Ondrej aankon, beschikbaar was. De voorstellingen konden noch afgelast, noch ultgesteld worden: zo een contractbreuk zou
de K.V.O. zwaar te staan gekomen zijn. In
deze noodsituatie dacht de directeur aan
Jan Verbeeck. Die bleek gelukkig bereid
om dadelijk de studie van de rol aan te
vatten. Grotendeels dank zij onze Antwerpse tenor werd deze creatie een
triomf. Meermaals is Jan Verbeeck aldus
als de reddende engel opgetreden.
Na enkele voorstellingen in Frankrijk,
vaak aan de zijde van internationale vedetten, werden Jan Verbeeck van heinde
en verre voorstellen gedaan. Het werd een
lange lijst optredens in Rijsel, Reims,
Rennes, Toulouse, Metz, MOlhouse, Dijon,
St.-Etienne, Vichy, Toulon, Bordeaux,
Montpellier, Tours, Nantes, ClermontFerrand, Avignon. Ook Parijs wilde Jan
Verbeeck horen in de grote partijen van
zijn repertoire. Maar, er was een maar ...
Parijs oordeelde dat een optreden in de
Lichtstad een zo grote eer betekende dat
de gage gerust heel laag mocht berekend
worden!
Jan Verbeeck, artiest in hart en nieren
(dat weten al zijn collega's, dirigenten,
musici, regisseurs, die met hem hebben
samengewerkt), maar toch ook wei behoorlijk praktisch aangelegd, kon het met
zo een opvatting niet eens zijn en ging op
de Parijse voorstellen niet in. Intussen
trad hij ook in Aken en Keulen op in Romeo en Julia (Gounod), en in Don Car/os
(Verdi), in het Liceo in Barcelona in Samson en Dali/a (Salnt-Saens), in Budapest
in Ai"da (Verdi) en Othello (Verdi), in AI-

giers in Lohengrin (Wagner). In verschillende steden in Frankrijk werden hem tevens de ensceneringen van de opera's,
waarin hij optrad toevertrouwd. Dat gebeurde o.m. in MOlhouse voor Andrea
Chenier (Giordano) in 1961, in Toulon voor
Othello (Verdi) in 1955 en te St.-Etienne
voor Lohengrin (Wagner) in 1961. Het internationaal verspreide tijdschrift 'Opera'
publiceerde in het juli-nummer van 1962
(biz. 465) een foto van Jan Verbeeck als
Othello en volgend bericht:
"Het seizoen 1961-62 (Kon. Opera, Gent)
liep ten einde op 15 april met de tweede
van twee uitvoeringen van Othello. In de
eerste opvoering werd de tltelrol gezongen door Dimitri Uzunov, maar in de tweede door de Belgische tenor Jan Verbeeck,
die in de jongste jaren reeds te horen
was als Manrico, Hadarnes, Samson, Lohengrin en Tannhauser en het verdient internationaal bekend te worden.". Nog andere persstemmen bewijzen dat Verbeeck
inderdaad internationaal gewaardeerd
werd. Zo schreef men o.m. over zijn vertolking in Saint-Etienne: "Margaret Mas en
Rene Bianco zongen zeer genuanceerd
Othello van Verdi, waarbij de titelrol
krachtig door Jan Verbeeck werd vertolkt.". Het veertiendaagse tijdschrift
'L'Entracte' (1 mei 1962, met foto van Jan
Verbeeck als Othello op het titelblad) publiceerde een hoofdartikel ('Notre couverture') over het optreden van onze tenor in
Parijs en daaruit volgende zinsneden:
"Het is niet te verwonderen, in deze tijd
.waarln soliede tenors niet te vinden zijn,
dat Jan Verbeeck steeds maar weer geafficheerd wordt in de grote rollen van het
Wagner-repertorium, zoals daar zijn Lohengrin, Tannhauser, WalkOre (Siegmund)
en Der fliegende Hollander (Erik). Hij is
een sterke tenor die met dezelfde zekerheid werken als A'ida, Le Trouvere,
Hertdlade, La Fille du Far-West, Romeo et
Juliette, Les Contes d'Hoffmann, Louise
of La Passion aanvat.". 'Le Meridional' in
Toulouse gewaagde van: "Verbazende revelatie van de tenor Jan Verbeeck, absoluut sensationeel in zijn interpretatie van
Hadarnes: een stevig hoog stemregister,
breed, met een krachtig timbre, onberispelijke dictie en een zeldzame toneelpresence. Het publiek heeft hem lang toegejuicht en dat was verdiend.".
Tot besluit: Jan Verbeeck is een hartelijk
man, van wie de levensvreugde uitstraalt,
die zijn vak koos omdat hij gewoon graag
zingt. .. en dat nu nog even graag doet, nu
hij zijn lange, mooie carriere, officieel ten
minste, beelndlqd heeft al is zijn stem en
zijn kunde gaaf gebleven.
Leon Ceunen
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Renaat Verbruggen
De Antwerpse bariton Renaat Verbruggen
(1909-1981) beschikte over een buitengewoon mooi stemgeluid. Hij studeerde oorspronkelijk scheepsbouw, daarna architectuur. Privezanglessen nam hij bij
Adolphe Coryn, een Gentse bariton die,
na een internationale zangerscarriere
(Frankrijk, Engeland, Griekenland), van
1911 tot 1933 directeur was van het
Theatre Royal in Antwerpen.
Verbruggen had, wat wij noemen, een natuurstem met een zeer uitgebreide tessituur en mooie klankkleur. Hij zong werke1 i j k zoals hi] gebekt was. Zijn stem 'zat'
goed, om het met een vakterm te zeggen,
zij trilde als vanzelf In de resonatoren
waar zij versterkt werd en haar zo specifiek bronzen en warm timbre verkreeg.
Ook de emissie was soepel en gemakkelijk.
Zangleraar Coryn, die een dergelijke leerling onder handen kreeg, mocht zich gelukkig prijzen! De stemplaatsing, beslist
het moeilijkste onderdeel van het hele
zangonderricht, was hier overbodig geworden. Voor Verbruggen gold enkel nog
het vervolmaken van de adembeheersing
en de zangtechniek samen met het perfectioneren van de daarbijhorende zin
voor stileren en interpreteren.
In 1928 debuteerde Verbruggen als concertzanger. Later, in 1933, trad hi] op voor
de radio tot hij, in 1944, verbonden werd
aan de Kon. Vlaamse Opera in Antwerpen. Na een onderbreking van enkele jaren zong hij, van 1947 af, in de Kon. Opera
in Gent om in 1951 terug in de Antwerpse
K.V.O. te belanden waar hi], jaar in jaar
uit, ontelbare triomfen oogstte in de vele
hoofdrollen (57 verschillende part ijen !)
die tot zijn emplooi behoorden.
Het lijdt geen twijfel dat hij de meest allround-zanger was die Vlaanderen ooit gekend heeft. Zijn repertoire omvatte zowel
het chanson, de operette (aan 18 creaties
werkte hij mee), het klassieke en het
Vlaamse lied (hij zong meer dan 600 liederen van eigen componisten), de opera en
het oratorium. Welke Antwerpse concertganger herinnert zich niet zijn ongeevenaarde vertolkingen van de Christus-partij
in J.S. Bachs Matthaus- en Johannespassion onder leiding van Lodewijk de Vocht,
in samenwerking met de beroemde 'Chorale Caeci l ia' ? Zijn hooggeschatte medewerking als zangsolist in het grootse oratori um De Schelde van Peter Benoit, eerst
onder leiding van Hendrik Diels en later
onder die van Leonce Gras? Zijn onvergetelijke zangbeurten in Beethovens Negende Symfonie en Missa Solemnis ? Ook
voor de uitvoering van meer moderne oratoria werd graag een beroep op hem ge158

Renaat Verbruggen: (1957) Bekroning Venetielied.

Renaat Verbruggen en de toondichter Renaat Veremans ti/dens
een opnamesessie.

Begeestere het lied de werkzaamheid uws levens!
Albrecht Rodenbach

Een geesteli%k lied

Ik ben Uw instrument
bespeel mij weer
zodat de snaren zingen!
Dan ruis ik
door de dagen heen
tot ik verklink
in vele dingen
en mu j verliezend
ben ik meer;
wil met Uw stem
en stilte mij
tot in de kern
doordringen;
want ik verminder
Gij vermeert,
ik ben de zandkorrel
Gij de zee,
ik ben de ebbe
Gij de vloed!
Ik, die U
in de branding weet
wens met U
op te springen:
waaier breed
door lied en kreet
Uw zachte bries
van sprankelingen
en neem mij zingend
met U mee
naar oeverloze kimmen.
Rik Jacobs

dawn o.m. het Requiem van G. Faure, Couronne de Gloire van D. Milhaud, Golgotha
van F. Martin en Hiawadha's Lied van M.
De Jong, Carmina Burana van Carl Orff.
De finale bekroning, het hoogtepunt in
zijn carriere, kwam dan met zijn benoeming tot directeur van de Antwerpse
K.V.O., functie die hij van 1961 tot 1974,
met uitgesproken succes heeft waargenomen. Vooreerst dient met nadruk beklemtoond te worden dat geen enkele
K.V.O.-directeur voor hem zoveel werken
van eigen Vlaamse componisten heeft geprogrammeerd en/of gecreeerd. Terecht
was hij de men i ng toegedaan dat, als de
Vlaamse Opera zijn plicht tegenover de
Vlaamse toondichters niet vervulde, hij
geen reden van bestaan meer had.
Ook de werken uit het groot operarepertoire kwamen echter ruim aan bod.
Hi] voerde ze weer op of bracht ze als heuse 'premieres'. Uitschieters waren de
creaties van De Dialogen der Karmelietessen (Poulenc), Een Midzomernachtdroom
(Britten), De Griekse Passie (Bokuslav
Martinu), De Moord in de Kathedraal (Pizetti), Fausts Vervloeking (Berlioz), Mefistofele (Boito), Simon Boccanegra (Verdi), Nabucco (Verdi), De Wervelstorm (Suchon), Roesalka (Dvorak), Opstanding
(Ci kker), De grote verzoeking van
St.-Antonius (L. Demeester), Willem van
Saeftinge (F. Devreese), e.a.
Polyglot als hij was, stond hij erop dat in
de K.V.O. de operateksten in de volkstaal
gezongen werden. Als zanger, die over
een feilloze dictie beschikte, kon hij niet
akkoord gaan met diegenen, die steevast
beweren dat het Nederlands geen 'zangtaal' is en er daarom uitsluitend in de oorspronkelijke taal dient gezongen te worden.
In het buitenland trad Renaat Verbruggen
vooral als concertsolist op. Die optredens
hebben duidelijk aangetoond dat Renaat
Verbruggen, indien hij niet geremd zou geweest zijn door de uitoefening van een zeer
drukke arch itectenpraktijk, waardoor hij
zich niet voltijds aan zijn zangcarriere kon
wijden, beslist wereldvermaard zou geworden zijn.
Wi j die hem van nabi j kenden, wisten dat
hij veel impressario's heeft afgescheept,
omdat hij niet graag voor lange periodes in
vreemde landen verbleef. Honkvast als hij
was, vertoefde hij het liefst temidden van
zijn groot gezin, bij zijn vrouw en kinderen,
die hij boven alles liefhad. Verbruggen
zong voor zijn plezier. Hi] moest zijn levensvreugle kunnen uiten.
Toch zijn volgende van zijn buitenlandse
concerten zeker het vermelden waard.
In 1955 nam hij deel aan het Festival Inter-

nationale della Canzone in Venetie en
creeerde er het chanson We/ te rusten,
goede nacht van Hans Flower en eveneens
in Venetie in 1957 bracht hij de creatie van
het lied 'k Vergeet U nooit van Jef van den
Bergh, dat bekroond werd met de gouden
plakette van de stad. Het jaar daarop is hij
te gast in het Amsterdamse Concertgebouw waar hij optrad in Bachs Matthauspassion onder de directie van Piet van Egmond en in 1959 horen we hem in Hilversum tijdens de integrale opname van Verdi's Don Carlos in de rol van'Markies Posa'
o.l.v. dirigent Carlo Maria Giulini. Daarna
eveneens in Hilversum, de volledige opname van Richard Strauss' Capriccio, waarin
hij samen met de sopraan Lisa della Casa
en de bas Guus Hoekman o.l.v. Johannes
den Hertog zingt. In 1962 gasteert hij in het
Teatro Principal van Alicante in de Psalmus Tertius van Jacq. Fontijn, begeleid
door het Symfonisch Orkest van Madrid
o.l.v. A. Rubio. In 1963 is hij weerdichter bij
huis: in het Staargebouw van Maastricht
treedt hi] op in de Carmina Burana van Carl
Orff en in 1964 vi nden we hem in de Stadsgehoorzaal van Rotterdam in de Matthauspassion van Bach, nadat hij er reeds verscheidene Bel Canto-concerten gezongen
had. Ook in 1967 en 1968 treedt hij in het
buitenland op, respectievelijk in Lille in de
Johannespassion van Bach en met de Slovaakse Philharmonie in Bratislava vertolkt
hij Liedereines fahrenden Gesellen van G.
Mahler en Het Tijdeloze Verbond van Fl.
Peeters o.l.v. Valach, en verder nog vier recitals in Tsjechoslowakije. In Rome geeft
hij in 1971 nog een zangrecital met liederen van Lod. Mortelmans, Jef van Hoof en
uit het Antwerps Liedtboek. Ook van buitenlandse componisten zong hij liederen
op degelijke zangrecitals o.m. van Schumann, Brahms, Duparc, Wolff e.a. Schuberts Winterreise heeft hij meer dan veertig maal integraal gezongen.
Dit alles bewijst overvloedig dat Renaat
Verbruggen een ware 'meesterzanger' en
een uitstekend lyrisch kunstenaar was.
Toen hij in 1974 ontslag nam als directeur
van de Kon. Vlaamse Opera, trok hij zich
meteen voorgoed uit het concertleven terug. De opera-carriere had hi] reeds in
1961 stopgezet. Na een driemaand durende ziekte overleed hi] op 28 oktober 1981
in Antwerpen.
Jan Brouwers
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Marcel Vercammen
Marcel Vercammen werd geboren in Antwerpen op 20 juli 1910, in een muziekminnende familie. Hij was nog een knaap, en
luisterde reeds hier en daar de kerkelijke
erediensten op, toen hi] voor het eerst Lohengrin mocht gaan bijwonen in de K.V.O.
Daar ontstond zijn wens om ooit zelf dergelijke heldenrollen te kunnen vertolken.
Aan het Conservatorium in Antwerpen behaalde hij een eerste prijs als leerling van
Arthur Steurbaut en daarna vervolmaakte
hij zich verder bij Mina Bolotine, bij Clemens Glettenburg (Keulen) en bij Lichtenstein (Amsterdam). Intussen werkte hij
in de ouderlijke meubelzaak en trad enkele keren op bij verschillende gelegenheidsvoorstellingen. Maar in 1941 kreeg
hij als tweede-plan-tenor zijn eerste verbintenis aan de K.V.O. in de rol van Kunz
Vogelensang in de Meistersinger. De oorlogsjaren vertraagden de opbloei en in
1945 kende hij zijn eerste grote rol als Don
Jose in Carmen (Bizet). Datzelfde jaar
volgden nog rollen in Aida (Verdi), Tosca
(Puccini), Khovanchina (Moessorgsky), Fidelio (Beethoven) en zijn eerste grote
Wagner-opdracht, de titelrol in Lohengrin.
Daarop volgde geleidelijk het hele
Wagner-repertoire, met in 1946 Parsifal,
een rol die hij in Antwerpen 23 jaar lang
vertolkte en in het totaal van zijn loopbaan zo'n 150 keer uitvoerde. In de volgende jaren kwamen daar nog Tannhauser,
Tristan en alle hoofdrollen uit Der Ring
des Nibelungen bij, namelijk Loge (Rijngoud), Siegmund (Walkure), Siegfried
(Siegfried) en opnieuw Siegfried (Gotterdammerung). Deze vier zware heldentenor-partijen zong hij zelfs verschillende
malen gezamelijk in een seizoen.
Deze uitzonderlijke Wagner-specialisatie
kwam er na een bijzonder intense scho-

ling. Toen Marcel Vercammen in 1950 in
de K.V.O. optrad in de Meistersinger
kwam Max Lorenz, de grote Bayreuthtenor van dat ogenblik, hem opzoeken
met felicitaties voor zijn prestatie. Deze
eerste ontmoeting groeide uit tot een jarenlange vriendschap. Vercammen werd
de enige leerling van Lorenz en werd letterlijk en figuuTrlijk zijn volgeling: overal
waar het kon volgde Vercammen hem bij
zijn optredens en werd intussen ingewijd
in de zo moeilijke kunst van het Wagnerzingen. Langs Lorenz om kwam hij ook in
contact met verschillende beroemde collega's, en zo kreeg hij o.a. ook wijze lessen van Mimi Poensgen, technisch adviseur in Bayreuth.
Aangezien Marcel Vercammen al die
Wagnerrollen zowel in het Nederlands,
het Frans als het Duits op zijn repertoire
had, werd hi] ook herhaaldel i jk gevraagd
in het buitenland. Zijn eerste buitenlands
optreden dateert van 1946, en wel in Marseille, niet met Wagner, maar als Don
Jose in Carmen. Daarna volgden Munchen, Straatsburg, Keulen, Wiesbaden,
Mannheim, Bordeaux, Rijsel, Amsterdam... Speciaal daaruit te vermelden zijn
o.a. de ware triomfen met Tannhauser in
Mannheim (1959), en het vast contract
tussen 1956 en '60 voor Wagnervoorstellingen in de Grand Opera in Parijs. In eigen land zong hij naast zijn
K.V.O.-opdrachten ook in de Munt en de
opera's in Gent, Luik en Verviers. Daarnaast gaf hij nog concerten in verschillende steden zoals Rotterdam, Colmar, Calais... waarbij hij o.a. verschillende keren
de tenorpartij vertolkte in Beethovens Negende Symfonie (o.a. Brussel, Keulen...).
In het totaal had Marcel Vercammen zo'n
70 opera's op zijn repertoire: naast Wag-

Marcel Vercammen als Torido in 'Cavalleria Rusticana' van Pietro Mascagni.
(Foto: AMVC, Antwerpen).

ner, ook Othello (Verdi), Cavalleria Rusticana (Mascagni), De Vlam (Respighi),
Prinses Zonneschijn (Gilson), De verzoeking van St.-Antonius (De Meester),
Salome (Strauss), Peter Grimes (Britten),
en vele andere. In 1958 werd Marcel Vercammen leraar zang aan het Conservatorium in Antwerpen en in 1968 ook voordrachthouder van de cursus 'Stempedagogie', eveneens in Antwerpen. Hij beeindigde zijn actieve loopbaan in de K.V.O. in
1969.
Hendrik Willaert

Jef Vermeersch
Een van de kunstenaars waarmee ik het
genoegen had nader kennis te maken
toen ik onder de directie van Sylvain Deruwe lid werd van het administratief personeel van de Koninklijke Vlaamse Opera,
was de Vlaamse bas-bariton Jef Vermeersch.
Op het podium is hij een zanger van formaat en een gewetensvol acteur, in de
coulissen en achter de schermen een attent collega en na volbrachte taak een humorist bij uitstek en een man die zijn hart
openstelt voor iedereen. Telkens wanneer
men met hem praat komt enerzi jds zijn
grote vakkennis aan het licht en ander160

zi jds zijn oprechte en diepe mensel i j kheid. Deze beide eigenschappen komen
ook tot hun recht wanneer hij een rol interpreteert, zodat zijn optredens steeds
uitgroeien tot een verrijkende gebeurtenis. Nooit is hij oppervlakkig, steeds heeft
hij alles wel doordacht en overwogen,
zonder daarom aan spontaneiteit in te
boeten. Op een natuurlijke wijze verbindt
hij zijn intellectueel oordeel met de artistieke ingeving van elk ogenblik. Met
zijn doordringende baritonale stem, gekleurd door een warm en zeer persoonlijk
timbre, en zijn vermogen tot karaktervolle
uitdrukking, verschaft hij aan zijn vertol-

kingen een sterk profiel waardoor iedereen wordt aangegrepen. Als mens en als
kunstenaar is Jef Vermeersch een grote
persoonlijkheid zonder dat hij daarom in
een ongezond individualisme zou vervallen. Zoals vele grote artiesten keert ook
hij geregeld terug naar zijn geboorteland
en naar zijn geboortestad Brugge. Jef Vermeersch voelt zich op en top Vlaming en
heeft willen bewijzen dat ook kunstenaars
van eigen bodem zich in het buitenland
kunnen waarmaken naast de grote namen
met wereldfaam. Hoe hij vanuit dit engagement inmiddels zelf een internationale
reputatie heeft verworven, vernemen wij

Jef Vermeersch

Henk de Vries, Louis Hendrickx en Jef Vermeersch in 'Willem van Saeftinge'
van Frederik Devreese (Foto K. V.O., Antwerpen)

het best wanneer wij zijn artistieke loopbaan volgen.
Hij kreeg zijn algemene muzikale opleiding aan het Stedelijk Conservatorium in
Brugge, daarna deed hij zang- en operastudies aan het Koninklijk Conservatorium in Gent en volgde hij prive-onderricht
bij Achiel Van Beveren.
Zijn carriere begon hij met liedrecitals
voor de BRT (toen nog N I R) en concerten
in Brugge (Die Jahreszeiten met Maria
Ceuppens en Louis Devos), Sint-Niklaas
(Johannespassion) en Gent.
In 1956 debuteerde hij aan de Koninklijke
Opera in Gent als monnik in Don Carlos.
Daarop volgden optredens in Tiefland, An-

twee rollen ontving hij een onderscheid i ng van de Antwerpse pers in 1963.
In de loop van de maand mei van 1965
gasteerde Jef Vermeersch in de opera van
Graz als Pizarro in Fidelio en Hans Sachs
in Die Meistersinger von Nurnberg. I n hetzelfde jaar verhuisde hij naar Duitsland en
werd hij lid van het Musiktheater im Revier te Gelsenkirchen. Daar trad hij voor
het eerst op als Keppler in Harmonie der
Welt van Paul Hindemith, maar weldra
ook als Sachs, Wotan, Jochanaan, Amonasro en in nog vele andere grote partijen.
Een niet onbelangrijke fase in zijn loopbaan waren zijn vertolkingen van Kaspar
op het zomerfestival 'Carl Maria von Weber' in Eutin en van de titelrol in Wagners
Der fliegende Hollander tijdens het winterseizoen in het Theater am Goetheplatz
in Bremen in 1966.
Sindsdien volgden er voorstellingen in de
grote Duitse en Europese operahuizen zoals in Berlijn, Dusseldorf, Frankfurt, Hamburg, Hannover, Karlsruhe, Keulen, Mannheim, Munchen, Stuttgart, Graz, Wenen,
Brussel, Lyon, Nice, Parijs, Rouen, Toulouse, Athene, Saloniki, Genua, Palermo,
Perugia, Ravello, Rome, Venetic, Amsterdam, Warschau, Lissabon, Stockholm,
Geneve, Lausanne, Barcelona, Madrid,
Praag en Teheran.
Deze lijst, die nog aangevuld kan worden,
toont aan dat het grootste gedeelte van
de internationale operawereld inmiddels

drea Chenier, Der Frelschutz, Amahl and
the Night Visitors, Gianni Schicchi en Die
ZauberflOte.

In 1959 werd hij benoemd tot zangleraar
aan het Stedelijk Conservatorium in Brugge en verwierf hij een gastcontract aan de
Koninklijke Vlaamse Opera in Antwerpen.
Hij debuteerde er als Zegher in Wambachs Quinten Matsijns en zong er zijn
eerste grote partijen: Wotan in Das Rheingold en Kaspar in Der Freischiitz.
Vanaf het speeljaar 1960-61 werd hi] vast
verbonden aan de K.V.O. in Antwerpen
waar hij schitterde in partijen zoals
Sachs, Falstaff, Thomas Becket (in de Nederlandse creatie van de opera Moord in
de Kathedraal van I. Pizetti), Wotan en Golaud. Voor de vertolking van deze laatste

overtuigd was geraakt van Vermeersch'
grote capaciteiten en het hoeft ons dus
niet te verwonderen dat een gezaghebbend theater zoals de Deutsche Oper Berlin hem in vast verband engageerde, nl.
van 1972 tot 1975.
Na deze periode trad Vermeersch weer
als gast op en in die hoedanigheid bewoog hij zich voortdurend tussen Berlijn
en het voor hem ook reeds vertrouwde
Gelsenkirchen.
Ondertussen keerde hij ettelijke malen
naar Antwerpen terug waar hij te zien was
als o.m. Sachs, Wotan, Wanderer, Gunther, Boris, Prins Igor, Willem van Saeftinge en Johannes Freudhofer (dit laatste in
Der Evangeliemann van Wilhelm Kienzl).
Gedurende zijn Berlijnse tijd viel hem nog
een zeer bijzondere opdracht te beurt, hij
werd namelijk door Herbert von Karajan
uitgenodigd om tijdens de Osterfestspiele te Salzburg respectievelijk in 1973 en
1974 op te treden als Kurwenal in Tristan
undiso/de en Kothner in Die Meistersinger
von Nurnberg. Deze optredens onder leiding van de wereldberoemde dirigent met
66n van de beste orkesten ter wereld, de
Berliner Ph i l harmon i ker, betekenden voor
Vermeersch op dat ogenblik het hoogtepunt van zijn loopbaan. Toen de Antwerpse criticus Albert De Sutter hem wees op
de korte tijdspanne die er ligt tussen zijn
operadebuut en zijn verschijning op het
podium van het Salzburger Festspiel161

haus, antwoordde hij: ,Dat heb ik vooral
te danken aan mijn leermeester Achiel
Van Beveren, de beste Vlaamse zangpedagoog die ik ken, en aan de rijke ondervinding die ik in de K.V.O. heb opgedaan.".
De tijd was ri j p geworden om Vermeersch
te huldigen en dat gebeurde dan ook toen
hij in 1974 de driejaarlijkse prijs 'Hendrik
Caspeele' van de V.T.B. te Antwerpen in
ontvangst nam voor zijn bijzondere
prestaties die hij in de opera's van het eigen land had geleverd en voor zijn werk in
het buitenland, waardoor hij de faam van
de Vlaamse zangkunst tot ver over onze
grenzen deed uitstralen.
En aan deze gang van zaken was nog
geen einde gekomen, want zijn werkzaamheden in Salzburg hadden voor hem de
poort geopend naar de V.S.A. waar hij optrad in San Francisco en Dallas en in het
recentere verleden bood de opera van
Wuppertal hem een contract aan dat hem
vast aan het huis verbindt, maar hem toch

nog een grote bewegingsvrijheid toelaat.
De bekroning van zijn carriere, die evenwel nog niet afgesloten is, viel voorlopig
in 1981 toen Vermeersch, die zo dikwijls
in Wagnerrollen was opgetreden, medewerker werd aan de Bayreuther Festspiele. Hij werd er geengageerd als Kothner in
Die Meistersinger von Nurnberg, een rol
die hij ook nog tijdens de komende zomermaanden in Bayreuth zal vertolken.
De droom en het ideaal van Vermeersch
zijn werkelijkheid geworden: als Vlaming
staat hij evenwaardig tussen de grootste
zangers van deze tijd op de belangrijkste
podia ter wereld, in het bijzonder na Salzburg nu ook in Bayreuth, het wereldberoemde en tegel i j kert i jd oudste Europees
muziekfestival.
Zoals Hans Sachs uit Die Meistersinger
von Nurnberg de behoeder is van de Duitse kunst, zo is Jef Vermeersch een waardig ambassadeur van de Vlaamse zangkunst in de wereld.
Cesar Willekens

In het lied leeft wat het volk worden zal !
iozef Muls

Decors van de 'Bayreuther Festspiele
links 1904 en rechts 1960
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Tafereel uit 'Falstaff' van Verdi
(Sadler's Wells Opera, Londen)

wij huldigen I wij gedenken
Kunstschilderes
Marinette Arnou 80

Kunstcriticus Ludo Bekkers
Bert Leysenprijs voor TV 1981-82

Van ganser harte brengen we hulde aan
deze voorname dame en fljngevoellge
kunstenares!
Marinette Arnou werd geboren in Antwerpen op 17 mei 1903 in een kunstllevende
familie uit de middenstand. Zij studeerde
aan de academie in Londen ti/dens de
oorlog 1914-'18 en daarna in Antwerpen
aan de academie en het Hoger Instituut
voor Schone Kunsten. Zij had er als voornaamste professoren: Baron Opsomer,
Jan Vaerten (figuur), Joseph Vinck (dieren) en Vander Spriet (techniek). A/s relzen die haar kunst beinvloedden vermelden we de grotten van Lascaux (toen nog
open) en Altamira, ltalie, Parijs, Egypte,
enz.

Zij nam deel aan groepstentoonstellingen
in Gent (biennale), Hllvarenbeek en in de
Dierentuin in Antwerpen. Daarnaast talrljke persoonlijke tentoonstellingen: Brusse/, Herenthals, Gent, St.-Nlklaas, enz.
Van haar werden tekeningen aangekocht
door o.m. de Dierentuin en het Prentenkabinet in Antwerpen en door het Rijk.
Zij heeft in haar werk steeds een uitgesproken voorliefde voor de dieren vertoond. In samenwerking met de werkgroep Van Nispen (Korte Ridderstraat,
Antwerpen) tekent zij figuur en werkt op
eigen atelier. Haar hoop is het... „te sterven in het gareel !"' (Britselel 27, 2000 Antwerpen)

Ludo Bekkers werd in 1924 in Antwerpen
geboren. Trad in 1946 a/s regisseuromroeper in vaste dienst van het toenma/ige N.I.R. Van 1958 of werd hij verantwoordelljk bij de Vlaamse Te/evisie voor
de programma's overbee/dende kunst, architektuur en urbanisatle. Okkasloneel
produceert hij ook programma's met literaire inslag. Van 1970 tot 1972 was hij de
eerste direkteur van het I.C.C. in Antwerpen en organlseerde in die funktie talrljke
tentoonstellingen met nationa/e en internationale kunst. Ludo Bekkers is ook bedrijvig als publicist over hedendaagse
bee/dende kunst in verscheidene dag- en
weekbladen en tijdschriften in Vlaanderen en Nederland en is stichtendvoorzitter van de 'Middagen van de
Poez/e-Antwerpen'.
In 1962 behaalde hij als eerste de 'Prljs
van de TV-Krltlek' voor zijn programma's
over bee/dende kunst met de verantwoording ,,...dat hij de kijkers nooit onderscha t
heeft..." en het Nat. Centrum v. Mod.
Kunst eerde hem met z'n trofee. Door de
jaren heen zijn er in die te/evlsieprodukties enkele duidelljke lljnen te trekken. De
tema's rond de prob/ematiek van het museum voor hedendaagse kunst, de zorg
om een betere architectuur en de betekenis van de aktue/e bee/dende kunst zijn
konstanten die men rege/matig vindt in
zijn programmapolltiek. Ook de vernieu-

wing van het medium ze/f is voor hem van
fundamentee/ belang. Hij produceerde in
de loop van de jaren o.m. een reeks
gesprekken met de grote kunstenaars
(Chagall, Henry Moore, Zadkine, Gabo,
Graham Sutherland, Georges Mathieu),
versloeg vrljwel alle grote tentoonstellingen van hedendaagse kunst in Europa,
vo/gde de ontwlkkelingen van de Belgische Kunst via debatten en dokumentaires (vljfdelige reeks over de Be/gische
Kunst van 1945 tot heden), ontwikke/de
met de Amerikaanse kunstenaar James
Lee Byars een avondvullende happening
'The World Question Center' (1969) (een
hoogtepunt in diens loopbaan), was jarenlang verantwoordelijk voor de programma's 'Openbaar Kunstbezit' en betrachtte
een vernieuwing in de kunstenaarsdokumenta/re (films over Dieric Bouts en Paul
van Ostaijen).
Op dit ogenbllk onderhandelt Ludo Bekkers, in opdracht van de B.R. T. met andere
Europese to/evlsies to tions voor in terna tiona/e co-producties over kunst en kultuur.
(Lange van Ruusbroecstraat 15, Antwerpen)

Romancier Gastor • Duribreux
80
Med. en Ere-diploma Sabam
Heel mijn /even heb ik gedweept met het
werk van Gaston Duribreux (geb. 1903). In
miln jeugd werd ik voora/ aangetrokken
door het rlgoureuze heroisme in 'De
laatste Vlssers ; 'De Roeschaard , 'Tussen Duive/ en Diepzee'... Later, sedert /k
Gaston aan het eind van de jaren zestig
persoonlijk leerde kennen, begon ik in te
zien dat elke roman een s/agve/d was van
goed en kwaad, van deugden en duistere
machten, van hoop en wanhoop. Zonder
dat hij die status ooit nas treefde behoort
hij tot de sterkste vertegenwoordigers van
de ka tholleke prob/eemroman in ons taalgebied. lk heb met Gaston ooit vee/ gepraa t. Er gaa t geen zomervakantie voorbij
of ik moet hem in Mariakerke, in het 'Parkhotel , eens kunnen bezoeken. Onze voornaamste affiniteit is, ge/oof ik, dat hij van
de zee houdt zoals ik van de Kempen
houd: met een diepe eerbied voor het
raadsel van de komende en gaande mens
in het eeuwige /andschap. Hij heeft zichzelf welllcht het best getekend in de volgende zinnen: "De zee is mljn insplra tiebron. Niet alleen voor mijn vissersromans, maar voor a/ mijn werk. Er is geen
personage, geen karakter, geen /evensopvatting die ik niet eerst in de zee hebt gedrenkt. Zij is voor mij een vaste en verwante persoonlljkheid."
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Oostenrijk en Zwitserland. Vele van zijn
werken bevinden zich in prominente
priveverzamelingen in binnen- en buitenland. O.a. Belgie, Nederland, Zwitserland,
Frankrijk, Duitsland, Spanje, Bolivie, Canada, Verenigde Staten, Zweden, Cuba,
enz...

De laatste jaren vlot het niet zo best met
Gastons gezondheid. Het treft mij telkens
weer te zien met welke bezorgdheid hij
omringd wordt door zijn vrouw Louise en
zijn zonen Yanty, Rene en Paul. Twee jaar
ge/eden is Paul, de jongste zoon, in de
voetsporen van zijn vader getreden. Ook
van hem liggen reeds een verhalenbundel
en een roman over de zee in de boekhandel.
Gaston, in naam van zove/e bewonderaars dank ik je nogmaals voor je schitterend /evenswerk en wens ik je een /evensavond vol innerlijke tevredenheid en gemoedsrust! (Aartshertogstraat 74,
Oostende) Robin Hannelore

Kunstschilder
Stephan Gorus 70
Gorus is geboren in Dendermonde op
25.4.1913. Hij studeerde aan de Koninklijke Academie en was leerling van zijn vader Pieter Gorus, impressionistisch schilder.
Als medestichter, oud voorzitter en adviseur van de actieve kunstkring 'Ce/beton'
vo/gde hij de evolutie van de kunst in al
haar facetten van zeer dichtbij. Zelf evolueerde hij van het impressionisme en het
expressionisme over het abstracte naar
een zeer persoonlijke nieuw-figura tie.
Tussen 1937 en 1978 ste/de Stephan Gorus tentoon in binnen- en buitenland. Belangrijke exposities op vele plaatsen in
ons land en ook o.m. in Parijs, Munchen,
Sankt-Gallen, Toronto, Londen en ZuidAfrika.
Ter gelegenheid van zijn 60s to en 65s to
verjaardag werden in Dendermonde grote
tentoonstellingen georganiseerd, waarop
hij ook het 'eremetaal voor verdiensten'
van het ministerie voor Nederlandse cultuur mocht ontvangen.
Werken van Stephan Gorus werden door
de staat aangekocht in 1959, 1961, 1966
enz... Hij ontving in 1964 een reisbeurs
voor Spanje en in 1975 een voor Italic,
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meer tot uiting in hartslag der ontroering,
het woordeloos aanvoelen van alles wat
de mens verheft tot een fascinerend en
gefascineerd wezen. Elk werk is de consecratie van een humane zending, de konfrontatie van de mens met alles wat ons
niet onverschillig kan laten in ons menselijk streven.
Het valt op dat zijn figuren in de meeste
gevallen gestileerd overkomen. Dat is niet
zomaar een nietszeggend kenmerk, maar
een constante. Het houdt verband met
een streven naar uitzuivering van motieven en materie. De uiterlijke verschijning
van zijn figuren zijn in funktie van hun
bestemming. Daarom is het ene zo teder
en verfijnd, het andere helemaal anders
van allure; weelderig, expansief, maar ook
weer in een enkel ogenblik de duidelijke illustratie van een basisgedachte.

Stephan Gorus: 'Verloren vlucht'.

Stephan Gorus wordt beschreven en vermeld in de belangrijkste hedendaagse
naslagwerken over schilderkunst en Lode
De Kimpe maakte over hem een monografie, waarvan nog enkele exemplaren beschikbaar zijn. (St.-Rochuslaan 16, Dendermonde)

Beeldhouwer Gust Michiels 60
Gust Michiels werd op 16 juni 1922 te St.
Amandsberg (Gent) geboren, maar woont
sedert zijn zesde maand in Oostende. In
zijn prille jeugd reeds, had hij grote belangstelling voor vorm en kleur. Hij s tudeerde beeldhouwen, bouwkunde en grafiek. Wereldoorlog 11, daaropvolgende militaire dienstplicht en omstandigheden,
verhinderden Gust Michiels zich verder te
ontplooien als beeldhouwer. In 1957 eindelijk kon hij als zelfstandig kunstenaar
ziln wens waarmaken. Om de resultaten
te zien van zijn scheppingswerk hoe ft
men geen moeite meer te doen. Zowat
overal zijn kunstwerken van hem opgesteld. Talrilk zijn de opdrachten die hij
uitvoerde. In marmer, hout, keramiek en
brons creeerde en realiseerde hij prachtige monumenten. Vandaar dat hij weinig
aan tentoonstellingen deelnam.
Gust Michiels is een teder kunstenaar, hij
is ook Mens, die zijn diepingeworte/d talent kommuniceert aan zijn evenmens
met een overgave, die men zo moeilijk onder woorden kan brengen. Zij komt des te-

Zijn gehechtheid aan kust en zee illustreert hil eveneens met beeldhouwwerken, schilderijen en grafiek door een eigen figuratieve taal, waaronder de vissersvrouw een be/angrijk thema is. De verdere evolutie van dit thema zien we met
belangstelling tegemoet. Van Gust Michiels hopen wij dat hij onze galerilen weder de eer aandoet zijn werken te mogen
tentoonstellen. (Nieuwpoortsteenweg
487, 8400 Oostende)

Kunstschilder
Roger Van Belleghem 60
Nu wonende te St.-Genesius-Rode (° Beernem 1922), is hij het type van de echte vlaming: 'n onverbiddelilke werker, bescheiden, uit een stuk gebouwd uit onze vlaamse grond. Zijn werken weergeven is een
schitterende aaneenschakeling van schilderkunstgaven die de Vlaamse schilders

een nieuw artikel over hem geschreven
werd: hi/ verwijs t gewoon naar wat 10 %aar
ge/eden, bij zijn 80e verjaardag verscheen
('Vlaanderen ; 1973, blz. 429). Toch willen
we eraan herinneren dat hij de auteur is
van meer dan tien publicaties, meestal
dichtbunde/s, en dat nog steeds nieuwe
gedichten van hem verschi/nen in diverse
tijdschriften. Dat zijn de laatste tijd vaak
haikoe's. Zoals de drie die hij ons stuurde
en die zo goed zijn inspiratiebronnen
bloot leggen:
De mere/ zingt luid
zijn vrolijkste /entelied
ais de zon hem street.
Zomerse vreugde
straalt uit de gloed der schoonheid
van rode rozen.

in de ganse wereld een weergaloze faam
hebben geschonken. Zijn techniek is fellloos. Hij hanteert penseel, kleur en palet
met 'n verrukkelijke virtuositeit. Zijn imaginatievermogen is schier onuitputtelijk
en wij vinden in zijn werken classicisme
terug die ons even aan Vlaamse primitieven doet denken. Zijn doeken zijn overrompelend door hun uitdrukkingskracht.
De stempel van het levensepos vinden wij
in de meest hartstochtelijke weergave terug. De prangende vuist die hamert op
ons huidig /even, brengt hij onverbiddelijk
op het voorplan. Obsessies, angst, onverzadigde verzuchtingen, passie, menselijke sensualiteit, striemende
levensdrama's honende taferelen, mengen zich. in de uitbeelding van de mensheld in de intiemste vormen. Roger Van
Belleghem bezit in zijn penseel de sprankelende gaafheid van 'n volmaakt kunstenaar. Zijn inspiratie is lets dat hem eigen
is. Hij kan alle technieken aan. Discussies over Kuns is trekkingen la ten hem
koud. Zijn still is hem eigen, streng gebonden aan zijn persoon. Wij durven zelfs
zeggen, dat de schilderkunst van Van Belleghem een levende aanwezigheid is van
vele genera ties van ons onschatbaar
kunstpatrimonium. Dit is niet het minst
het geval in zi/n officiele staatsieportretten.
Wij kennen deze mens die ons weergeeft
wat schilderkunst was — nu is — en wat
ze in de toekomst zal zijn. Voor die 'inzet'
werd hem dan ook in 1982, de prijs van
Ridder in de Leopo/dsorde toegekend.
(Heidelaan 32, 1640 St.-Genesius-Rode)

L. Bauters

Letterku nd ige
Willem Van Herckenrode 90

Een oude man kijkt
glimlachend naar een vlinder
die vliegt rond een bloem.
"Die oude man is mijn evenbeeld" verklaart de dichter ons en hi/ voegt er nog
een Tanha bij:
Bloemen in een vaas
ver van de gezonde grond
reine lucht en zon
worden geliefd door de mens,
zolang zij niet zijn verflenst.

An Van Lierde
Prijs Jan De Pauw van St.-Lieven-Houtem;
Eremedaille gemeente Mortsel
Kunstschilderes An Van Lierde die haar
atelier te Mortsel bij Antwerpen heeft, is
een artieste die op rechtzinnige wi/ze en
zonder overhaasting haar talent tot voile
ontplooiing wil brengen. Zi% behoort tot
geen enkele stroming, maar schildert vanuit een eerli/k vrouweli/k gevoel dat gelukkig wars staat van sentimentaliteit. Integendeel, kan men zeggen, want zij hanteert het geeigende materiaal van de
schilder op een spontane, direkte en tevens openhartige wi/ze. Het is duideli/k
da t zij over een fi/nzinnigheid beschikt die
haar een diversiteit van onderwerpen toelaat binnen een haar eigen helder klimaat
te houden. Daarbij valt het op dat An Van
Lierde nergens beroep doet op attractieve
elementen of opvallende accenten, die
aan de schilderkunst slechts een oppervlakkige aantrekkingskracht kunnen
schenken.
Wa terverf, olieverf en pastel zijn de ma terialen waarvan An Van Lierde zich bedient
om haar liefde voor de Bingen te visualiseren. Zi% ontving haar opleiding aan de academie voor Kontich, waar de directeur en
kunstschilder Staf Van Elzen voor haar
een voortreffeli/ke mentor was, zij kreeg
van hem een inzicht in een openhartig
kleur- en vormgebruik mee, de basis van
waaruit zij geleideli/k haar eigenheid is
beginnen te vinden. Het is een evolutie
die zich langzaam en bedachtzaam voltrekt om tot een groeiende maturiteit te
komen. Terecht kan men wel zeggen dat
deze artieste nooit tot de spits van de vernieuwing van onze hedendaagse schilderkunst zal doordringen, maar de authenticiteit van haar schildersdrang verdient
onze belangstelling.
An Van Lierde verwierf de prijs Jan De

Deze poetische boodschap, die meer inhoudt dan de woorden letterlijk betekenen, besluit hij als volgt: De wi/ze Prediker
heeft geschreven: "IJdelheid der i/delheden, alles is i/del. Het ene geslacht gaat,
het andere komt. Alleen de aarde blijft."
(17.6.83).
Harteli/k dank, Willem van Herckenrode!
(Pastoriestraat 21, 1080 Ganshoren).

De dichter Paul Haeven (° Hasselt
13.6.1893), beter bekend in het literaire
were/dje met zijn pseudoniem Paul van
Herckenrode, achtte het niet nodig dat
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Pauw voor schilderkunst, wedstrijd welke
te Sint-Lievens-Houtem georganiseerd
werd om een man te eren die in zijn streek
het witloof tot een volwaardig landbouwprodukt heeft uitgebouwd. Voor An Van
Lierde is het alvast een passende erkenning als laureate, nadat zij in het verleden
reeds enke/e keren haar inzendingen voor
andere wedstrijden gese/ecteerd zag.
Deze kunstenares legt zich geen beperkingen op wat de keuze van haar onderwerpen betreft: landschap, marine, compositie, portret en stilleven. lntussen
heeft zij reeds enke/e individue/e tentoonstellingen georganiseerd, en werd zij
ook voor groepssalons en thema tentoonstellingen uitgenodigd. We/ weet zij
dat e/ke kunstenaar tot het einde toe
moet blijven streven om het zich te/kens
verder verleggende doe/ te bereiken. (Edmond Thieffrylaan 39, 2510 Mortsel)

Smits gold het als een onvergetelijke uitbee/ding van het Kerstgebeuren alweer
bekeken door een sterk-persoonlijke
'lens'.
Wat hij in de loop van zijn /even aldus in
zijn geboortedorp te Arendonk of nadien
te Hoogstraten, Vorselaar of in de stilto
van het Turnhoutse Begijnhof aan
schoonheid schiep, werd onlangs ti/dens
een indrukwekkende retrospektieve van
zijn werk in het Hoogstratense K/einSeminarie belicht. Al met al behoorde Remi Lens tot diegenen in Vlaanderen die
als priester en kunstenaar nog onvoorwaardelijk ge/oofden in de straalkracht
van het beproefde A. V. V.-V. V.K. en in de
zending van de kristelijke, vlaamse
kunstenaar. Tussen zijn tientallen Kersttaferelen en zijn onderscheiden Kruiswegen loopt inderdaad een forse lijn van 'ongebroken scheppingskracht' ontstaan in
het teken van 'Kribbe tot Kruis'. Moge
daarom de vrome, taaie Kempenaar die
enke/e weken voor zijn overlijden ter illustratie van onze reportage over de 'Ca-

Remi de Cnodder

Karel Verleyen
John Flandersprijs voor Jeugdliteratuur
1982

A/s we beweren dat Karel Verleyen een
Top- auteur is, bedoe/en we daar niet alleen mee dat hij hoofdredacteur is van het
succesrijke tienermagazine 'Top ; maar
ook en vooral dat hij voortreffelijke boeken schrijft.
In 1982 werd hij bekroond met de John
F/andersprijs voor Vlaamse Filmpjes met
zijn verhaal 'De veertiende dag'. De plot
verte/t ons over een hond die door een gezin werd achtergelaten omdat het met vakantie ging... Voor de hond begint de
strijd om te over/even. Hij heeft redenen
te over om wantrouwend te staan tegenover de mens. En toch blijft hij trouw. Een
trouw die beloond wordt met de dood. De
bekroning is geen losstaand feit, maar
het gevo/g van een evolutie bij Karel Verleyen. lnderdaad, zijn stijl wordt a/smaar
directer, soberder en dus rijker. Hij beheerst het medium met meesterlijke hand
en besteedt bijzonder veel aandacht aan
de voorstudie van zijn werk, zodat je er
van op aankunt dat alle achtergrondinformatie correct is weergegeven. De /ezers
worden geboeid door zijn vlot proza, vinden identificatiemogelijkheden en worden uitgenodigd kritisch te staan tegenover de maatschappij.
Een voorbee/d van zijn steeds scherper
wordende pen, vied je in zijn laatste boek
'V//and zonder gezicht'. In dit meesterlijk
verhaal confronteert Karel Ver/eyen de /ezer met de data banken en vooral met het
feit wat er in dit verband kan mislopen.
Aan de vooravond van de 3 b economische
revolutie komt dit boek net op tijd om het
gebeuren rond de spitstechnologie open
te goo/en en de /ezer te la ten cons to teren
dat er aan e/ke medaille twee kanten zitten en dat e/ke vorm van vooruitgang -166

die objectief alleen maar toe te juichen is
_ kansen biedt om met misbruiken uit te
pakken. Waakzaam blijven, dus.
Met de Johan Flandersprijs en met z'n
jongsto werk voor ogen, verwacht ik van
Karel Verleyen nog vee/ werk dat een internationaal niveau haalt. (Martelaarslaan 440, Gent) Rene Swartenbroekx

In memoriam Remi Lens
In het 'grote laaien' van Lichtmis 1983
werd te Turnhout een van Vlaanderens
merkwaardigste priester-kunstenaars Remi Lens ten grave gedragen. Waar we
reeds eerder in dit tijdschrift n.a.v. zijn
tachtigste verjaardag geestdriftig hulde
brachten aan de 'plkturale pedagoog' die
we als humaniorastudent in het K/einSeminarie te Hoogstraten zeven jaar tang
van nabij hebben gekend, kunnen we na
zijn overlijden alleen herhalen wat hij niet
alleen voor ons maar tevens voor honderden 'Ex-Hoogs tra tenienses' heeft betekend. Dat Remi Lens met 'scherpe lens'
het /even bekeek weten alien die deze verbeten ras-Kempenaar hebben gekend als
priester, kunstschilder, Richter, stoetenbouwer, processievernieuwer, vlaggenontwerper, kineast, causeur en jeugdbezie/er. Een hoogtepunt in ziln niet af/atende kreativiteit betekende evenwe/ zijn
weergaloos 'Kerstspel van Vosse/aar' dat
in de vijftiger jaren in de schaduw van de
'Kempische Konilnenberg' een internationale weerklank kreeg. Wat hij a/ de jaren
voordien aan Kerst- en Kempische taferelen had getekend of geschilderd vond in
dit vo/ks-aris tokra tische tonee/spe/ zijn
zuiverste kristallisatie. Als een schitterende schake/ tussen Bruege/ en Jacob

mino de Santiago de Compostella' met
koortsig-bevende hand nog een 'Sint Jacob te paard' tekende, niet alleen door
Gods Enge/en maar tevens door alle Gods
Lieve Heiligen, waarvan hij er zovele uitbeeldde, 'ten paradijze' worden
geleid.
Bert Peleman

Kunst en geest
EEN KUNST NAAR GODS BEELD EN GELIJKENIS
Hier volgt de diepzinnige Homelie, die uitgesproken werd tijdens de Eucharistieviering op de jongste ontmoetingsdag van ons Kunstenaarsverbond (5 juni, Don
Bosco, Gent-Sint-Denijs-Westrem). Zij is van de hand van de Oostvlaamse dichter Maurits van Vossole, pastoor van St.-Gillis-Dendermonde.
De schriftlezingen, voor deze bijzondere eucharistieviering uitgekozen, vormen
een drieluik van verheven en verheffende gedachten rond het thema 'Beeld en
Gelijkenis'. Van mij wordt gevraagd dat ik hierbij God ter sprake zal brengen, in
deze selecte kring van mensen die — ieder voor zich op een bijzondere wijze —
met beeld en gelijkenis te maken hebben.
In het linker paneel van mijn drieluik plaats ik de eerste lezing, genomen uit het
Boek der Schepping, waarin staat dat God de mens maakte naar zijn beeld en gelijkenis. En volgens de onmiddellijke context gelijkt de mens hierin op God, dat
hij zoals God zelf een heer zal zijn over alle andere levende wezens, een beheerder
van hogerhand aangesteld, een leenman dus, maar toch een iemand, een heer,
een vrije, maar ook, en precies daarom, een verantwoordelijke.
In het rechter paneel van mijn drieluik plaats ik de tweede lezing, genomen uit
het Hooglied van de Liefde (1 Cor. 13), waarin Paulus zegt: "Thans kijken wij
door een spiegel op een weergave, maar dan zullen wij zien van aangezicht tot
aangezicht". Luther vertaalt deze passus wat vrijer, maar niet helemaal ten onrechte aldus: "Thans zien wij door een spiegel een donker woord". En in de context staat er dat wij slechts kennen bij stukjes en beetjes, en dat de kennis het onderspit delft.
In het middenveld van mijn drieluik plaats ik de derde lezing, het evangelic,
waarin Jezus zegt: "In beelden heb ik hierover tot u gesproken". Jezus is er zich
blijkbaar van bewust dat hij omgaat met beeld en gelijkenis, meer nog, dat hij
zelf bij de mensen fataal als beeld en gelijkenis overkomt.
Goede vrienden, U ziet het, de Bijbel spreekt over een begenadigde en een bevrijdende wereld: met al zijn stoffelijkheid, breekbaarheid en tragiek, in wezen toch
wonderbaar en genadig; een wereld die jammer genoeg voor sommigen totaal, en
voor velen al te vaak verborgen blijft; een wereld waarin het kind, de heilige, de
ziener, de kunstenaar speelt voor het aangezicht van God (Spreuken 8,30), en
daarbij een stukje paradijs verovert; een wereld waaraan mensen vrij, hopelijk
inventief en creatief zullen werken, en niet destructief (want dat kan ook) zullen
knoeien.
En al is deze begenadigde, bewoonbare en soms vriendelijke wereld voor iedereen bedoeld, toch zal ik mij hier node beperken, en mijn aandacht richten op een
schare van begenadigden, om te zien hoe met name de kunstenaars deze wereld
bekijken.
Een ontzagwekkend aantal kunstenaars is, bewust of onbewust, van ver of van
nabij, lijnrecht of tegendraads of in het ondergaren, voortdurend creatief bezig
aan beeld en gelijkenis. Met hun verfijning van taal en teken, rekenen zij op aanwijsbaarheid, bespreekbaarheid en aanraakbaarheid van iets onvergankelijks.
Zij zijn doende aan dingen die hopelijk op iets slaan en die op 'iets' zullen gelijken. Zij verruimen en bevrijden hun blik, zij doorbreken hun eigen grenzen, zij
spelen mee met het licht, zij gaan op in een hogere harmonic, zij hebben het oneindige lief.
Bij voorkeur hebben zij de mens uitgebeeld, de hoogstaande mens, de farao, de
priester, de madonna, de schrijver, de beeldhouwer, de herder tussen zijn kudde,
zichzelf misschien maar niet begrensd door zichzelf, ook om daarin en daaraan
iets te herkennen, een meerwaarde, wellicht een glimp van Diegene die alles
schiep.
Het landschap, dat ons thans zo ontroert omdat wij het bijna hebben vertrappeld, het was oorspronkelijk een leeg toned, niet waard er naar om te kijken zolang (zoals Rilke zegt) "de mens er niet in optrad, en door de dynamiek van zijn
lichaam dit decor vulde met vrolijkheid en met tragiek." Trouwens tot en met
Patinier en zelfs later, wordt het landschap slechts afgebeeld onder en achter en
boven de heer van de schepping, de mens. Hij is immers beeld en gelijkenis van
de onvoorstelbare, nooit geportretteerde, oneindige God daarboven.
Er zijn echter een aantal kunstenaars die dit perspectief, die metafoor, die duiding naar boven toe, naar de ideeen toe zou Platoon zeggen, zoveel als mogelijk
uit de weg gaan. Ik zeg zoveel als mogelijk, want hier rijst de vraag of en in hoeverre de kunst die versmalling, die bevangenheid verdraagt, zonder er in te stikken.
In het licht van de bijbel mag de mens er niet aan denken iets te gaan maken dat
op geen enkele wijze nog beeld en gelijkenis zou zijn, en dat niet meer zou verwijzen, niet eens naar de werkelijke aard van de mens die het gemaakt heeft. Het
maaksel zou dan wel oorspronkelijk zijn maar ook ongehoord en onoorbaar.
Het zou op niets meer gelijken. En inderdaad, vele dergelijke pogingen komen al

heel gauw terecht in het ongedefinieerde, het onbeduidende, het ongematigde,
het ongemanierde en het gemene. Uit zogenaamd humane overwegingen komen
zij bij een mens-beeld en soms ook in een mens-zijn terecht dat decadent is, minder dan humaan, lelijker vaak dan dat van het zo benijde onschuldige dier.
Er zijn echter een aantal kunstenaars die zowel met de eerste als met de tweede
houding verwantschap vertonen; die dat transparante, dat metafererende van de
eerste groep bij anderen respecteren en eigenlijk ook zelf in zich dragen, maar dit
dan voor zichzelf anders opvatten. Religie, kunst en humaniteit, met daarbij nog
andere menselijke eigenschappen zoals liefde, voornaamheid enz., beschouwen
zij als een moeizaam en tragisch verworven glans, ongeveer zoals een steen gepolijst wordt en gaat glanzen in de stortbeek van zijn bestaan. Een last verworven
'savoir vivre' dus, en een 'mourir en beaute' . Een verheven en toch tragisch voorbeeld van die houding meen ik o.a. te herkennen in Henri de Montherlant. Een
herfstroos van dit christelijk maar vermoeid avondland, en geen alleenstaande
bloem maar bloeiend tussen vele herfsttijlozen.
Drie typische houdingen heb ik willen schetsen, in verband met de vrije mogelijkheid van de mens om beeld en gelijkenis te zijn, respectievelijk te scheppen. En ik
zie het ook wel: het denken is stijf en abstract, het leven is veel genuanceerder.
Zelf levend, en denkend en werkend, vult gij voortdurend daartussen nieuwe varianten in.
Moge niemand aanstoot nemen aan mijn beeldspraak, die gemakkelijkheidshalve werkt met termen als 'hoog en laag'. Men kan natuurlijk in dezelfde zin ook
spreken over innerlijk en uiterlijk, diepte en oppervlakkigheid, geest en materie,
zin en onzin en waanzin. De geschetste typische houdingen moeten ook niet opgevat worden als een veroordeling van wie dan ook, want ieder mens draagt, in
een gevarieerde, en voortdurend varierende verhouding, de drie tendenzen in
zich.
Toch weet ik dat ik voor mijzelf, en in gemeenschap met anderen, mijn vrije mogelijkheden moet verantwoorden. En bij al wat ik rondom mij zie, sta ik hier met
mijn overtuiging:
— dat de mens in een versmalling en in een trechter, in een zaksteeg terecht
komt, wanneer hij het uitzicht op het mysterie en op de uiteindelijke dingen verliest;
— dat de mens zich niet redt met op drift te slaan in de stortbeek van zijn
bestaan, hoe gemakkelijk, natuurlijk en aantrekkelijk dit ook moge schijnen;
— dat integendeel de mens op zijn tenen moet gaan staan en zich verheffen, anders stort hij in mekaar;
— dat de mens in het overstijgen van zijn materiele voorwaarden en middelen,
zijn bevrijding beleeft en een stukje paradijs verovert.
Inderdaad, de mens op zoek naar een zui-verder inzicht in beeld en gelijkenis,
ondervindt daarbij een gevoel van bevrijding, maar ook van huivering.
De dichteres Annie Schmidt zegt in een gedicht tot een kind:
Dit is het land waar grote mensen wonen,
wees maar niet bang, je hoeft er nog niet in.
Met een variante op dit vers zou ik hier mogen zeggen:
Dit is het land waar kunstenaars in wonen,
wees maar niet bang, je hoeft er nog niet in.
Maar wanneer ge vaag vermoedt waar het ligt, dan wordt ge er misschien toe geroepen. Geroepen zeg ik, want een kunstenaar wordt in wezen niet gesponsord,
gediplomeerd, benoemd, gecreeerd; een vedette wel: die wordt geplaatst en in
stelling gebracht. Wij moeten er ondertussen wel rekening mee houden, dat ook
hier de vervuiling toeslaat, en dat zelfs de wereld van de kunst te maken krijgt
met een invasie van vedette. Zij zoeken het niet in het toegewijd benaderen van
een idee, maar zij moeten het hebben van een plots afgedwongen, gestolen succes. En zij liegen er niet om. Zij noemen het openlijk, en met een even verwerpelijk anglicanisme: 'de show stelen'. En wat is eigenlijk succes? Het is letterlijk
een kruipen, niets bijzonders dus. Zoals ik onlangs nog kon meemaken bij de
Duitse TV: het ideaal van een jonge voetbalvedette was: tien jaar werken en
vooral geld naar de bank brengen, en dan rentenieren. In dit voorbeeld, dat eigenlijk een achterbeeld is, is het kind van het Wirtschaftswunder gemakkelijk te
onderscheiden van het kind van de bewondering. Zelfs de Messias moest al gauw
ondervinden dat de mens uiteindelijk niet kan gered worden met wonderen.
"Omdat ge van de broden hebt gegeten tot uw honger was gestild, daarom hebt
ge geloofd".
Het kind van de bewondering zal altijd, op een of andere wijze, beeld en gelijkenis realiseren van een onuitsprekelijk oorbeeld, dat niet van goud is en niet van
steen, maar van geest, een oorbeeld dat dus altijd weer anders en altijd nieuw is,
en dat in trouw en consequentie zowel rekening houdt met toekomst als met verleden. De echte kinderen van de bewondering, de grote kunstenaars, hebben in
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de moeilijkste tijden over hun materiele voorwaarden gezegevierd. Zij bouwden
en schiepen alsof er nooit een crisis kwam en nooit een oorlog.
Ik kom tot mijn besluit.
De mensheid in haar geheel kan maar gered worden, wanneer de kinderen van de
bewondering met velen zijn. Het zijn de kinderen van de wijsheid, van die wijsheid die al van bij het begin bij God was, nog vdor Hij iets schiep; een wijsheid
die zichzelf niet overschat maar aldoor speelt voor Gods aangezicht, en die het
plezierig vindt bij de mensen te zijn (Spr. 8,22e.v.).
De mensheid in haar geheel kan maar gered worden, wanneer veel mensen in die
zin dingen blijven doen die, kortzichtig bekeken, nutteloos lijken, overmoedig,
naIef en onbetaalbaar.
Aan alien die aldus, spelend voor Gods aangezicht hebben geleefd, en zijn opgegaan naar Hem die alles schiep, brengen wij hulde.
Aan alien die aldus met beeld en gelijkenis blijven spelen en worstelen, wensen
wij wat in het 'Veni Sancte Spiritus' wordt afgesmeekt van de Geest Gods:
In labore requies,
In aestu temperies,
In fletu solatium.
In het werk rust. Waar zult gij rust vinden, tenzij in het werk ? In de zon schaduw. Dat de hoogtepunten van de dagen en van het leven u niet zullen treffen,
zonder verkoeling en verpozing. In fletu solatium, in de tranen troost. Dat gij in
het verdriet, dat aan alle stoffelijkheid kleeft, precies ook daarin en niet daarnaast, troost zult vinden omdat gij weet dat gij op een bevoorrechte wijze omgaat
met beeld en gelijkenis, en omdat gij er op vertrouwt dat dit zal leiden tot zien:
van aangezicht tot aangezicht.
In die Geest en als christelijke kinderen van de bewondering, sluiten wij aan bij
Maurits Van Vossole
deze Eucharistie.

DE CHRISTELIJKE KUNSTENAAR OP ONZE DAGEN
De heer Etienne De Cuyper, Bestendig Gedeputeerde voor Cultuur van OostVlaanderen en tevens Voorzitter Interprovinciale Cultuurraad voor Vlaanderen
en van Openbaar Kunstbezit hield op onze C.V.K.V.-jaarvergadering van 5 juni
1983 een indrukwekkende tafelrede die we hieronder graag laten volgen.
Als ik zeg, dat het mij een eer en genoegen is hier de tafelrede te mogen houden,
dan zeg ik in feite veel te weinig. Het is alleen dichters gegeven versleten formules
hun oorspronkelijk accent en zeggingskracht terug te geven. Toch wou ik dat U
de traditionele begroetingsformule in haar meest authentieke en letterlijke betekenis zou willen begrijpen, en dat de woorden voor een keer, terug nieuw zouden
worden.
Dat U de eer geeft aan een provinciaal beleidsman vind ik vleiend voor de instelling — de Provincie — die ik vertegenwoordig en waaraan ik tenzeerste gehecht
ben. De Vlaamse provincies hebben, lang vdor er sprake was van een nationaal
cultuurbeleid, uiting gegeven aan haar cultuurzorg. Door middel van het instellen van diverse prijzen, betoelagingen, studiebijeenkomsten, commissiewerkzaamheden, realisaties van infrastructuren enz. verleenden de provincies een onschatbare steunfunctie aan cultuurmensen, -verenigingen en -instellingen. Reeds
in de jaren twintig werden in de provinciale begrotingen kredieten voor cultuurspreiding en cultuurwelzijn ingeschreven. In Oost-Vlaanderen — mijn provincie — werd reeds in 1948 een 'dienst voor culturele aangelegenheden' met eigen personeelsbezetting opgericht. In 1958 stond dezelfde Provincie aan de wieg
van het Festival van Vlaanderen en op 21 april 1959 richtten, met sympathie en
steun van de eerste nationaal Minister voor Nederlandse Cultuur, Renaat van
Elslande, de Vlaamse provincies de Cultuurraad voor Vlaanderen op. De Cultuurraad voor Vlaanderen en de verwerving van de culturele autonomie voor
Vlaanderen staan in rechtstreeks verband...
Dat Vlaanderen steeds meer zichzelf kon worden en uiteindelijk — zelfs vrij Aug
— zichzelf werd is in de eerste plaats aan de Vlaamse provincies te danken.
Vandaar mijn dank om de eer die het C.V.K.V. mij bewijst.
Een tweetal weken geleden zag ik de film 'De twijfel en de extase' van Carol
Reed, de beroemde regisseur van o.m. 'The third man'. Hij vertelt het — weliswaar geromanceerd — verhaal van de beschildering van het plafond van de Sixtijnse kapel door Michelangelo in opdracht van paus Julius II.
Bijzonder treffend is de sequens waarin het iconografisch toppunt van deze fresco's werd getoond: de schepping van mens. De kunstenaar Michelangelo vertaalde deze unieke daad in een prachtig, zeer diep menselijk beeld: de langzaam uit
elkaar wijkende handen van Jahweh en Adam. Maar toch voelt men heel duidelijk nog, dat hunkerend verlangen om — al is het maar voor even nog — bij el168

kaar te blijven. Maar dit lag niet in de bedoeling van de Schepper. En dat heeft
die andere kunstenaar, Carol Reed, in een sublieme filmtaal, die we van hem gewoon zijn, weten om te zetten. Nadat Michelangelo, totaal teleurgesteld, met
pijn in zich en moeheid, zich terugtrekt in de afzondering van de marmergroeven
van Carrara, ziet hij, voelt hij, hoort hij, op de grens tussen hemel en aarde, zijn
roeping in de woorden van de Genesis: "En God schiep de mens naar Zijn beeld
en gelijkenis". En als een bezetene keert hij terug naar Rome, vernietigt er als
een razende al zijn sjablonen en maanden schilderwerk op hoge stellingen in barre kou. En Michelangelo begint opnieuw. Hij begint opnieuw te schilderen, of
liever, te geloven dat de mens, dat hij, Michelangelo Buonarroti, geschapen is
naar Gods beeld en gelijkenis. En het resultaat is gewoonweg schitterend. Bijna
on-menselijk ! Maar toch verwezenlijkt door de mens, door een kunstenaar van
vlees en bloed, die op zijn terrein — dat van de kunst — een verantwoordelijkheid heeft meegekregen van zijn Schepper en die hij dan ook in voile bewustzijn
moet opnemen en dragen. En dat deed Michelangelo toen hij 'tabula rasa' maakte met zijn eerste fresco's en 'ab ovo' opnieuw begon. Op dat moment werd hij er
zich van bewust, dat de vorm door de inhoud diende bepaald te worden, en niet
— zoals voordien — net andersom. Michelangelo vond — bijvoorbeeld — dat
onze Vlaamse primitieven, hoe kundig ze ook schilderden, eerder de godsvrucht
dienden dan de schoonheid, en meer de aandoening dan het inzicht. De man met
de titanische natuur, die ook het hardste marmer wist te bedwingen binnen
prachtige beelden, had het land aan broodmagere heiligen, opgetuigde maagden,
krachteloze apostelen, burgerinterieurs en landschappen, volgeplant met zoetige
kroezeboompjes. Ook in het heilige en goddelijke wilde hij uitsluitend het herolsche en door het meesterwerk van de Schepping: het onbeklede, naakte en ongehinderde lichaam. Voor hem was dat het enige motief dat de opperste grootheid
zichtbaar kon maken.
Als we even nadenken over de afgrond, die gaapt tussen de doodstille gevoeligheid van een Hans Memlinc of de lieftallige gratie van een Fra Angelico en de bovenmenselijke lichamelijkheid van een Michelangelo, dan voelen wij meteen dat
grote kunstenaars, die persoonlijk te maken kregen met de mysterien van het geloof, te werk zijn gegaan vanuit verschillende en schijnbaar tegengestelde visies.
Ik zeg 'vanuit verschillende visies'. Uiteraard, want ieder mens, zo ook ieder
kunstenaar, beleeft het mysterie van de schepping, het mysterie van zijn bestaan
vanuit zijn eigen existentie, vanuit zijn eigen cultuurgemeenschap, vanuit zijn eigen opvoeding met zijn individuele persoonlijkheid. Ik zeg: "schijnbaar tegengestelde visies". Uiteraard, want ieder kunstenaar beleeft toch dat zelfde mysterie, dat dne, in wezen onveranderlijk. Dat is ook nog altijd waar vandaag. Hoewel het met de dag moeilijker wordt het begrip 'Christelijke kunst' te omschrijven.

Is christelijke kunst vandaag nog mogelij k ?
Het is een delicate vraag omdat ieder kunstwerk — geschilderd, gebeeldhouwd,
geschreven, gefilmd... — als zodanig een autonome categorie is. En die kan
slechts beoordeeld worden naar een criterium: het overtuigde en overtuigende
kunstenaarschap van de maker. Sommigen hebben de roeping van de christelijke
kunstenaar gezien in de verheerlijking van God en in het zichtbaar maken van
Zijn heerlijkheid. Anderen zien als taak van de kunstenaar iets aanschouwelijk te
maken van dat volstrekt raadselachtige en onbekende wezen, de mens. Het is
duidelijk dat bier de grenzen tussen de verscheidene kunsten vervagen. Zelfs de
scheidingslijn tussen het werk van bewust-gedragen en dat van niet-christenen is
niet altijd even makkelijk te trekken. Maar dat doet niets of van het feit, dat iedere generatie — ook de onze — behoefte heeft aan een artistieke reflexie op het

Ik wens allen en iedereen een rijke oogst van kunstwerken en een heerlijke vreugde van kunstarbeid toe, mede alle goeds voor de kunstenaar en voor zijn hele omgeving .
En aan ons geliefde en meer-dan-ooit-noodzakelijke vereniging (ons C.V.K.V.)
een niet aflatende dynamiek, een nog duidelijker profiel, vechtlust en taaie weerbaarheid, een lang leven.
En voor ons christenen van de turbulentste tijd in mensengeschiedenis: standvastigheid in de trouw en vriendschap... Christus vincit!
Etienne DE CUYPER.

mysterie van ons bestaan.
Ook u, Vlaamse christenen, van vandaag. Ook u, christelijke kunstenaars, van

vandaag.
De christelijke kunstenaar zit op een dubbel spoor, dat niet van mekaar gaat, niet
uit elkaar kan vloeien, maar onafscheidelijk vanuit het verleden naar ons toe en
van ons naar onze nakomelingen toe, een onuitwisbaar spoor trekt, net als de oude oersterke boerekar, die al groefde ze zich door de weke bodem, nooit verslijkte of verzonk...
Het dubbelspoor van de christelijke kunstenaar: de ene rail: de kunstenaar — de
schepper — getuigend van het ongelooflijk geestelijk potentieel van de mens; de
andere rail: de christen, die voor de gehele mensengemeenschap het verhaal onthult van de ware evangelieboodschap van de Heer Jezus.
Het is een vreugde te mogen constateren, dat mensen met dezelfde gezindheid en
met dezelfde scheppingsdrang geen ruzies uitvechten, geen zakelijk belang verdedigen, maar samenkomen om te beraden, om te overleggen, om plannen te smeden en uit te voeren en ook om gezamenlijk te tafelen.
Het is een vreugde te kunnen deelnemen aan deze manier van aan tafel te kunnen
gaan zitten en het is mij — bij herhaling gezegd — een grote eer en genoegen geweest daarbij te mogen verwoorden wat ongetwijfeld ieder van de disgenoten in
het diepste van zijn gemoed aanvoelt.

DE MUZIEK EN HET KERKGEBOUW
Dit was het thema van de XVe Kirchenbau Tagung in het door overstroming bedreigde Trier, in de Katholische Akademie, van 11 tot 14 april 11. De voorzitter
van de organiserende vereniging, de Kunstler Union Köln, mocht 120 deelnemers
uit Duitsland, Frankrijk, Nederland, Oostenrijk, Vlaanderen en Zwitserland begroeten.
Prof. Dr. Franz Ronig (Trier) gaf een historisch overzicht over de architectonische plaats van de kerkmuziek van de Oudheid tot heden. Hij besloot uit het omvangrijk materiaal dat hij ons toonde, dat er een 'monsterachtig' pluralisme
heeft bestaan i.v.m. het situeren van zangers, muzikanten en orgels naargelang
de eeuw, de stijl, het land, enz.
Prof. Dr. Joh. Overath (Köln) benadrukte de enge verwevenheid van muziek en
liturgie: de 'Musica Sacra' is geen franje of ornament maar een essentieel
bestanddeel ervan. Het liturgisch gebed roept om muziek die het ondersteunt en
de hele mens aanspreekt. De musicus moet een 'biddende zanger' zijn: zuiver
technische muziekuitvoering is hem onwaardig. Hij benadrukte het gebruik van
gregoriaanse koralen, die z.i. exemplarisch zijn en in zich alle kenmerken van een
liturgische muziek dragen.
Prof. dr. J. Friedrich Doppelbauer (Mozarteum Salzburg) behandelde de uitvoering van niet-liturgische geestelijke muziek: zij hoort volgens hem in het kerkgebouw en niet in de concertzaal, want het is eerst in het kerkgebouw dat de religieuze dimensie ervan volledig tot uiting komt 'Pseudo-religieuze' muziek hoort
daar integendeel niet: dat betreft zowel anthropocentrische problematische werken als orgiastische muziek, die het geestelijke element uitsluiten. Daartoe horen
zowel werken uit het verleden als Pop en Beat.
Dr. Gabriel Steinschulte, een jonge rijnlander (muziekconsulent aan het Vatikaan), sprak met veel humor en dubbele bodems, wat niet altijd door zeer 'ernsthafte' toehoorders werd begrepen. Hij had het over de nieuwe muziekvormen in
de eredienst. Vooral de 'Sacro-Pop-Band' met het veelvuldig gebruik van electronische apparatuur, het zich frontaal opstellen tegenover de toehoorders, het
sterk benadrukt optische element van hun opstelling in het centrum van de ruimte doet architectonische en liturgische vraagtekens rijzen: "als men openstaat
voor alle nieuwe ontwikkelingen dan kan men niets anders meer dan
'Mehrzweck-Kirchen' gaan bouwen". Steinschulte waarschuwde voor de 'noodlottige tendens' der Europeanen om de muziek van vreemde culturen zo maar
kritiekloos over te nemen en misverstanden te bestendigen. Hij raadde aan zich
opnieuw over de eigen grote tradities te bezinnen. Dat alles werd geillustreerd
met vaak koddige audities.
Het congres eindigde met een tocht door het Saarland om een aantal merkwaardige orgels in interessante kerken te bezichtigen en te beluisteren.
A.S.
169

in en om de kunst
ENSOR TRIOMFEERT IN ZURICH
Op donderdag 20 mei opende in het Kunsthaus te Zurich de lang
verwachte Ensor-tentoonstelling. Het is de meest indrukwekkende, best beredeneerde, best georganizeerde tentoonstelling geworden die tot nog toe aan de Oostendse meester werd gewijd.
Een cataloog van 372 bladzijden met 140 kleurreprodukties en 50
wit-zwart foto's die bijna twee kg weegt, tienduizenden folders
(met op de voorpag i na Ensor's Bloemenhoed en de verwi jzi ng
naar Oostende), d u izenden voorafgezonden brochures (36 bladzijden, een kleurreproduktie en 16 wit-zwart afbeeldingen), kleuraffiches (formaat 130 x 90 cm) verspreid over de hele wereld...
Zurich heeft Ensor als een genie, als een van de grootste schil
ders aller tijden aangezien en ook consequent op dat hoog niveau behandeld!
De expositie in cijfers: 123 schilderijen, 163 tekeningen en aquarellen, de 133 etsen aangevuld met gekleurde, de litho's, brieven,
dokumenten en foto's.
In de voormiddag werd de tentoonstelling aan de pers voorgesteld in aanwezigheid van talrijke bruikleengevers uit ons
land. Harald Szeemann, het brein achter de tentoonstelling, leidde de aanwezigen meteen naar een van de grote zalen waar vijf
van Ensor's meesterwerken bijeenhangen: o.a. De oestereetster
en De verzoeking van St.-Antonius. Hij deed opmerken dat het
zeer zeldzaam is dat men een schilder van het formaat van Ensor
over een zo lang leven kan volgen en de verschillende uitingen
van zijn genie kan afwegen tegenover het geheel van zijn schepping. Groot belang hecht Szeemann aan de geschriften van Ensor en re-evalueert het latere werk dat met de ogen van heden
anders wordt benaderd dan vroeger. Het gezelschap werd dan
naar de hoofdzaal geleid waar De Intrede van Christus te Brussel hangt, er tegenover Christus bedaart de storm en links en
rechts twee latere maar schitterende karnavalscOnes.
Voor Szeemann is Ensor's Intrede een der belangrijkste schilderijen van de moderne schilderkunst. Het is door het zien van dit
fantastisch doek, gemaakt bijna honderd jaar geleden, dat hij de
studie van Ensor heeft aangevangen. De actualiteit van Ensor's
Kunst was zo een beetje de leidraad van zijn betoog, zijn modernisme en de vele directe verwijzingen in zijn oeuvre naar latere
en zelfs huidige kunststrekkingen. Komende van een authoriteit
als Harald Szeemann (tweemaal de Dokumenta in Kassel, verschillende grote retrospectieven) duwt deze mening — gerealiseerd in deze merkwaardige tentoonstelling — Ensor weer enkele trappen hoger op internationaal vlak.
Bij een eerste rondgang komt men — al kent men het werk van
Ensor nog zo goed — onder de indruk van dit genie dat zich zo
biezonder vroeg (18-19 jaar) is beginnen te manifesteren. Afzonderlijke kabinetten tonen in een welkome intimiteit tekeningen
en grafiek, deels aan de wand, deels in kasten. Zo is het voor de
leek zeer duidelijk in welke mate sommige tekeningen variaties
zijn op een thema uitgewerkt in de doeken. Zo gezien vormen de
aparte kamers gewijd aan de Christusfiguur en de voorafgaande
studies van de Intrede een aanloop tot de sublieme apotheose
van Ensor's grootste schilderij.
Het fameuse restaurant 'Die Kronenhalle' (waar Miro's en Kan.

-

dinsky's en Klee's de wanden sieren) liep dan vol met de genodigden aan wie een prachtige lunch werd aangeboden. De officiele vernissage was een indrukwekkende aangelegenheid. Honderden genodigden hadden zich opeengestapeld in het groot auditorium van het Kunsthaus. De directie kon ons mededelen dat
er meer yolk was dan voor de tentoonstellingen van Picasso en
Matisse.
Niettegenstaande de plechtigheid van het gebeuren slaagden de
sprekers erin een gezellige gemoedelijkheid te bewaren. Na de
perschef die het publiek in het Duits verwelkomde kwam Harald
Szeemann aan het woord. ,Une longue jouissance prend fin
avec ce vernissage"... de voorbereiding van deze expositie was
voor hem en zijn medewerkers een lang genieten van het werk
van Ensor. Ook in deze rede legde spreker het accent op het feit
dat men in de cataloog er zoveel mogelijk had naar gestreefd de
Kunst van Ensor door zijn eigen geschriften te begeleiden.
,,Ensor's taal is schilderen met woorden", aldus Szeemann die
dan het ingenieuse idee had op onnavolgbare wijze de rede van
Ensor voor te dragen ter verwelkoming van ,een ander genie"...:
Einstein. Hoezeer dit bij het publiek insloeg was te horen aan het
veelvuldig gelach met Ensor's spirituele en kleurrijke taal ! Conservator Guido Magnaguagno die samen met Szeemann Europa
had afgereisd om de werken te verzamelen sprak dan over Ensor
en zijn werk waarna de directeur van het Kunsthaus de aanwezigen tot een bezoek aan de tentoonstelling uitnodigde.
Frans Aerts

ORSON WELLES DOCET!
Enkele weken geleden was er op T.F.1 (Franse T.V.) een programma rond Orson Welles. Sinds ik hem ca. 35 jaar geleden 'life' aan
het werk zag in Parijs, heeft dit 'enfant terrible' van de film en het
theater nog geen zier aan vitaliteit en originaliteit ingeboet. Op
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zijn 67ste jaar is zijn blik nog even vinnig, zijn zijn boutades nog
even pertinent en flirt hij nog jeugdig met het paradox.
In een gesprek met de studenten-filmkunst, opgenomen in 1982
in de Franse 'cinematheque' toont deze reus van de zevende

kunst zich nog steeds de jongste non-conformist, de studentengesprekpartners dominerend. Enkele uitspraken mogen dit
i l l ustreren.
Over de scenario's:

,,U wilt geen films maken die touter ontspannend zijn, noch films
met een boodschap. Laat ons dan dertig seconden mediteren bij
de naam Moliere: hij is niet vervelend, noch gemakkelijk!"
Over het film-maken:

,,In plaats van zo veel naar de bioscoop te gaan, maak films. Teken ze als u geen camera hebt: droom ze. Hoe maagdelijker uw
visie, hoe meer u te zeggen hebt".
Over het vak van cineast:

,,Een realisator moet intelligent zijn, maar geen intellectueel,
want de intellectueel is de vijand van de creatie. Wie durft mij
hierin tegenspreken?"
Over de basis-techniek:

,,Om ze te leren had ik slechts drie uur tijd nodig. Niet omdat ik
zo vlijtig was, maar omdat ze zo eenvoudig is."
Over de voornaamste factor:

,,Factor nummer een, is de auteur en al wat aan het oog van de
camera voorbijkomt. De decadentie van de filmkunst begon met
deze 'metteur en scene' die niet meer de dienaar maar de
meester van de acteur wou zijn".
(Het is bekend dat Orson Welles in zijn regie-werk nooit de acteur met zijn conceptie zal verpletteren, maar integendeel hem
zal optillen.)
Over het schoonste moment van de realisatie:

,,Het kostbaarste moment van een realisatie is als men verneemt dat het geld op de bank staat en men met het starten van
de rolprent beginnen kan!"
Weldra zal Welles' legendarische verfilming van 'Don Quichotte'
worden uitgebracht. Momenteel plant hij 'King Lear' (W. Sha-

kespeare). Daarover zegt hi] met een kn i poog je: „J a, ik zal die
maken, als ik nog leef!" En zolang hij leeft, is de filmkunst nog
niet dood!
Rik Jacobs

MOGELIJKHEDEN VOOR RELIGIEUS TONEEL IN VLAANDEREN

In een tijd waarin we overspoeld worden door toneelstukken van
twijfelachtig allooi, kan men zich de vraag stellen waar stukken
met een ethische waarde en religieuze spelen nog behoorlijk aan
hun trekken kunnen komen. De liefde voor het toneel van Rik Jacobs, de vroegere directeur van het Reizend Volkstheater, is bekend. Altijd heeft hij stukken opgevoerd die qua geestelijk niveau en sociale functie (hiermee de droom van Herman Teirlinck
realiserend) hoog mikten. Ook thans blijft hij mogelijkheden
voor levend religieus toneel in Vlaanderen aanwijzen.
Op 28 maart 1983 regisseerde Rik Jacobs in de kerk van de Verrezen Heer in Berchem-Antwerpen Claudels 'Tobias en Sara'.
' L'histoire de Tobie et de Sara' werd destijds gebracht door het
'Theatre du Tertre' en niemand minder dan Jean-Louis Barrault
bewees de speelbaarheid hiervan. De laatste stukken van Paul
Claudel (1868-1955) waren alle bijbels. Zijn modern mysteriespel
'Tobias en Sara' werd vertaald door Jos Boon en Rik Jacobs. In
dit spel van gebed en Godsvertrouwen worden het Oude en het
Nieuwe Testament subliem door elkaar geweven, wat overigens
treffend illustreert hoe er slechts een woord Gods is. Zulks in
een periode — Claudel schreef zijn stuk aan het einde van de jaren dertig — dat het Oude Testament in de katholieke wereld
nauwelijks aan bod kwam ! Een hoofddraad in het stuk is de vereniging in het bidden van de blinde Tobias en de eveneens beproefde Sara. Een andere hoofddraad is het felt dat de liefde van
de jonge Tobias en Sara geen frustraties kent, maar ook ontdaan
is van onweerstaanbare passie en dat God niet wordt vergeten in

de menselijke liefde. In een tijd waarin we de taal van de symbolen niet meer verstaan, worden we in dit bijbelse spel weer zinrijk
geconfronteerd met een aantal symbolen. Het zijn objectiveringen van de krachten die in de psyche van de hoofdfiguren wortelen.
Rik Jacobs heeft 'Tobias en Sara' gerealiseerd met de hulp van
een aantal parochianen van 'De Verrezen Heer', van wie er
slechts twee echte toneelratten zijn. Zoals steeds gaf Rik Jacobs niet zo getrainde mensen en vooral jongeren de voile kans
om zich te uiten. Het werd — naar zijn eigen credo — een 'ontmoeting van poezie en dynamiek, van geest en hart'. Het spel
van de acteurs, het decor van de kerk, de expressieve kostuums,
de muziek (met Gregoriaans) en de belichting werden zonder de
geringste pathos in eenklank gebracht. De overgave in het spel
— vooral ook bij de jongeren — was compleet. Zo werd overtuigend aangetoond, dat het polyvalente aspect van onze hedendaagse kerkruimten zich niet alleen tot concerten en dies meer
leent, maar ook tot toneelopvoeringen. Zo keert het toneel meteen, en zeker een mysteriespel, tot zijn oorsprong terug. Het toneel in Vlaanderen heeft ook behoefte aan andere geluiden dan
deze die het actuele toneel al te eenzijdig uitzendt. Rik Jacobs
heeft hiervan een lichtend voorbeeld gegeven. Zo blijft hij trouw
aan zijn beroepseer en aan zijn roeping van idealistisch toneelman.
Rene Turkry
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DE CLOWN

Danny Kaye

Ik heb steeds een enorme bewondering
gekoesterd voor de clown - met of zonder
woorden. Hij lag reeds in de oudste theaterwieg: de primitieve mimische dansbeweging. Ik denk ook aan de antieke en
middeleeuwse kluchten, aan de narren en
de troebadoers. Ik denk aan de commedia
del'arte, de clowns bij Shakespeare,
MoliOre en Goldoni, aan de Franse Pierrot, de Duitse Hanns Worst, de kindvriendelijke Kasperle, de grote Grock, de wereldvermaarde Fratellini's, Popoff, Charly
Rivel en in de Nederlanden, Buziau, Toon
Hermans, Tom Manders en Renaat Verheyen. Ik denk aan de fascinerende mimespelers van Debureau, Etienne Decroux over Marcel Marceau tot de onovertroffen Zwitserse Mummenschanz. Ik vergeet ook de filmclowns niet: Chaplin,
Buster Keaton, Jacques Tati, Peter Sellers en zoveel anderen. Doorheen de hele
theatergeschiedenis is de clown aanwezig: de speelse incarnatie van de zo menselijke underdog die zijn problemen sublimeert in zijn enig bezit: onverwoestbare
zin voor humor, schelmse plantrekkerij,
onvoorwaardelijke levenslust trots alle
tragiek. De tweespalt die het theater verdeelde in tragedie en komiek, is in hem
steeds een eenheid gebleven in de tragikomische realiteit: de onvolkomen mens
die innerlijk tragisch, uiterlijk komisch
werkt, hetzij door onbeholpenheid, hetzij
door een satirisch-kritische instelling,
hetzij door onmacht, hetzij door het groteske, hetzij door het absurde van de situatie.
Wie met de ware clown meeleeft is zeker
van de verlossende katarsis van de lach,
vaak doorheen de tranen. De clown was
en is de totale speleman. Tegen hem
loopt alle dode theorie to pletter.
Leve DE CLOWN !
Rik Jacobs
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Moretti

Rivel

Buster Keaton

Chaplin
Tom Manders

Grock

Toon Hermans

Barrault

Kasperle

Popoff

Marceau

poëtischb e ri cbt
C . V . K . V . -leden en abonnees kunnen gedichten ter
selectie sturen aan Tijdschrift 'Vlaanderen',
Redactiesecretariaat, 'Ter Hoogserleie',
Hondstraat 6, 8880 Tielt.

Samenstelling: Raoul Maria de Puydt, Eugene van Itterbeek, Ignaas Veys

Bij elke inzending voegt u: adres, post- of
bankrekeningnummer en — zo u uw ingezonden
gedichten terugwilt -- de .nodige postzegels.

De gepubliceerde gedichten dingen mee voor de
Albert de Longie-poezieprijs 1984.

Carmen

gezegende grensgebieden van mei

Onbewust het karma volgend
verdrink ik in jouw persoonlijkheid
spontaan en vriendelijk
een losgeslagen karveel
op zoek naar een veilige haven

Dankbaar liet het ritueel zich herhalen: op zoek
naar zekerheden, vindplaatsen van eenvoudig geluk,
of momenten — even — van duurzaamheid doordrongen,
volgde ik hetzelfde overwoekerd pad van vorig jaar.

karmijnrood de uitstraling van jouw
menselijk — warme genegenheid
de eerste stappen (zelfs op
het podium) overwonnen
ik geloof in jou, Cassandra
Goethe tegemoet: Carmen
lievelingsland, land van
levensvreugde, levenswijsheid
waar ik in der daad in jouw
persoonlijk ver der drink

Andermaal mocht ik vinden: longkruid, weelderig
in zijn groenbespat blad; donkere ooievaarsbek,
in wijnrood fluweel gevat; kleine lila schubwortel,
gehelmde behoeder van de harpspeler de populier.
Gezegend leven dat deze mensvergeten plek bewoont
en zich enkel ingewijden toont: dromers, sprookjesmakers, kruidenleessters, simpele zielen.
Niet een vreemde vertel ik van de vreugde
die bloeit uit het hervinden van wat lang
verwacht en zeldzaam weer bewaarheid wordt.
Marc Coussement

Bob Simoens

Naast mij ligt een schip gemeerd
een onfeilbare houw
en ik polijst je wangen je neus en lippen
als een ontekenbaar beeld
een onbeeldbaar hoofd
ik schrijf wat ik teken
onkenbaar
ik teken feilloos je golvende slapen
zij slapen slagzij
het ademen in
en uit
het schip slaapt
je haren zijn het tuigage dat slaapt
nu dromend
het schip danst
zij droomt
het schip
danst
Je bent een prooi
m'n schip
je ligt nu wel slagzij
morgen komt het water
en laat je je als een schip in de nacht noordwaarts drijven.

hoe nieuw de dag ook is, toch blijft de oorsprong niet na te wijzen.
op de campus bloeit de magnolia, optimistisch en vol overmoed,
zonder zich te kommeren om wetenschap, die geloof dient te bewijzen
of geloof, dat vertrouwen in de wetenschap herstellen moet.
in een ander vertrek van het hoofd vlucht ik, vdor het redeneren,
in de blik: bij sekuurder kijken zal de werkelijkheid zich reveleren
in metaforen. in een devote dimensie kan ik achter de dingen zien,
ontdek ik een kleine zekerheid achter permanent misschien.
om niet voor de finale realiteiten te bezwijken
zal ik de frontale botsing met de buitenwereld mijden.
door het berookte glas van beeldspraak en simbool kan ik de zon inkijken.
de zachte technologie der poezie zal mij daartoe wijden.
de natuurlijke droom van het water zijn de nominale vissen,
de eeuwigheden van de zee zijn geteld in vloed- en ebbelijnen:
zo moeten ook onze meest drieste, dierbaarste gelijkenissen,
ondanks verblinding en bloeding ergens boei-bestaande blijken.
Mark Meckers

Gery de Smet
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humus

boodschapper

het danshuis van het dorp

Humus in zijn handen:
teelaarde om een klavervrouw
voor wie hij buigzaam ruiters snijdt
uit de spieren der bomen.

Eentonig plenzen
met tussendoor
wat licht voor
blad en lijst, geen grenzen
ankeren zijn beelden
vast; het tafelblad gewijd:
zijn kruisweg ligt gespreid
in schuchtere weelde.

De zeemeisjes van de zeemeeuwdorpen
dragen hun lampen boven de schemer uit
in gewaden van mist en mythe
wachtend op hun idool,

Enkel broodnodig ploegschaar,
hardleers gareel en koper:
ertsen uit zomer en winter
voor de riten van vruchtbaarheid.
Vogels en bomen: verbloemde klei
en veelvoud van wind.
Herhaaldelijk een wilg over water
gebogen, op zoek naar een kind.
Alleen sneeuw viel buiten zijn weten,
droeg nog tekens van dieren
die in zijn oogluik woonden.

Hoe zal ik hoven
Hem die onbekend
naderkomt tot mij?

het oude dorp zal een nacht eiland zijn
een dansdijk van de minne,
weldra zullen geliefden als maartse twijgen
in zomer overgaan.
Fernand Florizoone

Bloeit Hij boven
onze puinen ? Hij wendt
zich hoofs... in tekens leeft hij.
Herman Vanderplaetse

Gery Florizoone

god, laat me nog tijd...

twee kleuren

't Verlangen wordt ouder en stiller met 't trage
stromen van 't bloed dat zijn grenzen hervindt:
een droom die verbloeit en die nooit meer begint
in 't kil en ontnuchterend toegaan der dagen.

Ons gelaat slaapt onder bruggen,
verborgen, om de bloei niet
to ontbloten; de vreugde waarmee
dit ontwaken wordt ontvouwd
schuilt in aanstoot.

Ik wil om het vluchten der uren niet klagen
die glijden als wolken naar Binder en zon
en niet om het lied dat ik amper begon.
wie weet of mijn stem nog tot 't einde zal dragen.

en wij hebben geen verhaal —

Doch laat mij, o God, nog dees' luttele dagen,
tot mij uw vlam heeft tot asse verteerd,
laat mij, tot mijn kindren ik 't woord heb geleerd
dat mij bevrijd voor uw aanschijn zal dragen.

De bladeren verscheuren en
vallen reeds in de lente,
geen laatste sparteling,
maar een eenzaam handgebaar
is in stengel en blad
van de dood gekropen.

Jos Vinks

Bart Verheyen
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Het regent maar
voor ons
er zijn nog vele vissen
soms blijven ze gemeerd
even onder de waterlijn
stil als licht in april
ze ademen als een spons
en de regen regent niet
die is er maar voor ons
Herve J. Casier

ye rbondsberichten
ALGEMENE
STATUTAIRE VERGADERING
VAN HET C.V.K.V.
Op zondag 5 juni 1983 ging in het Don Bosco Technisch Instituut te Sint-DenijsWestrem (Gent) de jaarlijkse samenkomst door van het C.V.K.V. en van het
tijdschrift 'Vlaanderen'. De centrale ligging en gemakkelijke bereikbaarheid
zorgden ervoor dat iedereen stipt op tijd was voor de Eucharistieviering in de
moderne, prachtige en sfeervolle buitenkapel van de Paters Salesianen. De
Z.E.H. Jef Sterck, Maurits Van Vossole en Anton van Wilderode gingen ons
voor in een aandachtig gevolgde en door het Gentse Jef Tinelkoor o.1.v. Dries
Leys met stemmige zangen opgeluisterde Eucharistieviering. De homilie uitgesproken door Maurits Van Vossole maakte diepe indruk op alle aanwezigen.
Voorzitter Werner Vens hield het memento voor de tijdens het voorbije werkjaar
overleden kunstenaars-C.V.K.V.-leden:
De kunstschilders: Marcellina Banier (Lier), Dom Basiel Dobbelaere (Loppem),
Jos Geboers (Lommel), Georges Lemmens (Hasselt), Remi Lens (Turnhout) en
Roger Spaens (Tiegem); de beeldhouwer: Willy Kreitz (Antwerpen); de letterkundigen: Dries Bogaert (Brasschaat), Magda Cafineyer (St.-Kruis), Willem Denys (Roeselare), Jozef Droogmans (Hasselt), Maurice Gilliams (Antwerpen),
Paul Lebeau (Antwerpen), Jan Baptist Valvekens (Averbode) en Cyriel Verleyen
(Lier); de toneelmensen: Wim Doevenspeck (Antwerpen) en Constant van Campen (Antwerpen); de musici: Hendrik Caspeele (Latem) en Antoon Eeckhout
(Tesselt); de kunsthistorici: Broeder Firmin de Smidt (Gent) en Andre Vyncke
(Latem).
Hierna werd een receptie aangeboden in de Vergaderzaal van het Technisch Instituut en onmiddellijk viel het op dat een losse, onbezorgde sfeer waarbij hartelijk
gelachen werd, er voor zou zorgen dat het een aangename middag zou worden
voor het honderdtal disgenoten.
Vooraleer aan tafel te gaan dankte voorzitter Werner Vens, en sprak kanunnik
Albert Smeets het tafelgebed, waarna een rijkvoorziene 'salad-bar' en uitstekende spijzen de inwendige mens versterkten. Etienne De Cuyper, bestendig afgevaardigde bij het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen en voorzitter van Openbaar Kunstbezit in Vlaanderen evenals van de Interprovinciale Cultuurraad voor
Vlaanderen, sprak de tafelrede en zijn gloedvolle woorden sterkten de aanwezige
kunstenaars in hun dagelijks gevecht met de Schoonheid. Hij besloot zijn rede
met de woorden 'Christus Vincit', een leuze die maar al te spijtig de laatste tijd
minder en minder aangehaald en toegepast wordt.
Redaktiesecretaris Robert Declerck gaf dan een overzicht van de ontwikkeling
van ons tijdschrift 'Vlaanderen', waarna Beheerder-Penningmeester Hector
Deylgat het financieel verslag presenteerde en de inspanningen beschreef die gedaan worden om aan de crisis het hoofd te bieden.
Onze jeugdige nieuwe verbonds-secretaris Danny Van den Bussche mocht dan
voor het eerst de jarige en verdienstelijke leden-kunstenaars huldigen, waarna
een groepsfoto genomen werd en Professor Keersmaekers, voorzitter van de
Redactieraad, een warme bloemenhulde bracht aan de dames E. De Cuyper,
W. Vens, H. Deylgat en W. Otte.
De laatste genodigden verlieten rond 17 uur het restaurant met de herinnering
aan een aangenaam en gezellig samenzijn waarbij de vrienschapsbanden wat
nauwer aangehaald werden en hulde gebracht werd aan verdienstelijke leden:
enerzijds talrijke kunstenaars die in het laatste jaar een belangrijke onderscheiding behaalden, anderzijds kunstenaars die in 1983 een belangrijke verjaardag
mogen vieren. Zij waren ere-genodigden en werden bovendien bedacht met een
prachtige litho van Erik Roets (Zwijndrecht).
Al met al een waardevol samenzijn rond een schone Eucharistieviering, gezellige
receptie, uitstekend vriendenmaal en warme huldiging. Volgend jaar is het de
beurt aan de provincie Antwerpen en we zijn er nu reeds zeker van dat de spontanelteit die meer en meer naar boven komt op de jaarvergaderingen ook daar voor
de nodige sfeer zal zorgen. W. Otte

Wij gaan naar een tijdperk waarin de geestelijke
en de artistieke waarden van groter betekenis
zullen zijn dan in de drie voorgaande eeuwen.
Prof. Jr. J. Bazil

Verbondssecretaris:
Danny Van den Bussche
Duinenstraat 70 - bus 3, 8400 Oostende

HET KUNSTENAARSVERBOND
BRENGT HULDE AAN ZIJN
VERDIENSTELIJKE LEDEN
Werden bekroond of onderscheiden van augustus 1982 tot juni 1983:
Gonda Aelst: Pr. Kunsten. v. de Jeugd Schilderk. - Pieter Aerts: Pr. Vi. Poeziedagen '82 - Tine Balder: Ridder Leopoldsorde - Bruno Bartels (Hein de Belder):
Pr. Sabam, Brussel - Leon Beel: Schilderpr. J.M. Ronge, Blois - Ludo Bekkers:
22e Bert Leysenpr. v. T.V. '81-'82, Brussel - Hugo Besard: Pr. Club der XII,
Antw. - Lode Blommaert: Pr. beste Regie: Festival v. Antw. en Tornooi v. Herentals - Alfons Boehme: Med. en ere-dipl. Sabam, Brussel - F.R. Boschvogel:
Goud. Feniks VKH, Torhout '82 - Willy Bosschem: Goud. Mathille, Oostende
-Jeanne Brabants: Humanitaspr., Antw. - Jan Brans: Prozapr. V.V.N.A. Astrid Candries-van Lierop: 2e St.-Lutgartpr. VTB - Frank Castelyns: E.V.
Schilderpr. stad Leuven - Gaston Claes: Bundes Verdienst-Kreuz, Bonn - Lisette
en Marcel Debacker: Zilv. Ereteken KVBB - Leo de Buysere: Luigi Corsanipr.
Carara Beeldhk. - Marleen de Cree-Roex: de Pesseroey-de Belderpr. v. Poezie,
Deurle '82 - Joris de Geest: 2e J. Storme schilderpr.. ; 2e E.V. A. Blommeschilderprij s Roeselare; le Spectraalprijs Schilderkunst; Eervolle Vermelding
J.v.Campenhoutschilderpr., Meise -Hans de Greve: le Poeziepr. Vl. Club Brussel; Intern. Europapr. v. Poezie; Poeziepr. v. Harelbeke - Wies de Hert: Int. Keramiekpr. v. Faenza '82 - Peter de Hertog: Keramiekpr. Club der XII, Antw.; L.
de Meeus-pr., Antw. - Bart de Jaegher: Spec. Prov. Pr. Jeugdtoneel W.-Vl. - Jozef Deleu: Off. Orde v. Oranje-Nassau, Den Haag - Luc de Meyer: le J. Stormepr. Schilderk. - Joris Denoo: 3e Kortverhaalpr. - H. Prijs v. tds. 'Appel'
St.-Truiden - Luc de Pauw: Spectraalpr. -Livia en Steven Depuydt-Canestraro:
Beeldh.pr. Stadhuis Brugge - Etienne de Vis: Schilderpr. v. Maldegem - Raoul
M. de Puydt: Cruz de Comendador, Madrid - Luc Devos: le Pianopr. Emm.
Durlet, Antw.; le Pianopr. Lionsclub, Antw. L.O. - Raymond de Waegenaere:
Ereplaket Pl. K. Gent - Frans de Vree: le Beeldhpr. VF-Oostende - Geert d'Hollander: Beiaardwisseltrofee 'Gouden Beiaard' Hengelo; le Int. Beiaardpr. Den
Bosch; Henrypr. v. Compositie Mechelen; Rotarypr. Mechelen - Gaston Duribreux: Med. en Ere-dipl. Sabam - Johan Duijck: Laur. Nat. Koorpr. v. RTBF,
Brussel - Gery Florizoone: 3e de Longiepr. v. Poezie; E.V. J.V.Campenhoutpr.
v. Poezie Meise - John Gheeraert: Achterlandpr. v. Verhaal - Jos Ghysen: Journalistiekpr. Gemeentekred. Brussel - Paul Goris: E.v. Schilderpr. v. Leuven Christine Guirlande: le Poeziepr. A. de Longie; Spectraalpr.; Pr. Bladen v. de
Poezie - Fernand Handtpoorter: P. de Montpr. Toneellit. O.VI. - Emiel Hoorne:
le en 3e Intern. Exlibrispr. St.-Niklaas '83 - Toni Houbrechts: 3e Cartoonpr. v.
Beringen - Hubert Jacobs: Ere-metaal v. Leuven; Med. Prov. Brabant; Med.
Min. v. Cultuur - Josette Janssens: 2e Pr. Festival v. Animatiefilm,
Ottawa/Canada; Pr. Media-festival, Namen -Jozef Janssens: le Schilderpr.
Kunst. v. de Jeugd - Gie Laenen: Selectie Prix Futura '83 Berlijn - Mathieu Lenaerts: 2e Beiaardpr. Virga Jesse, Hasselt - Paule Lonneville: Bronzen Med.
'Young Artists of Europe' New York - Jessie Marijn: Legpenning Referendum
Jeugdlit. BB-Antw. - Freddy Maes: Zilver. Med. 3e Bienn. Mond. des Metiers
d'Art, Nice; Bronzen Med. 'Art Expo' Coliseum, New York - Eugeen Mattelaer:
Pausel. Orde Pro Ecclesia et Pontifice - Robert Merhottein: le Stripgidsprijs Peter Naessens: 4e Tekenprijs v. Ronse - Lieven Rens: Prov. pr. v. Poezie v.
Antw. - Noel Reynders: Beiaardcompositiepr. Logumkloster (Den.) - Laurent
Reypens: 3e Schilderpr. J. Storme - Paul (m) Rigole: Poeziepr. tds. 'Vers', Belsele; E.V. Poeziepr. tds. 'Appel' - Erik Roets (Zwijndrecht): E.V. Aquarelpr.
Lionsclub Voorkempen - Jos Schrijnemakers: Spectraalpr., Gent - Herman Servotte: Order of the British Empire, Londen - Maria Sesselle: Poeziepr. v. Beringen '83; 2e Poeziepr. A. de Longie -Raphaella Smits: Intern. Guitaarpr. v. Benecassim en Granada - Frank Steyaert: Gouden Med. Intern. Keramiekpr. Faenza;
Keramiekpr. Lions Club - Camille Swinnen: Paul Haimon Vl.-Ned./Limburgse
Cultuurprijs Mheer - Jacky Tavernier: 2e Aquarelpr. Lionsclub Voorkempen Mariette Teugels: Pr. Club der XII Antw. - Andre Thomas: Eremetaal Stad Leuven Pl. K. - Erik van Biervliet: 2e Intern. Architectuurpr. Baksteen, Brussel;
Prijs v. Ver. v. Hist. Woonsteden v. Belgie - Gaston van Camp: Legpenning Refer. Vi. Jeugdlit. BB, Antw. - Jef van Campen: E.V. Aquarelpr. Lionsclub Werner van Cleemput: Compositiepr. Union Europ. de Radiodiffusion, Geneve;
Compositiepr. Confed. Intern. d. Societes Musicales Le Havre - Jaak van Damme: Embleempr. Europ. Jaar v. Kunstambacht - Nicole van den Bossche: le
Graf.-Schilderpr. 'Jan de Pauw' VTB - Vincent van den Meersch: Prov. Pr.
Plast. K. Limburg - Libert Van der Kerken: Prov. Pr. v. Gezamel. oeuvre v.
Antw. - Jos van der Veken: Poeziepr. tds. 'Nieuw Vlaanderen' - Charlie Vander
Velde: le Poezieprijs J.v. Campenhout Meise - Lea Vanderstraeten: Ridder Orde
Leopold II - Ambroos R. van de Walle: Prijs Vi. Religieus Bock Brussel - Johan
van Geert: Keramiekpr. Club der XII, Antw. - Guy van Hoof: 2e Kortverhaalpr. H. Prijs v. tds. 'Appel', St.-Truiden - Alfons van Impe: Sabampr. en
ere-diploma v. toneelstukken - An van Lierde: 2e Graf.-Schilderpr. 'Jan de
Pauw' VTB - Patrick van Looy: Nausicaa-koorpr. v. Brussel - Remi van Praet:
E.V. Schilderpr. v. Leuven - Agnes van Ransbeeck; E.V. Beeldh.-pr. VFOostende - Magda van Riet: le Pr. Concours de flute R. Boudin, Paris - Freddy
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van Steenkiste: Schilderpr. Lecesne, Blois (Fr.); Med. v. Valenciennes en Chateauneuf - Ria van Wing: 2e Nausicaa-koorpr. en Persprijs, Brussel - Michael
Vekeman: ANZ-Koorprijs - J. Venken: Mgr. Kerkhofs-koorprijs Limb. - Luc
Verbeke en Cyriel Moeyaert (FVK-Waregem): Jozef van Overstraetenprijs VTB Johan Vercammen (Andries Dhoeve): Zilv. Med. Prov. Brabant - Karel Verleyen: John Flanderspr. Jeugdlit., Averbode - Walter Verleyen: Laureaat K. Acad.
v. Belgie Kl. S.K. , Brussel -Jose Vermeersch: Romeprijs Beeldhk. (keramiek) Leopold Vermeiren: Gouden Bock v. 50e 'Rode Ridder' - Antoon Vermeylen: le
Intern. Exlibrispr. v. Kronach (BRD) - Paul Verschaeren: o.a. Perspr. Cartoenale v. Erembodegem - Jef Versmissen: Tekenpr. J. Minne, Antw. - M. Werner:
Goud. Medaille v. Feder. Nat. de Cult. Franc. v. Schilderkunst - Max Wildiers:
Andre Demedtsprijs v. Marnix-ring Kortrijk - Hendrik Willaert: Sabamfugatrofee v. Vi. Muziekpromotie - Michel Wyffels: 2e Gavertoneeljuweelpr. v. regie.

Hoe uitgebreid ook, toch is deze lijst niet volledig. Wij vragen je met aandrang
na te kijken of je naam er niet ontbreekt, of die van een ander lid van het Kunstenaarsverbond. Graag ontvangen we alle aanvullingen op adres: Danny van den
Bussche, Duinenstraat 70 b.3, 8400 Oostende. Nauwkeurig alle gegevens mededelen, o.m. de juiste datum en rangorde bij de bekroning. Uitslagen die nog niet
in 'Vlaanderen` verschenen zouden we graag publiceren met de volledige lijst der
laureaten. In volgend hummer komt de lijst van de jarigen van 1982.

HET JONGSTE CONGRES VAN HET DA VIDSFONDS

deze betekenis van ons congres zeer goed hebt begrepen en dat dit de reden is van
uw zo talrijke deelname.
2. Een andere vraag die een antwoord vergt, werd aldus gesteld: Identificeert het
DF zich met de R.-K. Kerk ? In zover deze vraag betekent of wij als vereniging
behoren tot en ons verbonden voelen met de R.-K. Kerk, antwoord ik zonder enige aarzeling: ja. Niettegenstaande al het kleinmenselijke dat in de Kerk altijd
aanwezig is geweest en nog is, maar ook dank zij al het schoonmenselijke dat
door haar tot stand kwam, blijft zij voor ons het herkenningsteken van Jezus'
boodschap. Aan haar heeft Hij de boodschap toevertrouwd en juist daarom zal
Hij met haar blijven tot het einde van de tijden. Waarom zouden wij dan niet
met haar blijven ? Om welke reden zouden wij ons niet inzetten om onze Kerk de
glans te geven die haar voor iedereen herkenbaar maakt als de Kerk van Christus:
de Kerk van liefde en barmhartigheid, de Kerk van vrede en rechtvaardigheid, de
belijdende en lijdende Kerk? Als wij ons Neil niet kunnen vinden in de Kerk van
Petrus, waar zouden wij dan heengaan?
3. Een derde en laatste vraag die ik probeer te beantwoorden luidt: Is er in het
DF ook plaats voor onkerkelijken? Ook bier antwoord ik volop: ja. Met welk
recht zouden wij die mensen afwijzen ? Als zij tot onze vereniging wensen toe te
treden, kan dat alleen betekenen dat zij van ons iets verlangen en dat wij hen iets
te bieden hebben, misschien door onze uitgaven, misschien door de programmatie in uw afdelingen. Het ware m.i. onchristelijk hun dat te weigeren. Wel houdt
mijn antwoord in, dat die mensen moeten weten wat wij zijn en dat zij onze eigenheid moeten respecteren. Dit is een kwestie van wederzijdse eerlijkheid. Wie
die eerlijkheid niet zou kunnen opbrengen en zou pogen het christelijk karakter
van het DF te neutraliseren of in andere richtingen om te buigen, is er echter niet
op zijn plaats. Dat is net hetzelfde alsof iemand het DF van zijn Vlaams karakter
zou willen ontdoen. Wij zijn wat we zijn.

In zijn slottoespraak behandelde DF-voorzitter Clem de Ridder een aantal problemen, die — mutatis mutandis — ook voor ons Kunstenaarsverbond kunnen
gesteld worden. Zij hebben betrekking in de eerste plaats met het christelijk vormingsaspect van het DF. Daarover verklaarde hij wat volgt.

Hierna behandelde Voorzitter Clem de Ridder enkele aspecten van het huidige
cultuurbeleid.

1. Een eerste vraag die naar voren is gebracht in een aantal voorbereidende gewestvergaderingen luidt meervoudig: Moet het DF zich zo indringend bezighouden met de christelijke visie van onze vereniging? Is dat niet veeleer de taak van
de parochies ? Het DF is toch geen missionerende vereniging?
Mij dunkt dat er meerdere argumenten zijn om ons congresthema van dit en van
volgend jaar te kunnen rechtvaardigen. Allereerst een historisch argument, dat te
zien heeft met het wezen van onze vereniging. Toen het DF in 1875 werd opgericht, kreeg het niet toevallig de term 'voor godsdienst' in zijn leuze. Het DF
werd o.m. maar onbetwistbaar in het leven geroepen tegen wat toen genoemd
werd 'de geuzerij', die de hand poogde te leggen op het cultuurleven in Vlaanderen. Vandaar dat het DF in de eerste decennia van zijn bestaan een militant katholieke vereniging was. Dat strijdend karakter is mettertijd afgenomen, mede
ingevolge het ontstaan van andere christelijke lekenorganisaties, maar heel de
loop van zijn bestaan door heeft onze vereniging zich uitgesproken christelijk gemanifesteerd, al verschilde de wijze van optreden naar gelang van de omstandigheden.
Een tweede rechtvaardiging is de volgende. Na de woelige jaren van einde 60 en
begin 70, toen de christelijke eigenheid van het DF door een handvol zgn. 'alternatieven' fundamenteel in vraag werd gesteld, heeft ons Nationaal Bestuur met
voorbedachten rade op het DF-congres van 1974 een referaat laten houden over
'een christelijke visie op mens en maatschappij'. Dit referaat werd voorgedragen
door de heer Van Haegenborgh, die zich liet inspireren door een tekst van prof.
Vanderveken, geschreven in opdracht van het DF. Er werd toen gesteld dat die
tekst slechts een basisdocument was, hetwelk na tijd door onszelf diende herhaald te worden in een eigen visie. Dat opzet van 1974 voeren wij dit jaar uit.
Een 3e rechtvaardiging is zeer tijdsgebonden. Ik heb er vorig jaar in mijn
toespraak al op gewezen, dat wij thans een tijdvak beleven waarin God en al wat
maar enigszins religieus getint is het allernieuwste taboe zijn geworden. Paus
Johannes-Paulus heeft dat zo eens uitgedrukt: „De godsdienst van God die mens
is geworden, heeft te kampen met de religie van de mens die zichzelf vergoddelijkt". Uitingen van deze aberratie stellen wij dag in dag uit vast in radio en televisie, in kranten en tijdschriften, in het ontspanningsleven, in de politick, in de
kunst... ook in Vlaanderen. Hebben wij bv. verleden week niet beleefd, dat de
Hoge Raad voor niet-openbare Radio's de aanvraag tot erkenning van een locale
radio verwierp, niet omdat het dossier niet in orde was, maar alleen omdat de
raad van beheer te christelijk van samenstelling bleek? Dit en zovele andere dagelijkse feiten wijzen op de oeverloze uitdijing van een pseudo-humanisme, dat
in wezen het waarachtigste atheisme is. T.a.v. deze evolutie, is het de plicht van
iedere gelovige en van elke christelijke vereniging te getuigen en te verkondigen.
Wij hebben niet eens te kiezen dat wij dat doen of niet doen. Als DF zijn wij
daartoe geboren. En vooral is het ons voorgehouden door het evangelic: ,Gij
zult mijn getuigen zijn".
Ook dit, vrienden, is de betekenis van ons congres: getuigenis afleggen als
christelijke vereniging, — niet met hoogmoed, maar wel met moed; niet om onszelf te roemen, maar om eenvoudig te dienen. Ik ben trouwens overtuigd dat u

Twaalf jaar na de onvoltooide culturele autonomie, waarin wij bv. nog altijd
geen eigen onderwijsbeleid kunnen uitvoeren, is het niet zo verkwikkend over het
cultuurbeleid te spreken, zeker niet over het cultuurbeleid van het laatste anderhalf jaar. Het cultuurbeleid van de overheid drukt zich in grote mate uit in subsidiebeleid. De kredieten van Nederlandse cultuur bedragen voor 1983 amper 0,7
t.h. van de rijksbegroting. Daar heeft de minister van Cultuur niet direct schuld
aan. Dat is het gevolg van de onderwaardering van de cultuur door sommige politici, zowel op het nationale vlak als op dat van de gemeenschappen. Maar wat
zet onze cultuurminister aan om de subsidie voor het verenigingswerk merkelijk
te verminderen terwijl hij een niet onaanzienlijke verhoging voorstelt voor zgn.
opvoedende manifestaties en experimented l vormingswerk ? Is deze verschuiving
van kredieten misschien te zoeken in het feit dat het grootste gedeelte van de
overheidssteun in absolute cijfers naar christelijke organisaties gaat, — en wel
omdat het overgrote deel van de sociaal-culturele activiteiten georganiseerd
wordt door de christelijke gemeenschap ? Dit laatste is geen feit van recente datum maar een historische werkelijkheid, die reeds lang voor de ondersteuning
van de overheid bestond. In verhouding tot hun uitgebreide en veelzijdige werking ontvangen de christelijke organisaties het kleinste aandeel van de rijkssubsidies. Ons eigen DF leeft en werkt met financiele middelen die voor 86 t.h. voortkomen uit de bijdragen van onze leden en uit eigen semi-commerciele activiteiten
(vooral verkoop van boeken en platen). De subsidies die wij ontvangen van het
departement Cultuur bedragen slechts 14 t.h. van onze begroting. Ik wens elke
serieuze culturele organisatie de hoogst verantwoorde financiele overheidssteun,
maar ik zou graag eens de boekhouding inkijken van een stel niet christelijke organismen om te kunnen vergelijken.
Wij beseffen ten voile dat wij in een tijd leven van schaarste aan geldmiddelen en
van noodzakelijke inlevering. Maar wij aanvaarden niet dat er onder dit mom
aan discriminatie wordt gedaan. Of is het geen discriminatie dat de minister van
Cultuur met gulle hand extra-toelagen verleent aan culturele groeperingen die activiteiten organiseren in rijksscholen, terwijl het christelijk cultured l werk in
hoofdzaak is aangewezen op het gebruik van parochielokalen en vrije scholen,
waarvoor zij ook moeten betalen, maar waarvoor zij van elke extra-subsidie uitgesloten worden.
De huidige minister van Cultuur en zijn kabinet blijken zelfs hoe Langer hoe minder te willen verstoppen, dat het bloeiende christelijke verenigingsleven hun — en
achter hen de militante vrijzinnigheid — een doorn in het oog is. Is het geen teken aan de wand dat het DF als belangrijke christelijke organisatie niet meer vertegenwoordigd is in de Hoge Raad voor Volksopleiding, waarvoor wij al 7 maanden geleden de kandidatuur stelden van onze algemeen ondervoorzitter Albert
Doucet ? Ook in deze aangelegenheid blijkt het de wil van minister Poma te zijn
om de christelijke vertegenwoordiging te beknotten. In dit soort dingen wordt
het beruchte cultuurpact steeds meer gehanteerd om van een reele meerderheid
een minderheid te maken.
Nogmaals, wij aanvaarden dat er financieel moet bespaard worden, misschien
zelfs in sommige domeinen van de cultuursector. Maar wat voor onzin is het te
gaan stellen dat cultuur moet geproduceerd, geselecteerd en geconsumeerd wor177

den volgens de regels van de vrije-markteconomie ! In welke beschaving is dat
ooit het geval geweest ? Juist in tijden van economische crisis, van werkloosheid
en van eventuele verkorting van de arbeidsduur stijgt de behoefte aan cultureel
werk onder al zijn vormen, — van lichamelijke en geestelijke ontspanning tot intellectuele, artistieke en spirituele vorming. Wie de cultuur privatiseert, ontneemt
vooral de economisch-zwakken de kans tot culturele participatie en doet aan cultuurafbraak.
Indien men zinnig wil besparen, dat men dan ophoudt met allerlei overbodige
overheidsstructuren te creeren, die niet alleen veel geld opslorpen, maar bovendien een bedreiging zijn voor het vrije initiatief. Ook op het plaatselijk vlak is de
uitholling van het vrije initiatief volop ingezet. Wij denken aan het bibliotheekdecreet, met zijn beheers- en adviesorganen, de gemeentelijke consulenten voor
jeugd en sport, de functionarissen door de overheid benoemd en betaald in de samenlevingsopbouw, de wijze waarop gemeentelijke cultuur- en sportcentra functioneren enz.
Met grote kommer zien wij na het einde van elk schooljaar de schrijnende werkloosheid toenemen van degelijk opgeleide jonge mensen. Tegelijk heerst er in de
sector van het cultureel verenigingswerk een tekort aan mankracht. Via het derde
arbeidscircuit, dat niet van toepassing is voor het verenigingswerk, en via het Interdepartementeel Begrotingsfonds zouden er in de sociaal-culturele organisaties
een aantal jonge mensen kunnen tewerkgesteld worden. Dit gebeurt echter nog
altijd niet, mede doordat minister Poma dit soort tewerkstelling niet genegen
blijkt te zijn.
Neen, het DF kan zich niet verheugen over het huidige cultuurbeleid. Als minister Poma zo verder gaat, zal het woord 'pommade' de betekenis krijgen van
cultuurafbraak en sectair geknoei.
Als derde en laatste onderwerp wens ik nog even te spreken over een actualiteit
uit de Vlaamse Beweging.

U hebt het de laatste weken meermaals gelezen en gehoord, dat de Vlaamse Beweging aan een gevaarlijke verrechtsing toe zou zijn, met als nevenverschijnsel
een nieuwe golf van onverdraagzaamheid tegenover de democratische burgers
van dit land. Dit verrassende bericht doet denken aan een seizoengebonden epidemie, die een hele tijd de mensheid met rust kan laten, maar onverwacht weer
opsteekt. Van dit soort epidemieen moet de besmettingsaard doorgaans gezocht
worden bij de goocheme journalisten van een ochtendlijke krant die durft. Ditmaal was de aanleiding ertoe de betoging te Hasselt, op de kouwelijke zondagvoormiddag van 27 maart, — waarvoor vele DF-afdelingen zich hebben ingezet
en waarvoor ik hen zeer hartelijk dank.
Een moment uit die betoging werd de daaropvolgende dagen gekwalificeerd als
een zwaar en betekenisvol incident, dat met nauwelijks verholen wellust als een
soort 'nieuwe orde' in aantocht werd gezien. Degenen onder u die in Hasselt waren, weten wat er gebeurd is: de woordvoerder van het Vermeylenfonds werd er
door een aantal meestal jonge manifestanten uitgejouwd, — wat ik persoonlijk
niet zo'n elegante vorm van protesteren vind. Waarom werd hij uitgejouwd?
Omdat hij zo'n ijselijk onfatsoenlijke dingen zei ? Ach nee ! Daarvoor is de algemeen secretaris van het Vermeylenfonds een veel te brave man. Alleen mist hij
blijkbaar enige ervaring inzake Vlaamse betogingen en daardoor is hij wat onhandig geweest in zijn woordgebruik, — het was zeker niet de gepaste plaats,
noch het gepaste publiek om het sociaal-economisch programma van zijn fonds
te willen verkopen.
Ik zou vandaag op dat feitje van zo'n gering belang niet terugkomen indien er
dagenlang nadien door zekere opiniemakers niet naar verwezen werd om de
Vlaamse Beweging van verrechtsing en van onverdraagzaamheid te beschuldigen. Tegelijk werd er bovenarms gewaarschuwd tegen de Vlaamse staat in wording, waar de plak zal gezwaaid worden door klerikalen e.a. IJzerbedevaartflaminganten. Dat is een al te doorzichtige vertekening van de werkelijkheid, waartegen ik protesteer, en die zeer gevaarlijk is voor de verdere uitbouw van de
Vlaamse autonomie.
Na de betoging te Hasselt is opnieuw en langs vele kanten gezegd en geschreven,
dat het DF het zwaartepunt uitmaakt van de niet-partijpolitieke Vlaamse Beweging. Ik ben goed genoeg geplaatst om die bewering niet tegen te spreken. Onze
invloed komt zowel tot uiting bij het bepalen van de standpunten als bij het uitstippelen van de strategic en het voeren van acties. Welnu, ik wens er voor uit te
komen dat het DF nooit misbruik heeft gemaakt van zijn sterkte om zich op te
dringen, laat staan om enige andere vereniging te kleineren of monddood te maken. Sedert de oprichting van het Overlegcentrum van Vlaamse Verenigingen in
1965 (dat een DF-initiatief was), hebben we nooit moeite gehad om het spel eerlijk te spelen en om solidair te zijn met de andere fondsen en strijdverenigingen.
Bovendien is het DF altijd consequent geweest met de gezamenlijk ingenomen
standpunten, ongeacht de samenstelling van de vele regeringen die wij sedertdien
hebben meegemaakt. Het verwijt van onverdraagzaamheid komt beslist uit een
verkeerde hock en is op een verkeerd doel gericht.
Vanop deze plaats durf ik alle Vlaamse cultuur- en strijdverenigingen aansporen
om in dezen het voorbeeld van het DF te volgen. De solidariteit binnen de nietpartijpolitieke Vlaamse Beweging is to belangrijk om ze te laten aantasten door
zure oprispingen of kleinzerig gedoe. In het verleden is die solidariteit een voorbeeld geweest voor de Vlaamse politieke partijen, een voorbeeld dat zij helaas te
weinig hebben nagevolgd. Het is een gewezen politicus, nl. Maurits van Haegen178

doren, die wijst op de belangrijke rol van de Vlaamse verenigingen in de huidige
politieke constellatie. In zijn jongste DF-boek 'Van taalstrijd tot staatsvorming'
schrijft hij: „Het bestaan van afzonderlijke Vlaamse politieke formaties biedt
een grotere kans aan de niet-partijpolitieke Vlaamse Beweging om de beroepspolitici te begeleiden en aan te sporen. Meer dan ooit berust het lot van Vlaanderen
bij de zgn. strijd- en cultuurorganisaties".
En om het ook eens van uit andere bronnen te vernemen, citeer ik drie korte uittreksels uit franstalige kranten na de Hasseltse betoging:
La Libre Belgique: „De voorbeelden zijn te talrijk waaruit blijkt dat de (Vlaamse) culturele verenigingen eerst schoorvoetend gevolgd worden, maar dat zij uiteindelij k de toon aangeven aan de hele politieke wereld".
La Derniere Heure: ,Voorzeker was niet gans Vlaanderen in Hasselt aanwezig,
maar men moet goed weten dat als het ogenblik gekomen is, gans Vlaanderen de
betogers van Hasselt zal volgen".
La Nouvelle Gazette: „De duizenden betogers te Hasselt zijn geen marginalen.
Ze zijn de uitdrukking van een diepere stroming in Vlaanderen. Men mag er zich
niet in vergissen. De Vlamingen willen de autonomie; zij zullen ze hebben en zij
zullen ze nemen". (Tot hier de citaten . )
Nu kunnen wij maar hopen dat al onze Vlaamse politici deze franstalige commentaren hebben gelezen. Zij kunnen er alvast een les uit trekken, nl. dat zij best
eens van scenario zouden veranderen om de gemeenschapsproblemen aan te pakken. Vanaf de aanloop tot de vastlegging van de taalgrens in 1962, over de nieuwe taalwetten van 1963, de aanpassing van het aantal parlementszetels, de splitsing van de Leuvense universiteit, de uitvoering van de culturele autonomie tot
de staatshervorming van 1980 is het altijd hetzelfde troosteloze scenario geweest.
Dat begint met hoongelach, daarna volgen verwijten, daarop breekt de tegenaanval los, nadien begint men na te denken, hier en daar is er dan wel een alleenloper
in Kamer of Senaat die een wetsvoorstel indient en — om het draaiboek niet te
lang te maken, — ten slotte komt er toch iets uit de bus, de ene keer holderdebolder, de andere keer een misbaksel dat bol staat van slechte compromissen. Steeds
terugkerende elementen in dit scenario zijn enerzijds de afdreigingen langs Waalse zijde, en de toegevingen met de dood in het hart Tangs Vlaamse zijde. Wie mij
zou verdenken dat ik er een karikatuur van maak, verwij s ik naar het roemloze
lot van het wetsvoorstel-Van den Brande verleden dinsdag in de Kamercommissic, — ook al genoot dit voorstel tot federalisering van de 5 nationaal gebleven
economische sectoren de steun van de Vlaamse regering, van de arbeidersbeweging en de Vlaamse Beweging, en de al dan niet verbale steun van 3 Vlaamse partijen. En nu maar afwachten wat het over enkele weken wordt met de staalaffaire
Cockerill-Sambre; afwachten wie de brutaalste mond en wie de zwakste knieen
heeft.
Hebben wij als Vlaamse vereniging, die zich al 108 jaar inzet voor de belangen
van het Vlaamse volk, hebben wij het recht niet aan de Vlaamse beroepspolitici
te vragen of het nu echt zo moet ? En of het echt zo moet blijven duren ? Heeft
het verleden al niet genoeg geleerd dat wij in dit land onze tijd en energie verliezen met de schadelijke oneindigheid van de zgn. gemeenschapsproblemen, ter
wijl er zoveel andere problemen om een oplossing schreeuwen, vooral in deze crisistij d ? Er is maar een middel om er komaf mee te maken, een enkel: de ruimste
mate van zelfbestuur voor de beide volken in dit land. Onze Vlaamse regering bewijst het, niettegenstaande haar beperkte middelen en haar manke bevoegdheden. Daarom bevestigen wij hier vandaag nog eens het motto van de Hasseltse
betoging: voor onze toekomst — zelfbestuur!
Vrienden, hiermee moet ik eindigen.
Als slot van dit congres gaan wij nu samen de Eucharistic vieren.
Laten wij ons verenigen met de verrezen Heer om bij Hem de weg, de waarheid
en het levers te vinden, en de sterkte om ons verder in te zetten voor Godsdienst,
Taal en Volk. Clem de Ridder

-

KUNSTENAARSBELANGEN
• Hetjubileum van de Vereniging van Vlaamse Letterkundigen was een gelegenheid voor de Voorzitter ervan om de decennien lange Verwaarlozing van de auteurs door het staatsbeleid aan te klagen:

,,De oude eis tegenover de uitgevers van de invoering van een modelcontract, is
nog steeds actueel. Het stond op de agenda van de VVL in 1907, precies 40 jaar
later kwam het aan bod in ons 'Jaarboek 1947' en 70 jaar later stond in de 'Mededelingen' te lezen dat alles in het werk zou gesteld worden om een gesprek hierover op gang te brengen met de uitgeversbond. En ook vandaag nog beschikken
we slechts over louter informatieve intentieverklaringen.
De overheidsbetoelaging van de letteren is eveneens een oud zeer.
Toen Frans van Cauwelaert in 1911 in de Kamer hierover interpelleerde, bleek
dat 81 jaar na de onafhankelijkheid nog geen enkele Vlaamse letterkundige een
persoonlijke toelage ontvangen had... en dat de VVL — in tegenstelling tot twee
franstalige verenigingen — evenmin voor subsidiering in aanmerking kwam.
Er is sedertdien, dat weten we allen, een lange weg afgelegd.
De culturele autonomie, waarvan reeds sprake was in 1936, werd in 1970 verworven, en eind 1981 startte de werking van de eerste Vlaamse regering.

De nuchtere vraag moet echter gesteld worden of sinds deze twee mijlpalen in de
verwerkelijking van de Vlaamse zelfstandigheidsgedachte, het als dusdanig en
noemenswaardig verbeterd is. Ik vrees dat het antwoord negatief is. De begroting
letteren heeft hoegenaamd geen gelijke tred gehouden met het ruimerwordende
aanbod, noch met de stijging van de produktiekosten en derhalve van de prijs
van het boek. Daarbij mag niet uit het oog verloren worden, en ik citeer hier de
Minister van Cultuur, dat 'de beschikbare gelden voor de aankoop van letterkundig werk, het bevorderen van waardevolle publikaties, de vertaling en de verspreiding van de Vlaamse letteren in het buitenland en de toelagen van literatoren
zijn, gezien in het raam van de totale cultuurbegroting, een druppel is op een bete
plaat'.
En inderdaad, vergelekerl met andere culturele uitingen, wordt de letterkunde
schromelijk en, ja uiteindelijk smadelijk benadeeld. Bezuinigingsargumenten
zijn hier niet op hun plaats wanneer we met lede ogen moeten zien hoeveel geld
als vanzelfsprekend verspild wordt, onder het mom van cultuur, aan allerlei initiatieven, instellingen en organisaties die ik hier niet wens te vernoemen. Het
heeft overigens geen zin kritiek te voeren op de subsidiering van andere culturele
uitingen: de hele cultuurbegroting — ik bedoel dat deel van de begroting van het
Ministerie van Cultuur dat echt naar culturele activiteit en schepping gaat — verdwijnt in het niets vergeleken bij de bedragen die in andere sectoren, door andere
departementen, gespendeerd worden aan steriele initiatieven. Ik vrees dat het
zelfs niet om een bewuste beleidsoptie gaat: de letteren liggen zo vanzelfsprekend
en om allerlei redenen buiten de belangstellingssfeer van de overheid, dat er zelfs
gewoonweg niet aan optics gedacht wordt.
Uiteindelijk wordt de uitvoering van die schamele begroting dan nog gekenmerkt
door een tergende versnippering die soms aan het absurde grenst. Hoe dan ook,
een vaststelling dringt zich objectief op: geen enkele Europees land doet zo weinig voor de letteren als Vlaanderen. Dat is een felt, dat kan door niemand redelijk weerlegd worden. Alle andere verklaringen zijn praat voor de vaak.
Ik geloof niet dat welke overheidsbeslissing ook, of welke vereniging van letterkundigen ook, de groei en de bloei van de literatuur fundamenteel kunnen afremmen of stimuleren. Maar een coherent en doordacht overheidsbeleid, en een
aaneengesloten, eensgezinde en representatieve schrijversvereniging kunnen wel
marginale resultaten respectievelijk afwerpen en afdwingen, die een opbouwend
mentaal en bestuurlijk klimaat scheppen. De schrijvende gemeenschap bedelt
geen gunsten af, geen corporatistische voordelen, doch staat op haar elementaire
rechten. Wij moeten het beleid niet ondergaan, wij moeten het miken. Wij mogen de administratieve versnippering niet langer aanvaarden, doch integendeel
een eenmakende en integrerende invloed uitoefenen.
Daarom moeten we duidelijker dan ooit, en met luide stem, de oude eis stellen:
wij willen de oprichting van een volwaardig Fonds voor de Letteren, waarin het
hele beleid, in a1 zijn aspecten, met beslissende inbreng van de schrijvende gemeenschap zelf, geIntegreerd wordt, zowel wat de conceptie betreft als de uitvoering. De oprichting van dit Fonds is zelfs in deze crisistijd een matigende maatregel, en biedt de garantie dat de gemeenschapsgelden zuiniger en vooral doeltreffender beheerd zullen worden. Met minder amateurisme en meer verantwoordelijkheidsgevoel. Dit klinkt misschien als een geloofsbelijdenis, maar, hooggeachte Vergadering, wij weten allen, en sinds jaren, dat het hier om een beredeneerde,
redelijke rijpoverwogen geloofsverklaring gaat."
• De raad van beheer van de V.V.L. sprak zijn bezorgdheid uit over de financiele
situatie van de auteurs bij faling van een uitgeverij. De raad herinnert eraan, dat
reeds op 3 maart 1982, op voorstel van de V.V.L., bij de senaat een voorstel tot
wijziging van de wet van 16 december 1851 werd ingediend, ertoe strekkende het
auteursrecht ten minste gelijk te stellen met het loon van werknemers.
• Het ANZ plant een 'Vlaams Koorboek'. Immers vele koorleiders trachten na
encyclopedisch onderzoek onbekende koormuziek op te sporen en uit te voeren.
Enerzijds blijken gezochte koorpartituren onvindbaar, onuitgegeven of niet
meer verkrijgbaar. Anderzijds liggen vele partituren veilig en vaak onverwerkt
opgeborgen in een of ander archief of ontoegankelijke bibliotheek. Omwille van
de ongekende rijkdom van onze eigen koormuziek en het belang ervan voor de
toekomst heeft de Muzikale Adviescommissie van het ANZ besloten een diepgaand onderzoek in te stellen naar zowel oude kooruitgaven, handschriften, mogelijke vindplaatsen als naar nieuwe uit- en onuitgegeven koormuziek. Het wil
ook alle koormuziek van Vlaamse componisten verzamelen en beschikbaar stellen voor uitvoering evenals bloemlezingen met koormuziek samenstellen. Uit het
oeuvre van meer dan 100 componisten zal een eerste koorboek samengesteld
worden met hoofdzakelijk korte a-cappella-koorwerken voor gemengde stemmen op Nederlandse, Latijnse of andere tekst, om een onbekend koorrepertoire
aan te reiken aan zowel het basis- als het beroepskoor. Gezien de omvang van dat
onderzoek, de verwerking der inzendingen en de selectie rekent de Muzikale Adviescommissie op jonge, geinteresseerde medewerkers die op basis van hun musicologische kennis aan de realisatie van genomen initiatieven wensen mede te werken. Aan alle componisten, de nabestaande familieleden, vrienden of uitgeverijen wordt een dringende oproep gericht om een exemplaar of een copie van
beschikbare koorcomposities ter beschikking te stellen van het ANZ-documentatiecentrum voor koor- en volksliedmuziek, Vrijheidstraat 30-32 bus 14, 2000
Antwerpen. Eventuele kosten worden vergoed. Niet alleen voor de meer dan

1500 koren in Vlaanderen maar vooral voor de wereldwijde bekendmaking van
eigen Vlaamse koormuziek loont het de moeite dat het eerste 'Vlaams Koorboek'
spoedig kan verschijnen. De Muzikale Adviescommissie bestaat uit Jan Theuwissen, Paul Valgaeren, Kamiel Cooremans, Vic Nees, Juliaan Wilmots, Hugo
Heughebaert, Roger Leens, Paul Schollaert, Michael Scheck, Roos Devos en Patrick Peire. Informatie en inzendingen: ANZ-koorfederatie, Vrijheidstraat 3032, 2000 Antwerpen, tel. 03/237.96.43.
• In de Fordgarages te Gent-Ledeberg (Brusselsesteenweg 135-163) wordt door
Amarant v.z.w., Centrum voor Artistieke Confrontatie, de Tentoonstellingsruimte Quetzalcoatl ingericht voor kunstenaars die minder gemakkelijk aan bod
kunnen komen in het galerijcircuit. De ruimte wordt door de heer H. Mahy ter
beschikking gesteld terwijl Amarant instaat voor de artistieke leiding en praktische uitwerking. De naam 'Quetzalcoatl' verwijst naar de gevederde slangengod
in de Azteekse Cultuur en dekt een aantal zeer universele begrippen. Met deze
tentoonstellingsmogelijkheid die aan zeer gunstige voorwaarden aan kunstenaars
aangeboden wordt samen met de logistieke steun vanuit Amarant, wil het haar
service aan kunstenaars verder uitbreiden en vorm geven. De eerste tentoonstelling van 12 juni tot en met 31 juli e.k. Open elke dag van 9 tot 12 uur en van 14
tot 19 uur (op zondag enkel 's voormiddags). Kunstenaars of ge'interesseerden
kunnen voor elke informatie terecht bij Amarant v.z.w., Centrum voor Artistieke Confrontatie t.n.v. Daan Rau, Eedverbondkaai 267, 9000 Gent, tel.
091/21.79.52.

ZIJ R US TEN IN VREDE BIJ DE HEER
t Kunstschilder Dom Basiel Dobbelaere, OSB, overleed 82j. oud op 25.3 te Loppem. Was een groot vriend van Constant Permeke, die hij in zijn laatste levensuren bijstond.
t Kunsthistoricus dr Firmin de Smidt, FSC, Prof.-emer. RUG, overleed op 24
mei. Hij zette zich vooral in — wetenschappelijk en metterdaad — voor ons
bouwkundig erfgoed.
t Toneelspeler en -schrijver, Musicus, Kunstschilder Hendrik Caspeele, eredirecteur Vl. Opera Gent, overleed op 25 mei te Latem. Een universeel kunstenaar wiens naam aan de VTB-VAB-prijs blijft verbonden.
t Kunstschilder Jos Geboers (° 1913) overleed in mei te Lommel. Hij was een der
eerste en belangrijkste vernieuwers van de kunst in Limburg en ook een knap
fotograaf.
t Letterkundige Dries Bogaert overleed 65 j. oud op 25 mei te Ekeren. Hij was
stichter der Erasmusscholen en voorz. der Ver. v. Vi. Nat. Auteurs.
t Toneelauteur Frans Cools overleed 60 jaar oud te Wuustwezel. Schreef ca. 15
stukken en was secretaris der Vereniging van Vlaamse Toneelauteurs.
t Toneelauteur, regisseur en romancier Anton van de Velde overleed 88 jaar oud
in Schoten. Een belangrijke figuur o.m. om zijn rol in het Vlaamse Volkstoneel
en zijn massaspelen.

Verbond en Tijdschrift bieden aan de naastbestaanden van onze betreurde
CVKV-leden en collega's hun christelijke deelneming aan.

HET IS NOG NIET TE LAAT...
Schenk aan een beginnend kunstenaar uit uw omgeving
een abonnement op 'Vlaanderen'!
Dat is daadwerkelijk mecenaat en in ruil daarvoor sturen we u
een echte steendruk van Eric Roets uit Gent.
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prijskampen en onderscheidingen

Activiteitenrubriek van CVKV-leden in nabije verleden en/of toekomst.
Berichten tijdig insturen: Kunstecho's van 'Vlaanderen', Warschaustraat 12 bus 3, 8400 Oostende.

Berichten tijdig insturen:
Kunstecho's van 'Vlaanderen', Warschaustraat 12 bus 3, 8400 Oostende

I. BEELDENDE KUNSTEN

A. LITERA TUUR

Bldh. Maurits Brams, Buchmann Art Gallery Kapellen
25/5 tot 25/6. - Dichter en keramist Jos Bruggen hield
eind juni feest in 'De Jachthoorn' te Veldwezelt n.a.v. het
openen van een tuin. Bezoeken van atelier en werken op
afspraak (Berenhofstr. 16). - Jan Buytaert organiseert Zomeracademie Oostendse Kunstkring. - Ksch. Eric Claerhout, Museum v. Deinze en Leiestreek tot 27/6. - Ksch.
John Chesterman doorlopend in eigen atelier Albert
I-laan 177 Nieuwpoort-Bad. - Ksch. Jan Cobbaert, Fine
Art Selection Gent, tot 17/6. - Ksch. Willy Cools, gal. Jo
Renders Mortsel tot 30/6. - Graf. Filip Crul, Huidevettershuis Brugge, 10/9 tot 2/10. - Ksch. Daniel Deblaere,
Gouden Pluim Tielt tot 30/5. - Tot aandenken van de gevierde kunstschilder en dialekt-dichter Joris de Clercq,
werd in het Duinkerkse een Komitee van Vlaamse scheppende kunstenaars opgericht met de naam 'Joris de
Clercq's Vrienden'. - Aquarellen v. Geroen de Bruycker,
K.C. Vaalbeek Pro Arte Christiana tot 19/6. - Ksch. Jozef
de Loose, Alsput St.-Pieters-Leeuw tot 4/7. - Ksch. Andre
en Robert Deman, gal. Tempo Roeselare tot 17/7. - Ksch.
Eugene Demane, de Optimist Moeskroen tot 30/6. - Graf.
v. Robert de Vriendt en Joris Ghekiere, gal. C.D. Gent tot
28/6. - Doorlopend Ksch. Liliane Duvivier Spaans Paviljoenstraat 4 Veurne. - Ksch. Jan Felix, BBL Veurne tot
16/7. - Ksch. Edgar Heirman C.C. Gemeentehuis Westerlo 30/7 tot 15/8; voordien v. 11 tot 19/6 in Gemeentehuis
van Temse, evenals v. 1 tot 11 /7 in het Vleeshuis te Lier. Ksch. Arthur Hellebaut, Kathol. Kring Oostakker, organ.
DF, 26-29/8; Bouwmeesterstraat 69, in eigen atelier te
St.-Amandsberg, 10-17/9. - In het kader van de
Notebaert-tentoonstelling wordt te Oostende een Herdenking Remi Lens gehouden op 2 juli in het Museum voor
Religieuze kunst om 11 u. - Cartoons van Pol Martens,
Andre Mathys e.a. juni Restaurant Becassine Oostduinkerke. - Over Kunstschilder Frans Minnaert verscheen het
Kunstpocket nr. 15 van Octave Scheire (uitg. Kunstforum
Schelderode: 159 fr. pc. 000-0089921-02). Schilderijen in
Stedelijk Museum St.-Niklaas tot 28/8. - Graf. v. Piet
Moerman en Barthel Ritzen, gal. C.D. Gent tot 28/6. Ksch.-Graf. Hendrik Nachtegaele exposeert elk eerste
weekend van de maand in eigen atelier, Moreelstraat 4,
2800 Mechelen. Op 3 juni opende hij daar zijn nieuw atelier, ingeleid door Rene Turkry, in een oud Mechels begijnenhuisje. Kunstmap met 5 intekeningen (36 x 55 cm) over
Mechelen a 5000 fr. pr. 063-0122380-01 H. Nachtegaele,
Mechelen. - Fotogr. Frank Peeters, Filmhuis Antw., tot
30/6. - Bldh. Maurice Pelgrims, K.C. Hof de Bist Ekeren
1 tot 24/7. - Ksch. Eliane Plancquaert, Par. Centrum
St.-Amands 13-23/5. - Naar een ontwerp van Ray Pyson
werd een wandtapijt door de Zusters Clarissen van het
Zonnelied gemaakt voor de lokalen der Oostendse Astridbiblioteek. - Lino's v. Wilfried Renty 'Abdijleven gisteren
en vandaag', Permanent Boerenschuur Abdij Tongerlo. Ksch. Karel Roelants, AZ-VUB Brussel tot 8/8. - Ksch.
Jef Snauwaert, Artypo - Onder den Toren Veurne in juli. Jenny Steenkiste, de Pompe Sijsele tot 29/6. - Wijlen
ksch. Gustaaf Sorel, Gal. 61, St.-Paulusstr. 61 Oostende,
permanent. - Ksch. Jacky Tavernier, gal. Artypo Onder
den Toren Veurne tot 26/6. - Kunstschilder Andre Thomas, gal. Presences Brussel 16/8 tot 3/9. - Ksch. Sting
T'Jaeckx doorlopend in eigen atelier: Langestraat 46A
Nieuwpoort. - Beelden van Francine Urbin-Choffray, tot
3/7 't Hof te Puttens Lede. - Ksch. Yvonne Valgaeren, eigen atelier Philipslaan 17 Korbeek-Lo, 5 en 12/6. - Ksch.
Johan van Belleghem, doorlopend in atelier: Statiestraat 3
Veurne. - Ksch.-graf. Dries van den Broeck, gal. Teirlinck
Beersel tot 13/6. - Ksch. Lea Vanderstraeten, gal.
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ANTWERPEN - N.a.v. de 'Dag van de Literatuur', dit jaar onder het motto 'Literatuur kan ook anders', wordt voor het eerst de Verhalenwedstrijd 'Moord op de Boekenbeurs' uitgeschreven. Elk verhaal
mag max. vijf getikte kwarto-vellen beslaan. Inzendingen uiterlijk op 1 oktober V.B.V.B. 'Dag van de
Literatuur', Frankrijklei 93, bus 3, 2000 Antwerpen. Zaterdag 5 november, op de Boekenbeurs. Waardevolle prijzen.
BERINGEN - De Poezieprijs van Beringen - organ. Litera - ging naar Maria Sesselle (89 % voor gedicht 'Dat ik haar zuster ben'). De le Litera-onderscheiding kreeg L.M. van den Brande, de 2e MarieClaire de Meyer, de 3e Denijs Van Killegem.
BRUSSEL - Voor de derde maal organiseerde de Vlaamse Klub een Europese poeziewedstrijd i.s.m. het
Onthaalcentrum voor het Verenigd Europa en het Centre international des Etudes poetiques. In de categorie tot 12 jaar ging de eerste prijs naar Padraig 0 Laimhin (Ierland), in de categoric 13-16 jaar naar
Wolfgang Wagner (West-Duitsland) en bij de oudsten (17-21 jaar) weer naar een Ier, Una Ni Bhroimeil.
Op de erelijst twee landgenoten: Lynn Biermans uit Borgerhout in de eerste en Hans De Greve in de derde
categoric.
GENT - Een Kinderenjuryprijs voor de Vlaamse jeugdboeken 1982 ging naar 'Jan Pikkeding' van Staf
Loots (k.v. 7-9 jaar), 'De ster van Napels' van Nicole Boumaaza (10-12 j.) en 'Witte nachten' van Joop
de Beek (13-15 j.). De kinderen waren uitsluitend uit Oost- en W.-Vlaanderen. De jurybeoordelingen
staan in de brochure 'Bubiz' (50 fr.).
- Bocariprijzen 1983: voor Poezie, Mia van der Westen (Brummen, Nd.) met dichtbundel 'Seizoenen' voor Kortverhalen, Leonce Bekemans (Brugge) met reisreportage 'In de sporen van Manco Kapac' voor Essay, Roland Leune (Denderleeuw) en Bart Stouten (Ekeren) met 'Essentie en geluk', voornamelijk over de esthetische ontroering. Voorstelling der laureaten in het Literair Jaarboek 1984, samen met
een aantal geselecteerde inzendingen; te bestellen Uitg. Dirk Bocklandt, Groendreef 107, 9000 Gent.
- Prof. Guido Geerts (KU-Leuven) werd gekozen tot lid van de Koninklijke Akademie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, ter opvolging van wijlen prof. Henri Draye. Hij is lexicograaf en heeft een ruim
aandeel in het 'Woordenboek der Nederlandse Taal'.
Volgende prijzen werden toegekend: 1. Prijs voor taalkunde: aan dr. Armand Berteloot (Lengerich,
BRD) voor zijn werk 'Bijdrage tot een klankatlas van het 13de-eeuwse Middelnederlands; - 2. Prijs voor
letterkunde: aan dr. G. Van Eemeren (Brecht) voor zijn werk 'Het motief Schuld, straf en genade' in de
drama's van Vondel; - 3. Prijs voor letterkunde: aan Francois Van Elmbt (Andoy-Wierde) voor zijn werk
'De Agenda's en Carnets van Karel van de Woestijne. Tekstuitgave en kritisch-historische studie'; - 4.
Prijs voor volkskunde: aan M. Van den Berg (Schilde-'s-Gravenwezel) voor zijn werk 'De volkssage in de
provincie Antwerpen in de 19de en 20ste eeuw' . - De beoordeling van de antwoorden op de prijsvraag
'Het proza van Maurice Gilliams' werd verdaagd. - De Karel Barbierprijs (tijdvak 1981-1982), uitgeschreven ter bekroning van een historische roman, werd niet toegekend.
HERENTALS - De Wim Jorissenprijs (100.000 fr.) werd toegekend aan Dr. Jan Goris, archivaris van
Herentals voor zijn studie 'Belgic en de Boerenrepublieken ca. 1835-1895' (Kempische Boekhandel, Retie). Schenker is de 'Stichting Vl. Cult. Centrum Johannesburg vzw.' en wordt om het jaar geschonken
aan een persoon of organisatie die op actieve wijze de cultuurrelatie tussen Vlaanderen en Zuid-Afrika
bevordert.
LANDEN - Letterkundige Julia Tulkens werd op 23/6 door de stad gehuldigd op een poezieavond die
aan haar werk werd gewijd. Zij is ere-burger van de stad.
LEUVEN - De Vlieberghprijs 1983 voor de roman werd door het DF toegekend aan 'Het zesde zegel'
van Henri van Daele, met eenparigheid van stemmen. Nadat gedurende zeven jaar sommige juryleden een
toekenning van de prijs hadden onmogelijk gemaakt, schijnt er eindelijk wat meer gezond verstand te zijn
gekomen. Dat dankt men aan de laatste jury: Clem de Ridder, Marcel Janssens, Lode Robbroeckx, Edgard Swinnen en Hubert van Herreweghen.
- Het Davidsfonds schrijft de nieuwe 'Prof. Emiel Vlieberghprijs 1985' uit voor een originele, onuitgegeven roman in het Nederlands. Alle auteurs uit Nederland en Vlaanderen kunnen deelnemen. Novellen
of verhalenbundels komen niet in aanmerking. De uitgeloofde prijs bedraagt 75.000 fr. Daarnaast een
premie van 35.000 fr. voor de roman waarin aan de christelijke levensvisie concreet gestalte wordt gegeven. Precieze informatie met o.m. het reglement aanvragen: Sekret. Davidsfonds, Blijde Inkomstlaan 7981, 3000 Leuven.
OOSTENDE - De Prijs v. Letterkunde van de Orde der Oostendse Compagnie werd voor het geheel van
zijn literair werk toegekend aan John Gheeraert (Bredene).
ST.-MARIA-OUDENHOVE - Letterkundige Alois Blommaert, die vdor 25 jaar op 30.6 overleed,
wordt herdacht door de Ver. 'Kunstenaars voor de jeugd' op 3 juli in St.-Maria-Oudenhove. Auteur van
merkwaardige historische, jeugd- en streekromans. Daar wordt ook de 'Prijs Alois Blommaert voor het
Jeugdboek' voor het eerst uitgereikt.
WILLEBROEK-TIENEN - Letterkundige en kunstcriticus Karel de Decker 50 (° Tisselt 1932) werd in
Willebroek gevierd samen met '25 jaar Vaartland', de naam die hij aan het land van Willebroek schonk in
een TV-uitzending. Als archivaris van de gemeente en als promotor van de Kartoen heeft hij eveneens

grote verdienste, zodat ook de Vi. Ver. v. Cartoenisten hun ere-voorzitter hebben gehuldigd. Ook de pers
onderlijnde zijn journalistische activiteit. De cartoenisten maakten voor die huldiging gebruik van de
door hen georganiseerde cartoon-tentoonstelling 'Zoet-Licht-Tienen' in deze stad op 29/4. Hij opende
trouwens hun tentoonstelling op 2/4 te Antwerpen met kartoens i.v.m. Antwerpse folklore en Hendrik
Conscience, zoals trouwens ook de Krisis-kartoenale te Bornem over 'De' oplossing voor de krisis!

B. MUZIEK - TONEEL - BALLET - FILM
ANTWERPEN — De Kodaly-medaille en Diploma werd geschonken aan Gilbert de Greeve, dir.
Rijksmuziekacademie en voorzitter van het 'Kodaly Symposium' dat te Antwerpen doorgaat (7-14/8).
Hij leidt ook de 'Equipe voor vernieuwde muzikale vorming'.
BRUSSEL — Het Gemeentekrediet van Belgie organiseert zijn 19e nationale muziekwedstrijd voor de
disciplines orgel, zang, piano, gitaar, strijk- en blaasinstrumenten, kamermuziek, harp en slagwerk. Kunnen deelnemen: de laureaten 1982-'83 van het secundair muziekonderwijs. Inschrijven voor 31 juli '83.
Leeftijdsgrens: 25 jaar voor kamermuziek, zang en contrabas, 22 jaar voor alle andere instrumentale vakken. Slotconcert op 20 november te 20 u door het Nationaal Orkest van Belgie, m.m.v. de Limburgse pianist Stefan Poelmans. Inlichtingen: Gemeentekrediet van Belgie, Culturele Dienst, Pachecolaan 44, 1000
Brussel (tel.: 02/214 41 11) .
— Van 10 tot 20 juli 1983 organiseert de B.R.T.-Vlaamse Televisie i.s.m. de Koninklijke Muntschouwburg het 6e Internationaal Opera en Bel-Canto Concours voor operazangers en -zangeressen, ouder dan
21 jaar en tot de leeftijd van 33 jaar, d.w.z. geboren na 01.01.1950.
— De Belgische Stichting Roeping meldt dat kandidaturen voor een beurs Promotie 1983 kunnen ingediend tot 30 september. Worden toegelaten jonge mensen tussen 18 en 30 jaar, bezield door een reele roeping zowel op artistiek, wetenschappelijk als sociaal vlak. Universitaire studies zijn uitgesloten. Kandidatuur dient schriftelijk gericht tot de zetel van de stichting: Agora Galerij, bureau 110, Grasmarkt 105 bus
6, 1000 Brussel. Aanbevolen: te weinig Vlamingen stellen zich kandidaat!
DOORNIK — De Oostendse accordeonleraar-componist Werner Desnerck verwierf de leraarsprijs van
het 39e Benelux-accordeon kampioenschap. Deze prijs wordt toegekend aan de hand van de prestaties
van de leerlingen. Hij overtrof met een gemiddelde van 95,75 % de leraars van de scholen uit Varez,
Moen, Hirson, Roubaix, Helchin en Doornik.
MILAAN (It.) — De Compositieprijs Guido d'Arezzo werd toegekend aan de Gentse componist en dingent Eugeen Lievens.
MOL — De viering van 25 j . gemengd koor Ars Nova et Antiqua — dir. Herbert Janssens — was aanleiding voor een dubbelconcert m.m.v. het Mols Percussie Ensemble. Lovenswaardig is dat daarbij niet
minder dan zes creaties waren van nieuwe Vlaamse muziekcomposities: 'Polka' van Lode Dieltiens, ' 's
Nachts wordt de zee' van Herman Roelstraete, 'Herfst' van Jan van der Roost op tekst van Karel Staes,
'De Lente' van Herbert Janssens op tekst van Johan Daisne, 'Sepulchral Voices' van Piet Swerts en 'Ma
weeral' van Frans Geysen. Alle componisten zijn oud-leerlingen van het Lemmensinstituut waar H. Janssens doceert. Alle werken worden uitgegeven met een curriculum vitae der componisten: 'ANEAkoorboek'. Zes koorwerken van hedendaagse Vlaamse componisten (50 blz., 250 fr., t.n.v. Th. Boeckx,
voorz. ANEA, Cardijnstr. 16, 2400). Aanbevolen!
PARIJS (Fr.) — De stad Parijs organiseert van 10 tot 18 september een Concours International JeanPierre Rampal (dwarsfluit), (leeftijdsgrens: 30 jaar).
Voor een gedetailleerd programma met opgegeven werken van de verschillende proeven: Concours Internationaux de la Ville de Paris, Hotel de Coulanges 37, rue des Francs Bourgeois, 75004 Paris.
TOULOUSE (Fr.) — De 29e Internationale zangwedstrijd van Toulouse gaat door van 2 tot 8 oktober.
Voor het vereiste repertorium + verdere inlichtingen: Concours International de Chant, Theatre du Capitole - F 31000 Toulouse (Frankrijk).
VENETIE (It.) — Op het Filmfestival van Venetie zou ons land vertegenwoordigd worden door de film
'Benvenuta' van Andre Delvaux naar de roman 'La confession anonyme' van de Fransschrijvende
Vlaamse auteur Suzanne Lilar. Een co-produktie (Belg. Frk., It.) met internationale bezetting. Het festival loopt van 31.8 tot 11.9.

C. BEELDENDE KUNS TEN
AKEN (BRD) — De 'Kunstpreis Aachen, Neue Galerie - Sammlung Ludwig' werd voor het eerst toegekend aan de italiaan Luciano Fabro (20.000 DM). Het is een tweejaarlijkse prijs voor kunstenaars die op
het hedendaagse kunstleven invloedrijke impulsen hebben uitgeoefend.
ANTWERPEN — De 'Europhot', Europese Beroepsfoto-organisatie heeft besloten een grote wedstrijd
te organiseren: 'Fotografeer uw tweelingsstad om deze beter te leren kennen'. Voorbehouden aan beroepsfotografen, leerlingen van fotoscholen en amateurs (juniors en seniors). Inzendingen voor 30 juli
van series van 5 A 10 foto's: Europhot, Postbus 366, waar men ook verdere inlichtingen kan aanvragen.
Prijsuitreiking in het 7° Int. Congres v. Europhot te Munchen (10/10).
— De Eug. van Mieghemschilderprijs 1983 heeft als thema 'De Antwerpse haven en de mens' . Een eerste
prijs van 20.000 fr. en drie eervolle vermeldingen. Bovendien worden 15 geselecteerde werken tentoongesteld. Reglement: P.J. Verswijver, Schuttershofstraat 32, Antwerpen. Aldus volgens een bericht in tijdschrift 'Koreander'.
BERN (Zw.) — De Zwitserse Prijs voor Naieve Kunst werd behaald door de Brusselse kunstenares Jeanne de Soomer voor haar werk 'Toewijding van Brussel aan de heilige Maagd'. Er waren 71 deelnemers uit
20 landen.

KG 2 LETTERKUNDE
Presences Brussel 16/8 tot 3/9; Museum Leon de Smet
Latem 17/9 tot 9/10. - Ksch. Cecile van Parijs, gal. Teirlinck Beersel tot 13/6. - Graf. v. Annemie Vermoote en
Rik Vermeersch gal. C.D. Gent tot 28/6. - Ksch. Freddy
Vansteenkiste, gemeentehuis Oostduinkerke 1 tot 15 juli;
presentatie van zijn boek over Oostduinkerke op 10 juli.
Van 16/8 tot 1/9, Vismijn Nieuwpoort. - Ksch.-graf. Armand Verschoore, De Zwalmmolen Munkzwalm, 11 /6 tot
12/7 ('s zondags is de kunstenaar aanwezig). - Ksch.-graf.
Jos Wits, Casino Koksijde, 2 tot 15 sept. - Ksch. Henri
Wouters, Silhouet Zoersel tot 19/6. - Kunschilders Godfried Vervisch en Maurice Wyckaert, Brakke Grond
A'dam, 1/10 tot 13/11.

II. LETTERKUNDE
Van Johan Ballegeer verscheen bij Standaard Antwerpen
'Gids voor het oude Brugge' en 'Gids voor de
Zwinstreek'. - De romancier Jack Bergeyck deed zijn poetisch debuut met de Nederlands-Engelse bundel Transcendentale meditaties - Transcendental Meditations gepubliceerd (The Netherlandic Press, Windsor-Ontario, Canada). Bergeyck (pseudoniem van Prof. Dr. Jacobus Antonius Theuws o.f.m.) is in Windsor-Ontario hoogleraar.
Voordien was hij in Zaire. - 'Alleen de optimisten zullen
overleven' is het nieuwe boek van Phil Bosmans bij Lannoo. Andere boeken van hem haalden oplagen van
580.000 (Ned.), 700.000 (Dtsl.), 230.000, 140.000 enz. Van Jacqueline Castermans (e. Maes) verscheen 'Wij zijn
en voor mekaar', een opvoedkundig traktaat (eigen beheer: Schepersweg 56 Genk; 59 blz.). - Van de dichter Leo
Charita verscheen de nieuwe dichtbundel 'Zon en Schaduw' bij de Acad. Derde Leeftijd Brussel. - In de 'VWSCahiers' verscheen nr. 92 over de dichter Andre G.
Christiaens. - Van Georges de Keersmaeker verscheen bij
de Ver. v. Kath. Oostvl. Schrijvers Gent de vijfde bundel
gedichten: 'Gelegenheidsgedichten. Laatste verzen'. - Van
Philippe Despriet verscheen 'De Vi en de V2 in FransVlaanderen' in eigen beheer (150 fr. Br. 462-7252791-02
Ph. Despriet, F.v.den Elzaslaan 5, Kortrijk). - Letterkundige Andre Demedts hield voordrachten over FransVlaanderen o.m. te Kortrijk in april evenals voor DFMechelen. - Lezing uit eigen werk door Petra Dendooven
en Fernand Lambrecht op 23/4 te Varsenare. - Van Andries Dhoeve (ps. v. Johan Vercammen) verscheen in eigen beheer: 'Brief aan mijn vader en Getijden in SintBernardus' (Vianebaan 27, 1570 Galmaarden). - 'Tussen
zon en wolken', reiservaringen van Jos Ghijsen, verschijnt
als Boek van de Maand van de VBVB bij Altiora Averbode; van 15/6 tot 15/7 kost het maar 195 fr. ! De auteur zal
ook voortaan optreden in het T.V.-programma 'Zuid
Noord' : een keus die heel Vlaanderen zal gelukkig maken.
- 'De tocht door de ommuurde tuin', is de nieuwe jeugdroman van Christina Guirlande (Davidsfonds, Leuven), gevolgd door het jeugdboek 'De vloek van de Houngan' bij
MIM, Deurne. Zij hield schoollezingen te Lembeke, Hofstade en Dendermonde. - De letterkundigen Gabriel Haelman (85), Jan Douliez (80), Renaat Saey (70) en Rik Jacobs (70) werden gehuldigd door de Ver. v. Kath. Oostvl.
Schrijvers op 19/6 op de jaarlijkse literaire Leievaartnamiddag der vereniging. - Voorzitter Daniel Merlevede van
KFV (Komitee voor Frans-Vlaanderen) wordt opgevolgd
door Cyriel Moeyaert. - Van Gerard Michiels verscheen
'Dorpsverhalen', uitg. Stichting G.P. Michiels, met ondertitel 'Van mensen en dingen uit het (Lommels) dorpsleven'. Bestellen: 300 fr. br. 068-0910810-07 'Dorpsverhalen' . Opbrengst voor de restauratie van de Lommelse Grote Hoef. - 'Terwijl ik volop zomer ben...", nieuwe dichtbundel van Ann Missorten, werd gepresenteerd door
Frans Cornelis op 10/6 te Tienen. - Van Jos Philippen verscheen 'De bedevaartvaantjes van Alfred Ost' (380 fr.
Uitg. Atlanta Schaffen br. 330-0520750-11). - 'De hel van
het Noorden', nieuwe bundel van dichter Paul (m) Rigolle
(Uitg. Poeziestichting Vers, Nauwstraat 108, Belsele). 181
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BRUSSEL Jongeren tussen 18 en 30 jaar, die materiele moeilijkheden hebben bij de realizering van
een 'roeping' op artistiek, wetenschappelijk of sociaal vlak, kunnen beurzen aanvragen bij de 'Belgische
Stichting Roeping tot 30 september: Agora Galerij, Bureau 110, Grasmarkt 105, bus 6, 1000 Brussel.
Uitgesloten zijn universitaire studies. Aanbevolen, want te weinig Vlamingen stelden zich kandidaat in
het verleden.
DENDERMONDE Huldetentoonstelling Stephan Gorus 70, gal. Het Pand, ingehuldigd door minister
Jan Lenssens, voor de medestichter en oudvoorzitter van K.Kr. Celbeton.
DEINZE De Jonge Economische Kamer richt jaarlijks een Prijskamp in voorplastische kunsten: achtereenvolgens schilderkunst, beeldhouwkunst en grafiek. Het bekroonde werk wordt eigendom van het
Museum v. Deinze en Leiestreek. Dit jaar was de beurt aan de beeldhouwkunst en werd 'Menil' van Patrick Crombe bekroond (25.000 fr.); het is een beeld in Carrara marmer. In 1984 komt dus de grafiek aan
de beurt. Mogen deelnemen de jonge kunstenaars, die het laatste jaar Kunstonderwijs volgen in een
Vlaamse School van Belg. nationaliteit en max. 27 jaar. Inleveren (max. drie werken) begin april 1984 in
het Museum van Deinze. Naast de hoofdprijs (25.000) kan er ook een prijs van 15.000 en 10.000 fr. gewonnen worden. Inschrijvingsformulieren en reglement aanvragen op het Secretariaat van de J.E.K.:
Wim Maes, Kortrijkstraat 64, 9800 Deinze.
DIEPENBEEK Voor zijn tweede lustrum heeft het Limburgs Universitair Centrum Diepenbeek een
wedstrijd uitgeschreven voor een karakteristiek Campusbeeld. Bekroond werd het ontwerp van No
Strauven uit Diepenbeek. Het beeld komt op de agora van het L.U.C.
HASSELT De Prijs boek-ver-beelding (20.000 fr.) wordt door de Prov. Comm. v. Kunstambachten en
de Stichting Bock (L.U.C.) uitgeschreven voor het Nederl.talig taalgebied. Gevraagd wordt de volledige
conceptuele en (typo)grafische vormgeving van een ter beschikking gestelde zakelijke tekst. Het verdient
aanbeveling dat de inzending in alle details uitgewerkt wordt, zo mogelijk met inbegrip van het zetwerk.
Het ontwerp dient creatief en innoverend te zijn, en bovendien uitvoerbaar binnen redelijke technische en
economische begrenzingen. Er zijn echter geen beperkingen wat vormgeving en technische uitvoering alsmede wat het aantal inzendingen betreft. De inzendingen dienen voor 15 november 1983 ingeleverd te
worden bij de Provinciale Commissie voor Kunstambachten, Provinciaal Begijnhof, Zuivelmarkt 33 te
B-3500 Hasselt, adres waarop eveneens het gedetailleerde wedstrijdreglement evenals de te verwerken
tekst aangevraagd kan worden.
KNOKKE-HEIST De 22e Wereldkartoenale bracht bij de 1000 kartoens samen, grotendeels door de
kartoenwedstrijd voor tentoonstelling uit de ca. 3000 inzendingen uit 45 landen. Bekroonden: le pr.
Klaus Vonderwerth (DDR Gouden Hoed); 2e Jacq Jurden (U.S.A. Zilveren Hoed); 3e Werner Rollow
(DDR Bronzen Hoed); persprijs Anten Smajic (Joeg.); prijs v.h. publiek '82: Pirhana; prijs 'Politieke
leven in Belgic': Edwin Nagels (Vlimmeren). In de Humorhal in de vakantiemaanden. v. 10 tot 19 u.
KRONACH (BRD) De Internationale ex-libriswedstrijd 1983 had als onderwerp: een ex-libris gewijd
aan Lucas Cranach de oude (° 1472 Kronach) i.v.m. zijn persoonlijkheid of de invloed op de cultuur van
zijn tijd in Duitsland of daarbuiten. Aantal ingezonden werken 203 van 123 kunstenaars uit 14 landen.
De prijzen werden gescheiden in hoog- en diepdruk. Voor Diepdruktechnieken (ets, burijngravure...)
ging de le prijs naar Mark F. Severin (Belgic); 2e Henryk Failhauer (Polen); 3e Karel Zeman (CSSR); 4e
Woyciech Jakubowski (Polen); 5e Bohumil Kratky (CSSR). Voor Hoogdruktechnieken (hout- en linosnede) ging de le prijs naar Antoon Vermeylen (Belgic); 2e Otakar Marik (CSSR); 3e Andrezj Heidrich
(Polen). Twee Vlaamse kunstenaars werden dus met een eerste prijs bekroond.

MUZIEK, TONEEL, BALLET

—

,

Van Omar Robinon verscheen 'De Baanbreker', toneelstuk over de strijd van priester A. Daens (Toneelfonds
J. Janssens Antw.). 'Vluchtheuvel', nieuwe dichtbundel
van Maria Sesselle, Uitg. Open Kring Gent (47 blz., 150
fr., Dobbelaerestr. 59, Zomergem). Van Ina Stabergh
verscheen in maart een eerste boek: 'Help' (in eigen beheer: 345 fr., t.n.v. Berthie Stas, Papenbroekstraat 217,
3290 Diest, br. 230-0290551-56). Het wordt in juni gevolgd door een tweede: 'Aan de horizon' (275 fr. op zelfde
Bankrekening). Van E. Vandamme verscheen 'De polychromie van gotische houtsculptuur in de Zuidelijke Nederlanden (uitg. Kon. Academic en Brepols Turnhout).
Prof. Herman Vekeman (Univ. Keulen) stichtte 'TNA,
Tijdschrift voor Nederlands en Afrikaans', uitg. J. Lukassen, Wiener Weg 38, 5000 Keulen 40. De redactie is internationaal (Heft I, 200 blz., DM 15). Van Prof. Gerard
Verbeke verscheen 'De weg naar eigen academieen (1.590
fr., uitg. Kon. Academic en Brepols Turnhout). Letterkundige Luc Verbeke hield een dia-avond over FransVlaanderen o.m. op 15/3 te Mechelen. Letterkundige
Herwig Verleyen voerde een actie om Vlaamse boeken en
in het Frans vertaalde werken van Vlaamse auteurs te verschaffen aan Frans-Vlaamse biblioteken te Belle en Hazebroek. Hij zette de reeks voort van groepsbezoeken aan
letterkundigen met Claude van de Berge op 24 april.
'Wuiven met K', nieuwe bundel van Wim Willem, met illustraties en lay-out van Eric en Bertrand Dejonckheere in
cassette (eigen beheer: H. Verriestlaan 56, Roeselare).
'Nauwelijk ademend verheffen woorden zich', tweede
dichtbundel van Rik Wouters in eigen beheer (200 fr., br.
001-0775591-55 R. Wouters, Melkerijstraat 45, Halle).
Kunsthistoricus Frans Vromman e.a. publiceerden 'Wingene, het dorp van moeder Gezelle waar Bruegel herleefde'.
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III. TONEEL MUZIEK BALLET
FILM
-

-

-

Directrice B. v. Vl. Jeanne Brabants is jurylid op de 12e
Intern. Balletwedstrijd van Varna (Bulg.) en op die van
Parijs in oktober. Het orkest v. de opera v. Vlaanderen
o.l.v. Frits Celis trad o.m. op in de reeks 'Proms' in het
Brussels Kon. Circus (24/6). Hij heeft de muzikale leiding
van 'Die Walkure' van Strauss, het galaconcert Livia Budai en Benjamin Brittens 'Death in Venice' in de Antwerpse en Gentse Opera's van sept. tot november. De choreografische Keurgroep Tijl o.l.v. Jos. de Beul hield op 25 en
26/5 opendeurdag (Glorieux Instituut Oostakker). De
groep programmeert 17 optredens in binnen- en 22 in buitenland, o.m. van 23/7 tot 1/8 in Duitsland en met Allerheiligen in Spanje. Solo-optreden van Jo de Caluwe met
'De Raadsheren van Nevele' in Arca Gent o.m. op 18/6.
'Tiroler Trompetten' van Emiel Decloedt o.m. op 15/6 op
de Brugse Burg. Van Ignace de Sutter verscheen 'De Lofzang van alle tijden' (335 blz., 525 fr.). Derde deel van een
trilogie hoofdzakelijk over de liederen uit 'Zingt Jubilate';
opnieuw 160 liederen. 'Het blauwe gevaar' (V. Lanoux)
wordt in mei en juni gespeeld te Kortrijk door WTAK in
regie van Bert de Wildeman en in een vertaling van Dre
Vandaele, die ook acteert met o.a. Piet Balfoort en Aria
Theys. Concert op de beiaard v. St.-Pieters-Mol (op
30/7) door Jos d'Hollander met werken van o.m. Staf
Nees, Jef Rottiers, Piet van den Broek en zijn zoon Geert
d'Hollander; dat laatste voerden trouwens beiden samen
vierhandig uit. Orgelrecitals van Kamiel D'Hooghe
o.m.: Muziekfestival te Eys/Ned. (25/6), St.-WalburgaVeurne (19/8 te 20u30), Hulde aan Flor Peeters (2/9 te
20u30). Verder orgelconcert op histor. instrumenten te
Veurne, Haringe, Moere en Millam met Zuidned. muziek
uit 18e E. Hid is muzikale leider van de refs in de DDR 'In
het spoor van J. Seb. Bach' (20-28/8, Lod. de Raedtstichting): Eisenach, Arnstadt, Miihlhousen, Dresden, Halle,
Weimar, Kothen, Leipzig. - Piet Dombrecht publiceerde
met het Amphion Ensemble een nieuwe plaat met: J.S.

—
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LEUVEN In verband met de prijs Delaunois in vorig nummer: de naam van de prijswinnaar voor graveerkunst is Roland Ketels (Averbode).
MECHELEN Opnieuw wordt de Prijs van de Stad voor Plast. Kunst (100.000 fr.) uitgeschreven voor
kunstenaars die aan de Sted. Academic studeerden, dit jaar voor beeldhouwkunst. Voor 1/7
deelnemingsaanvraag, met personalia, richten tot het stadsbestuur. Een werk `+ maquettes en/of foto's
van twee andere werken, die eigendom zijn van de inzender en onbekroond, tussen 20/8 en 1/9, gesigneerd en gedateerd,. inbrengen bij de dienst musea, Minderbroedersgang 5, waar alle inlichtingen kunnen
gevraagd.
MOL Retrospectieve Tentoonstelling tot hulde van Gustaaf C. de Bruyne in het Jacob Smitsmuseum
Mol (Sluis 199), van 4/7 tot 15/8. Mechelse kunstenaar (°1914) bekend om zijn verfijnde bij de ouden
aanleunende kunst (ps. Cris). Inleider is Marcel Duchateau. 'Ontmoeting met G. Chr. de Bruyne' van Dr.
A. Viane wordt bij deze gelegenheid gepresenteerd (84 blz., 32 ill. zw.-w. en 9 in kleur, 300 fr.). Eveneens
een litho 'Moeder en kind', facsimile 69 x 42,5 v. Litho-atelier De Schutter Antwerpen (3000 fr.). Beide
kunnen besteld door storting van de respectievelijke som (+ 50 fr. port) op br. 413-3057001-35 Vrienden
J• Smits-museum vzw., Mol.
MOLENSTEDE-DIEST De inzendingstermijn voor de vijfjaarlijkse termijn voor de Prijs voor jonge
kunstenaars werd verlengd tot 10 juni. Dit werd slechts eind mei meegedeeld. Schilders tussen 18 en 35
jaar uit Antwerpen, Vlaams-Brabant en Limburg konden meedingen. De laureaat ontvangt 50.000 fr.
Langenberg 1, 3294 Diest-Molenstede.
NEW YORK Ook kunstschilder Jan Vanhoutte werd door de Art Expo van het Colliseum bekroond,
nl. met een zilveren medaille.
OOSTDUINKERKE Kunstschilder Freddy Vansteenkiste behaalde onlangs ere-diploma's en onderscheidingen o.m. in Blois, Douai, St. Amand en Chateauneuf. Werk van hem was op de Intern. Handelsbeurs van Osaka.
OOSTENDE Teveo en Stadsbestuur houden in 1983 de Tweej. Wedstrijd voor Amateurschilders, die
het grondgebied Oostende bewonen, n.a.v. een tentoonstelling met max. 3 werken in het Kultuurpaleis
(17-26/9). Er is ook een prijs van het Publiek. Inlichtingen en inschrijving ten stadhuize.
— Voor de Beeldhouwprijs van het V.F. (30.000, 10.000, 5.000) kunnen twee oorspronkelijke werken geleverd v. 20 tot 28/8 in het Feestpaleis, mits 500 fr. inschrijfgeld. Sekret.: St.-Sebastiaenstr. 20.
ROESELARE — Het bericht i.v.m. de uitslag van de Prijskamp Alfons Blomme 1983 voor Schilderkunst
verscheen, door een vergissing, onvolledig en op een verkeerde plaats in ons vorig nummer. De jury ver—

-

.

—

—

—

—

koos de prijs niet toe te kennen; daarom werd de som (100.000 fr.) verdeeld over de best gerangschikte
kunstenaars. Eerste vermelding: (50.000 fr.) Andre Viane uit Gent, Tweede en derde ex aequo (elk 25.000
fr.): Joris de Geest uit Londerzeel en Guido van Damme uit Antwerpen. De inzendingen kwamen uit Antwerpen (14), Brussel (9), Limburg (9), Oost-Vlaanderen (27), West-Vlaanderen (83) en Zeeland (4). De
jury werd samengesteld uit: J. Crop, M. Debruyne, A. Deckmijn, E. Loncke, A. Smeets en E. Verhal.
TONGEREN — Aan kunstschilder Jaak Savenay wordt een hulde-retrospectieve gewijd tot 5.7 in het
Prov. Gallo-Romeins Museum. Dit m.m.v. de R.v.B. der Basilica-Concerten en de Tongerse Kunstkring.
WENEN — De Oskar Kokoschka Preis, de hoogste Oostenrijkse onderscheiding, wordt op 1 maart —
geboortedag van Kokoschka — aan een internationaal belangrijke kunstenaar geschonken (25.000
D.M.). Dit jaar ging hij naar de Italiaanse objekt-artiest Mario Merz.
KUNSTENAARSVERBOND EN TIJDSCHRIFT WENSEN VEEL GELUK AAN ALLEN DIE ZULLEN MEDEDINGEN OF DIE BEKROOND WERDEN, VOORAL DE LEDEN ONZER KUNSTENAARSFAMILIE CVKV.

uit het leven van kunsten en letteren
AALST — 'Grafische technieken' en 'Brons' in het Museum Oud-Hospitaal, ingericht door vzw. Amarant (dir. Daan Rau), tot 26 juni.
ANTWERPEN — 'Beelden uit de 19e en 20e Eeuw , uit het bezit van het Kon. Mus. v. Sch. K., worden
er vertoond tot 31/7. Er komt ook een cataloog en later volgen nog deel-tentoonstellingen.
— De Biennale v. Middelheim (tot 2/10) is ook aanleiding voor een dozijn galerijen om hedendaagse
sculpturen e.d. te exposeren, met benadrukking van kunstwerken uit eigen land.
— De Kathedraal in Plaat en Prent, Kredietbank, Keizerstraat. Tot 31/7.
— Herdenkingstentoonstelling Alice Nahon (t1933) in het stedelijk AMVC.
— Het Rederijkershuis der Violieren wordt van binnen gerestaureerd in het historische pand,
St.-Niklaasplein nr. 9. Wie helpt de Aloude, door storting op br. 827-87-45 Clem du Four, of 0682026622-28 De Violieren.
BEAUVOORDE — Behalve de 10e folkloristische Dorpsmarkt (4 juni), de tentoonstelling van de kerkschatten en het Wagenspel 'Stientje van de leute' (5 juni) is er het jaarlijks Poeziefestival in de 17e-eeuwse
Driekoningenschuur: telkens te 20 u met W. Spillebeen (19/7), Tine Ruysschaert (13/7), Hein de Belder
(15/7), Gery Florizoone (18/7); kaarten bij Dienst Toerisme, Markt, Veurne, tel. 056/31 21 54. Bovendien een tentoonstelling 'Albert Servaes' vroege periode , door Jan D'Haese samengesteld n.a.v. Servaes'
100e geboortedag (Cult. C. Kerk van Vinken). Tenslotte 'Een dorp vol poezie' met gedichten van Joz. L.
de Belder aan vensters en poorten.
BERLAAR — Huldetentoonstelling van wijlen kunstschilder en CVKV-lid Jan Baptist Coomans in gal.
Forum (4 tot 12/6) georganiseerd door Gemeente en Kultuurraad, met toespraken van Jo Hermans en
Herman de Schutter.
BILZEN-RIJKHOVEN — De Kommanderij Alde Biezen (kasteel) wordt van 1 tot 21/8 de zetel van een
Europese Opera-zomerschool. Georganiseerd door 'European Opera', dir. Karel Aerts, met Geoffrey

Harnett (UK) en Maureen Callinan (Australia). Gastprofessoren: Vera Rozsa en Paul Hamburger. Van
de 60 aanvragen werden er 36 weerhouden uit 17 landen, o.m. de Vlaamse zangers David Davidse, Gerda
Lombaerts en Katarina Moesen. Tot besluit: galaconcert in het Hasselts C.C. (19/8, 20 u), Mechelse Begijnhofkerk (21/8). Op de zondagen openluchtconcerten ter plaatse (7 en 14/8, 15u30). Daarmede zet de
vzw 'European Opera Centre', zetel Aldbiezen, zijn activiteiten in. Het begeleidend orkest bestaat uit eindejaars v. Lemmensinstituut en Conservatoria o.l.v. Ernest Maes. Synopsis: Mozart: Cosi fan tutte &
Don Giovanni, Verdi: Falstaff, Rossini: Il signor Bruschino. Inlichtingen: Europese Opera, 16 Koningin
Astridlaan, 2800 Mechelen. Tel.: 015/20 41 49.
— Het Secretariaat van VLA (Ver. v. Limburgse Auteurs) ging over van de ontslagnemende Jaak Venken
uit Dilzen naar Theo Steegen, Biesenstraat 1, 3744 Bilzen-Rijkhoven (Aldebiezen). Hij wordt bijgestaan
door Georges Lambrechts.
BRUGGE — De 20e Intern. Muziekdagen brengt een uitvoerig programma 'Van Barok tot Klassiek' en
'Van Bach tot Mozart', evenals 'Het Klavecimbel en de Piano-forte', van 29/7 tot 13/8. Programma en
inschrijvingen: Dienst v. Toerisme, Markt 7, tel. 050/33 07 11. Tot besluit het Slotconcert van de Internat. Koorweek georganiseerd door de Vl. Fed. v. Jonge Koren.
—= Vanaf 2 juli zijn de Vlaamse Primitieven terug tentoongesteld in het Gruuthusemuseum, na de restauratiewerken in het gebouw.
— 'Kunstambacht in West- Vlaanderen 1983' in Huidevettershuis; organisatie Prov. Com. v. Kunstambachten van 2/7 tot 28/8 (ca. 20 kunstenaars).
— 'Variaties op tekstiel': werk v. studenten plast. kunsten T.I.H. Familie tot 26/6 in het Huidevettershuis. Inleider was Daan Rau.
— Kunstenaars beneden de 35 jaar die in West-Vlaanderen wonen en zich uitdrukken via performances,
video, multi-mediale installaties, Mailaert projecten, nieuwe schilderkunst enz. kunnen deelnemen aan
de tentoonstellingsreeks 'In en met de ruimte' die in september, oktober en november zal plaatshebben in
het Jeugdontmoetingscentrum in Brugge. Inlichtingen: Kleine Hertsbergestraat 1, 8000 Brugge.
— Wijlen Magda Cafineyer (t 1983) was van 1952 of twintig jaar conservator van het voormalige folkloremuseum (Hallen). Zij had haar volledige kantdocumentatie geschonken aan het museum voor volkskunde te Brugge. Die kwam nog van de kantverkoopster Anna Strubbe. De erven Cafmeyer hebben het
overgemaakt aan het museum aan de Rolweg.
BRUSSEL — Het St. -Lucasarchief voert reeds jaren actie tegen de verwaarlozing en vernieling van waardevolle architectuur uit de stad. Vier jaar na het verschijnen van zijn 'Urgentie-inventaris' kwam het tot
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Bach, Musikaliches Opfer (B. W . V . 1079) in de interpretatie van K. Lenski (Pavane, ADW 7095). - Orgelconcert
van Chris Dubois 'Flor Peeters 80' op 7/10 voor Festival
van Vlaanderen te Mechelen. Eveneens op 11/9. - De Antwerpse Capella Cecilia onder leiding van Frans Dubois (11
sept. 20.30) in de Kathedraal. - Zangrecital van Rachel Fabry, Vienna St.-Niklaas 15/6. - 'De tastbare verbeelding
van J.P.S. Een ongewoon toneelspel' van Leo Laerenbergh werd door Tej ater Konvent gecreeerd in het Deurnse Ruimteteater half juni 11. - De Tongerse stadsbeiaardier
Mathieu Lenaerts concerteert op 10/7 op de Abdijtoren
van Postel met werken o.m. van Renaat Veremans, Piet
van den Broek en hem zelf. - Flor Peeters 'Missa Festiva'
in de Tongerse O.-L.-Vr.-Basiliek op 26/6. Naast vele andere werken (cf. programma Flor Peeters-huldiging). - De
Truierse stadsbeiaardier Noel Reynders concerteerde op
de Molse St.-Pieterstoren op 13/8, met o.m. werken van
Staf Nees, Piet van den Broek, Jef Rottiers en hemzelf
(zijn bekroonde 'Passacaglia' van Logumkloster). - 'Missa in honorem Sancti Amandi' van Herman Roelstraete,
Mariakerke-Oostende 21/5, gecreeerd door Walter Taeckens met zijn koor 'Duinengalm'. - Eerste parapluconcert
met diverse koren o.l.v. Paul Schollaert op het Antwerpse
Wappersplein om 20u30, 7 juli. - Jubeljaarconcert 'Domus Dei - Porta Coeli' door het Antwerps Kathedraalkoor
o.l.v. Jan Schrooten in de gerestaureerde
O. -L. -Vrouwkathedraal op 23 en 24/6. - Kamermuziekconcert met Hedwig Swimberghe, klarinet, e.a. op 4/6,
Conservatorium Brugge. Organisatie Ballet Olivia Geerolf. - Concert van Pianovirtuose Sylvia Traey o.m. voor
Festival v. Vlaanderen op 30/7 te Antwerpen. - 'Onder
Ons' (R. Verheezen) wordt gebracht door WTAK vanaf
16/9 met o.m. Dre Vandaele. - Orgelconcert van Piet van
den Broeck op de Abdijtoren van Postel op 17/7, met
werk o.m. van for Peeters, Staf Nees en hem zelf. - Op
26 mei was er in de Kortrijkse St. Maartenskerk een concert In Memoriam Organist Albert Vanhaute, door de organist Chris Dubois met werken van Flor Peeters (Fuga
op. 28, Koraalpreludes op. 39 en Elegie op. 38). - Recital
op verscheidene instrumenten door Jos van Immerseel op
het 10e Festival der Voorkempen te Schilde met muziek
uit verschillende perioden begin juni. Voor het Festival
van Vlaanderen op 23/9 te Antwerpen met een clavecimbelconcert. - Het Vokaal Ensemble Currende o.l.v. Erik
van Nevel in de Tongerse Basiliek op 19/6. - Fluitiste Gaby van Riet neemt met een concert deel aan het Symposium Kodaly in de Antwerpse Singel (4-14/8). Aan dit Symposium dient men voor 1 juli in te schrijven. - Willem Vermandere trad op o.m. met veel succes op het feest van Radio Uylenspiegel in Wormhout (1/5). - Beiaardier Frans
Vos organiseerde opnieuw de door hem opgerichte 'Torenconcerten' op de Molse St.-Pieterstoren en de Abdijtoren van Postel (23 mei-4 sept.). Concerten van hem zelf op
23/5, 2, 11, 16/6, 6/7 en 4/8, met werken van hem zelf,
evenals van Jef Rottiers, Flor Peeters, Piet van den Broek,
Renaat Veremans, Armand Preud'homme, Staf Nees e.a.

PERIODIEKEN
• Eigen, Red. Joost van Brussel, Nonnenstr. 12, Roeselare. - 6° Jrg. nr. 1, maart '83: Een rijke keus aan gedichten
van o.m. J. Soens, J. Vanbrussel, D. Lievens, J. Bovyn,
J. Coghe, G. Demedts, J. Caen, Cec. Vandoorne, J. Vandromme, G. Coghe, E. Soenens. Daarnaast uittreksels uit
recente bundels van A. Dierick, W. Willem, P. (m) Rigole, A. Despretz, G. Florizoone, G. Mandelinck, R. Wouters e.a. Illustraties van Daniel Castelein. Het blad is een
trefpunt voor vele jongeren en ouderen, een podium tevens waar het beste uit hun werk wordt gepresenteerd. Bescheiden presentatie maar degelijke inhoud.
• Adem, tweemaand. tds. muziekcultuur; Red. M. van
Reeth, Herestraat 53, Leuven. - Nr. 3, 1983: Hoofdthema
'interpreteren' wordt behandeld door H. Schoonbroodt
183
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(Interpret. bij Frescobaldi), Lode Dieltiens (Het onmisbaar koor), Jan Schrooten (Gregoriaans interpreteren),
Bernard Huybers (Melodie als verklanking van tekst door
de compositie), Herman van Campenhout (Zin van de
vergelijkende discografie), Mia Ducatteeuw (Het 'afwerken' in een gevarieerde muziekles), M. van Reeth (Gelovige opgang naar God door actieve luisteroefeningen v. leerlingen: Bach, Brahms, Faure, Britten) en Piet Swerts
(Nieuwe compositietechnieken van Witold Lutosawski).
Tenslotte een rijke oogst aan documentatie door het Tijdschriften Overzicht e.a. (M. van Reeth).
• Das Munster, Red. Dr. H. Hofstatter, Freiburg, Abon.
DM 79 (+ port), Pc. Munchen 190.90-802. - Heft 2, 83:
o.m. 'Moderne schilderijen in oude kerken van het Bisdom Trier' o.m. omdat bleek dat de naakte functionele
architectuur een vergissing was (Dr. H.B. Busse): de schilderwerken moeten zich aanpassen aan de historische stijl
en gedaan worden door specialisten, die tevens met de verlangens der parochianen moeten rekening houden en geschikt materiaal moeten gebruiken. - De nieuwe gewelfbeschildering van de barokke collegiale kerk van Engelszell
(Oostenrijk) door F. Frohlich, die aansloot bij de stijl van
de schilder van de vroegere gewelfbeschildering. - Het
aartsbisschoppelijk museum van Wenen (R. Feuchtmuller). - De zevenarmige luster der kathedraal van Wurzburg. - Het Kruismotief in het werk van Manfred Riederer, een jong artiest i.v.m. 'Die Nahe des Todes'. - Recent
religieus werk uit diverse ateliers van architecten en
kunstenaars. - De engel in de kunst van verleden en heden.
• Jaarboek van de Ver. Zannekin, Red. Maurits Cailliau,
Abon. 350 fr. t.n.v. M. Cailliau, Paddevijverstraat 2,
8900 Ieper. - Nr. 4: O.m. Culturele verkenningstochten in
Fr.-Vlaanderen vanaf 1911 (W. Corsmit); Spotliederen tegen de verfransing (Leo Camerlynck); Actuele publicaties
over Fr.-Vl. (M. Cailliau); Duitse Nederlanden (L. Camerlynck, L. Kremer, A. Weynen e.a.).
• Internationaal Jaarboek voor Hedendaagse Kunst,
Red. Florent Bex e.a. Antwerpen, Uitg. Elsevier
Brussel/Amsterdam, Leuvensesteenweg 325, 1940
Woluwe-Zaventem; 200 blz., 265 x 309 mm, 404 kleur en
47 zw.-w. illustraties; 2450 fr. - Jrg. 1982-1983 Art 82: In
zijn inleiding schrijft Jean-Louis Pradel: „Art 82 is een
uitnodiging tot een tocht door de soms verbazende overvloed van de levende kunst, een wereldreis die bij benadering de dagomwenteling van de 'universele tijd' volgt".
Inderdaad, dit jaarboek voert ons in een reis om de aardbol van Australia naar de USA over 24 landen, waarbij we
110 evenementen en 126 kunstenaars meemaken, aan de
hand van enkele competente lokale gidsen. Voor Belgie
zijn er dat drie, die teksten ondertekenen (K. Geirlandt,
Wim van Mulders en Flor Bex); maar ook Jan Hoet en
J.-P. van Tieghem moeten er op een of andere wijze mee
te doen hebben, want hun namen prijken op de lange
medewerkers-lijst vooraan. De evenementen zijn voor
Belgie: 'Het picturaal verlangen van de Nieuwe Schilderkunst' (Isy Brachot Gal., Brussel), geillustreerd door Sigefride Hautman, Fred Bervoets en Narcisse Tordoir; 'De
magie van het beeld', eveneens over de Nieuwe Schilderkunst (P.v.S.K., Brussel), geillustreerd door Jacques
Charlier, Mark Luyten en Walter Swennen; 'Verzamel.
Mus. v. Hed. Kunst gent' (in P.v.S.K. Brussel), geillustreerd met werk van Jef Geys, Roger Raveel, Gilberto
Zorio, Mario Merz, A. en P. Poirier, Christo, Dine, Warhol. Het blijkt dus dat geen enkele onzer inboorlingen een
zelfstandige bladzijde waard is, vermits men om drie bladzijden vol te krijgen nog moet op buitenlanders beroep
doen. Frankrijk krijgt zestien bladzijden waarvan er elf
volledig aan een kunstenaar zijn gewijd; maar welk allegaartje: 1 W.-Duitse Prager, 1 W.-Duitse Liverpooler, 1
Bristoller, 1 Libanese New-Yorker, 1 O.-Duitse Keulenaar, 1 Atheense Parijzenaar; naast drie autentieke Fransen: de sadist Rebeyrolles, de farceur Gasiorowski, de
kleurengoochelaar uit de Midi Viallat. Ach, ik vergeet de
grote Dusseldorfer met de heerlijke troep die hij 'realiseerde' bij Durand-Dessert. — Nederland krijgt acht bladzijden en zeven experts werden bijgehaald, maar we moeten
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een evaluatie: een 'In Memoriam patrimonium - Part I', een treurlied om het steeds verder schrijdende
wanbeleid in de hoofdstad.
— De Brusselse Kon. Musea verwierven werken van Lambert Lombaerts en Frans Snyders (16e E.), en
ook van Jef Lambeaux (19e E.).
— 'Drie Kontinenten , ethnografische kunst van Afrika, Amerika en Oceanie, uit het Stuttgartse von
Linden Museum (250 stuks). Ook belangrijk als bronnen van inspiratie of voorwerpen ter nabootsing op
grote schaal voor de eigentijdse (?) Westerse cosmopolitische kunst. Museum v. Schone Kunsten, 23/6 t.
25/9. — Daar eveneens 'Duitse Fotografie van 1850 tot heden' m.m.v. het Goethe Institut; van 23/6 tot
28/8. Chronologisch geordend over vijf afdelingen.
— Het 'St.-Lucasinstituut' Paleizenstraat 70 en Groenstraat 156, exposeert werken van leerlingen op
30/6, 1, 2 en 3/7, v. 14 tot 18 u.
— 'Stedebouw en Architectuur in Vlaanderen' Deel II: tot 31/8 in Prov. Dienst Stedebouw, Handelsstraat.
— 'Een eeuw vrijmetselarij in onze gewesten' tot 31/7 ASLK, Kreupelenstraat.
CONNECTICUT (USA) — De Missa 5 vocibus in honorem B.M. Virginis de Lourdes van Edgard Tinel
werd in Connecticut op plaat gebracht door de Pro Arte Chamber Singers of Connecticut o.l.v. Arthus
Sjogren met op de keerzijde de 'Mass in E flat' van Jozef Rheinberger (425 fr. + 40 fr. port, br. 4400102281-18 Ned. Volksliederen Gent).
DAMME — 'De animisten in Brugge' in het gerestaureerde 15e-eeuwse stadhuis (9/7-28/8).
DIEPENBEEK — De studenten van het Limb. Univ. Centrum publiceerden Studentenliteratuur: in 1982
een dichtbundel en dit jaar een bundel korte proza-stukjes: beide dus geschreven door studenten en door
hen verkocht voor een sociaal doel. Dit jaar voor de psoriasislijders.
DIEST — 'Moderne grafiek' gal. Esschius Begijnhof augustus.
EINDHOVEN (Ned.) — Holland Art Initiative (19, 20, 21/8) wordt de grootste kunstmarkt ter wereld
volgens de organisatoren. Zij gaat door in het Philips Cult. Centrum P.O.C. en omliggende terreinen
(100.000 m 2 ) en verzamelt ca. 1500 beroepskunstenaars, galerijen, verenigingen, e.a. Deelname-kosten
zijn veel geringer dan gewoonlijk in de beroepskunstenaarsafdeling. Daarnaast is er ook een amateurkunstmarkt, waar deelname nog gevoelig minder kost. Gedurende de kunstmarkt treden er ook muzieken teatergroepen op om hun programma te presenteren (gratis toegang). Informatie: H.A.I., Postbus nr.
24046, 3502 MA Utrecht, tel. 02155-11340.
EKELSBEKE (Fr.) — 25e Vlaamse dag op 10/7 met tentoonstelling (9u30 St.-Jozefzaal), Hoogmis (Gregoriaans koor van Abele-Watou; homelie van Kan. M. Deswarte), Herdenking Joris Declercq, Aperitiefconcert (11u30, St.-Jozefsinstituut), Cultur. Bijeenkomst (14 u, met o.m. G. Decalf, G.M. Triquet, Renaat van der Linden, C. Moeyaert), Tuinfeest (16 u).
FLORENVILLE — Internationale Vakantiecursus Muziekinterpretatie van 31/7 tot 14/8. Directie Herman Streulens. Cursussen: Klavecimbel en basso-continuo: A. Coucke & G. Penson. Pianoforte: H.
Streulens - Blokfluit: M. Ketels en P. Laureys - Luit: Ph. Malfeyt - Koor: E. Van Nevel - Kamerorkest &
samenspel: D. Van de Velde, D. Van den Hauwe, M. Sonnaert, M. Van den Hauwe, F. Verpoest, M.
Berge en M. Tempels. Inlichtingen + inschrijvingen: Fonds Jonge Musici, Onderbergen 29, 9000 Gent,
091/25 05 50.
GENT — De nieuwe Stichting Architektuurmuseum v.z.w. wil een open centrum zijn, interdisciplinair
gericht, als een medium voor eenieder die met vormgeving in zijn milieu begaan is. Daartoe wordt gestart
met o.m. initiatieven voor wet. onderzoek (bibl., dia- en videoteek...), een permanente tentoonstelling,
thematische tentoonstellingen inspelend op de actualiteit, galerijruimte verschaffen aan eigentijdse ontwerpers, enz. Voorzitter is Jos Vanderperre en secretaris Marc Dubois. De zetel is gevestigd: Drabstr. 12.
HASSELT — De 9e Interlimburgse Monumentendag had plaats begin juni over 'historisch monument en
interieur' in Aide Biezen, Borgloon (Rijkel en Ruklingen), Kuringen en St.-Truiden: plaatsen waar goede
restauraties werden doorgevoerd.
— Acht x 83 is een promotietentoonstelling v. jonge Limburgse kunstenaars in het Prov. Museum Begijnhof van 4/6 tot 3/7.
HEUSDEN-ZOLDER — 'Textiele Werkvormen. Een nieuw perspectief' in het Cult. Centrum v. 3 tot
19/6, ingericht door de Dienst Kreatief Ambacht (Min. Middenstand). Aansluitend 'Creativiteitsateliers'
in de Media-galerij.
KASSEL — Voor de Dokumenta 8/1987 zijn de belangrijkste kandidaten-samenstellers: E.L. de Wilde
(Stedelijk A'dam), Kaspar Konig (samensteller v. 'Westkunst'), Wulf Herzogenrath (Kolner Kunstverein), Germano Celant (criticus, Genua), en Armin Zweiten (conservator Lenbachhaus Munchen). Elk
moest een ontwerp aanbieden, uiterlijk 31 juni.
LATEM — De Latemse Kunstkring — voorzitter Raf Vanden Abeele — zoekt met het oog op een eeuwfeesttentoonstelling goede schilderijen van en dokumentaire (brieven, foto's, publikaties) over Georgess
Chabot (1883-1969). Te bezorgen op het gemeentehuis te 9830 Sint-Martens-Latem.
LEUVEN — Hedendaagse sculpturale keramiek in Belgie tot 18/9, Kruidtuin Kapucijnenvoer.
MARIAKERKE (W.-Vl.) — Een nieuwe plaat met Vlaamse Koormuziek werd uitgegeven door het koor
De Muzeschuit o.l.v. Mia Cops, met Chr. Verhelst aan het orgel en Suz. Decre aan de piano. Inhoud: L.
De Vocht: Alma redemptoris, Ave regina coelorum; J. Wuytack: Hodie Christus natus est; J. Van Nuffel: Missa Paschalis; J.Cl. non papa: Van minnen ben ik nu, Mijn hartelijk lief; L. Mortelmans: Blijdschap; P. Schollaert: De Tondeldoos. Opname door Jan Welkenhuysen (MSTD5395).
OOSTENDE — 'Exterieur 83', int. tent. v. hedendaagse vormgeving in het Mediacentrum, vooral ten behoeve van firma's en architecten tot 19/6. De Oostendenaars Luc Maes, Luc Felix, J. Vergracht en de
Limburger Frans Vandeuren ontwierpen 'Taal en kommunikatie' en 'Ontmoeting: het plain'. Parallel
was er een tentoonstelling van Poolse Affiches.
— De Oostendse Kunstgilde organiseert opnieuw een Zomerakademie met een 'Atelier Vrij Aquarel' (11
tot 16/7 en vermoedelijk ook 22 tot 27/8) en een 'Cursus Schetsen en Schilderen' (1 tot 6/8). Inlichtingen:
p.a. Jan Felix, Koninginnelaan 52 B, bus 22.

OOSTMALLE — XXIVe Intern. Jeugdkamp Jeugd & Muziek van 16/7 tot 1/8. Leraars: Frans Cuypers,
Arm. v.d. Velde, Alex v. Beveren, Hub. Biebaut, Georgette Cooleman, Rol. de Munck, Jozef Stompel
(Pol.), Francesco de Paula Soler Aloma (Sp.), Yves Gazelle (dir.). Folders en inschrijvingsformulieren:
Jeugd en Muziek Vlaanderen, Koningstr. 10, 1000 Brussel (Deelname: 10.750 fr.; aantal deelnemers beperkt) .
RIJSEL-HAZEBROEK — Twee platen (45 t) met Vlaamse liederen uit Frans- Vlaanderen werden gerealiseerd o.l.v. Michel Loosen (16 FF ccp. 146086 Lille). In Hazebroek werd een dergelijke plaat gerealiseerd
door dhr. Despringere en voorgesteld tijdens 'Hazebroek Open Stad'.
SCHILDE — De Cult. Week stond in het teken der herdenking van wijlen kunstschilder en CVKV-lid
Leon Lommaert (tentoonstelling v. 16 tot 20/4, herdenkingsmis, film en spreekbeurten van Marcel
Schippers en Andre Wouters). Er was ook een groepstentoonstelling der kunstenaars van de gemeente en
een Conscience-voordracht van August Keersmaekers.
SCHOTEN — Intern. Volksdansfestival van Schoten v. 8 tot 15/7.
ST.-TRUIDEN — Muurschilderingen in Limburgse kerken en abdijen, een zeer belangwekkende documentaire en educatieve tentoonstelling in het Provinciaal Museum voor Religieuze Kunst. Met waardevolle wetenschappelijke catalogus en brochure. Tot 20 sept. (dinsdag tot vrijdag, 10-12 en 14-17 u; weekend 14-18 u).
TURNHOUT — De 'Kathedraal , een project uitgevoerd door de Educat. Dienst van het Brussels Museum voor Kunst en Geschiedenis ten behoeve van de blinden, werd in de Warande vertoond tot 26/6.
TUSCANIA (It.) — De beroemde 'Schule des Sehens , de (echte) zomeracademie van Kokoschka (van
Salzburg), is nu definitief verhuisd naar deze stad in het Latium.
VICHTE — 'Exclusief' verzameld werk uit privebezit van Laermans tot Slabbinck, Cultureel Centrum
Oude Kerke van 1/7 tot 17/7.
WAREGEM — Kunstgalerij Handicraft gaf de brochure 'Ivoor en zijn sculpturen' uit, waarin het ivoor
in al zijn aspecten wordt belicht. Zij kan besteld worden bij Handicraft, St.-Jansstraat 106, 8749 Waregem.
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Werk ter bespreking insturen naar:
Redactiesecretariaat 'Vlaanderen'
'Ter Hoogserleie', Hondstraat 6, 8880 Tielt

WERK VAN EN/OF OVER LEDEN
RENE TURKRY, Versteende verzen, uitgave in eigen beheer (Fruithoflaan 86, bus 3, 2600 BerchemAntwerpen), 250 fr. - De 'Ruiker van Roussillon' werd gegaard in het oerlandschap van Roussillon, waar
de eeuwige ritmiek van leven en dood met het landschap verzonken ligt. In de bergen (vaak de Canigou!)
is het voorbije gestorven. Het verleden heeft er evenwel het heden bevrucht en de toekomst zal uit haar
geboren worden. De bomen zijn — hier, maar ook in de aansluitende twee cyclussen — wakers over de
ongerepte natuurlijke continuiteit.
In 'Stedelijke zwerfstenen' ervaart de dichter hoe de harmonische osmose tussen toen en nu werd verbroken. Slechts restanten van vergane glorie getuigen van het teloorgegane perpetuum mobile. Ook al staan
hier heel jonge bomen (Falconpoort), ze waken enkel over wat verbannen groen. De oude stad ligt immers uitgeteerd definitief op sterven. Was in de eerste cyclus de zuivere bloedsomloop van de natuur herkenbaar, aan de rand van de stad vindt Turkry reeds de wildgroei der wooncellen.
'Avondlijke suite' kunnen wij geredelijk beschouwen als de resultante van de preluderende diptiek. Uit de
confrontatie tussen de paradijselijke toestand (aanvangspaneel) en die van de stedelijke verwording
(tweede fase) rijst een zeker paradise lost-ervaren. In dit derde paneel krijgen we in feite een omgekeerde
opstelling van de motieven uit de eerste cyclus. De bergen werden appartementsgebouwen en belichamen
niet langer de erfenis van het verleden; ze werpen de schaduw van een troosteloze toekomst vooruit. De
averechtse opstelling heeft ook een reversief terugverlangen naar de bron tot gevolg. Turkry's grote verlangen ligt veeleer versteend in het authentieke Zuidfranse oerbestaan. Luc Daems
RENE TURKRY, Jozef Van Ruyssevelt-Etsen, Stichting Mercator-Plantijn-Antwerpen, 1983, reeks 'Bibliotheek van onze Vlaamse Kunstenaars', 260 fr. per aflevering of 950 fr. voor 4 afleveringen. - Dit album geeft een zeer goed beeld van de persoonlijkheid en het grafisch werk van de lyrisch-bewogen
kunstenaar Jozef Van Ruyssevelt. Leerling van wijlen Rene De Coninck en Jos Hendrickx geeft hij nu
zelf zijn verworven ervaring door als leraar grafiek aan de Kon. Academic voor Schone Kunsten in Antwerpen. De eerste gaf hem vooral een sterke techniek mee, terwijl de tweede hem de zin voor compositie
en geestelijke synthese bijbracht. Ontvankelijk-gevoelig van gemoed weet de kunstenaar zijn eigen visie te
transposeren in een persoonlijke vormgeving. Een reeks van 40 platen illustreert dit optimaal. Hoe J. van
Ruyssevelt in deze zwart-wit creaties de speling van het licht hanteert, maakt van de meest alledaagse onderwerpen vaak magisch-frappante prenten.
De begeleidende tekst van Rene Turkry omschrijft treffend de innerlijke, maar veruitwendigde leefwereld
van deze opmerkelijke artiest.
Rik Jacobs
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constateren dat de Dokumenta van Kassel door Nederland
worden geannexeerd (althans gedeeltelijk), maar ook Julian Schnabel, Jannis Konnellis en Jonathan Borofsky.
Neerlands zonen werden inderdaad allemaal zonder meer
geelimineerd uit het Jaarboek ! Nou ! Dat was waarschijnlijk de enige mogelijkheid om een reuze-rel te voorkomen
in het roerige kunstenaarswereldje. — Zonder het zó ver
te drijven was de Duitse selectie ook zeer cosmopolitisch.
Veel meer dan bvb. die der Zwitsers, die een bladzijde
overhebben voor 'Junge Kunst aus den Niederlanden'
(waar wij Vlamingen blijkbaar niet bij Koren). — Deze enkele steekproeven tonen duidelijk dat het kosmopolitisme
schering en inslag blijft van de hedendaagse kunst. Een fenomeen waar een nummer van 'Vlaanderen' zou moeten
aan gewijd worden ! — Dit prachtig jaarboek is ongetwijfeld en boek-technisch en inhoudelijk een grote prestatie.
Wij kunnen instemmen met Florent Bex: ,Dit bock richt
zich in de eerste plaats tot... geinteresseerden, kunstliefhebbers en verzamelaars. Maar ook voor deskundigen van
het hedendaagse kunstgebeuren vormt dit overzichtelijk
visueel compendium een onmisbaar referentiewerk" . Wij
hopen dat het niet bij 'Art 82' blijft en dat ook de volgende jaren zullen aan bod komen.
• Interprovinciaal, Tds. v.h. Prov. Gebeuren; Red. Interprovinciale Cultuurraad voor Vlaanderen, J.v.Rijswijcklaan 28, 2018 Antwerpen; Abon. 400 fr., br. 408-702561163 Int. Cultuurr. v. Vl., Antw. -1982 nr. 2, april-juni: Het
tds., dat een grote vertraging opliep, wil de le jrg. '82
eerst afwerken en nog dit jaar een goed deel van '83. In
het editoriaal verheugt zich de redaktie terecht over het
feit dat er in de laatste tijd een kentering is gekomen
i.v.m. het belang en de functie van de provincie: vrij algemeen betreurt men immers dat sommige plannenmakers
meenden haar weldra te zullen kunnen afschrijven: het tegendeel is waar, want de provincie moet meer en meer een
rol gaan vervullen voor het goed functioneren van de nieuwe instellingen: maar daarvoor zal men haar bevoegdheden moeten uitbreiden of aanpassen. In een artikel over de
culturele centra betoogt Hugo Casier (Dienst v. Cult.,
Prov. W.-Vl.) dat het C.C. ongekende mogelijkheden
biedt, die o.m. door de inbreng van de provincie kunnen
ontwikkeld worden. In de Kroniek wordt gehandeld over:
Prov. Landbouwmuseum Bulskampveld (W.-Vl.); Prov.
Jeugddienst Brabant, Prov. E. Claes-museum. Een aantal
intitiatieven worden belicht uit elk der Vlaamse provincies.
Wat Vlaanderen wordt in de toekomst zal voor een zeer
groot deel afhangen van wat de provincies zullen mogen
doen en kunnen doen.
• 't Muzet, Red. Rudy Vanschoonbeek, Paul Verrept,
Luc Hanegreefs, Luk Lammens (Guldensporenstr. 29,
Borgerhout, Abon. 400 fr., br. 402-8091971-34, v.z.w.
Dedalus Borgerhout. - Na een zekere hervorming te hebben ondergaan, verschijnt dit blad opnieuw, veel beter
verzorgd en degelijker: thans uitgegeven door de v.z.w.
Dedalus (Rudy Vanschoonbeek). - 1983 nr. 2: O.m. over
Heinrich Boll, waarvan een aantal gezegden uit zijn
laatste optreden te Heerlen worden overgenomen, samen
met een tekst i.v.m. zijn laatst verschenen novelle 'De nalatenschap'; over de poezie van Myriam Van Hee en Erik
Verpale (P. Verrept); over de Engelse successchrijver Jeffrey Archer: ontspanningsliteratuur, knap in elkaar gestoken, zonder seks of geweld maar met veel 'money' en spelend in de USA zoals 'Dallas'; over het groot verdriet van
Claus, een meesterlijke persiflage. Veel boekbesprekingen, veelal kort, met uitzondering van 'Mijn Landschap'
van Herman Leenders, dat zeer hoog wordt geschat; op
tafel verschijnt ook 'Solden' van het kwintet BRTdichters, waarvan er twee gewaardeerd worden (Geert van
Istendael en Rennenberg) maar de anderen door de mand
vallen, o.m. Daniel Buyle, die dichtte: "Ode aan het
Vlaamse platte klotenland / dat weer heksen en boeken
verbrandt / en met schapulieren en zwartrokken loopt."
Nutteloos zich aan dergelijke nonsens te ergeren... Het
tijdschrift wijdt ook aandacht aan muziek en plastische
kunsten.
185
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• Open Deur, Tds. v.h. Ministerie v. Ned. Cultuur, Red.
Arm. Lams e.a., Kolonienstraat 29-31, 1000 Brussel.
-1983, 1-2. O.m. 'Van winkelen en puien' over monumentenzorg, een onderwerp waaraan de Dienst Monumenten
van Gent een tentoonstelling wijdde, samen met de
R.D.M.&L.; immers tal van winkels zoeken zich in historische straten en gebouwen te nestelen, met alle gevolgen
vandien (soms ook goede); goed gei`llustreerd artikel van
M. Hoflack. Verder wordt de Volksdanscentrale 'De Vedelaar' in de bloemen gezet n.a.v. zijn 50 j.-jubileum.
Ook wordt aandacht gewijd aan de nieuwe lijst beschermde monumenten. Tenslotte een rijke keus berichten waarvan een aantal uit de wereld van de sport en uit Vlaamse
Raad en Parlement. Het blad handhaaft zijn standing.
• A.N.Z., Tweem. tds. Alg. Ned. Zangverbond, Red.
Tony Dieltiens, R. Eykens, V. Janssens, W. Taeckens, P.
Valgaeren, L. Van Esser en P. van Looy, Beheer en
abonn. p.a. Rob Eykens, A.N.Z., Vrijheidsstraat 30-32
bus 14, 2000 Antwerpen. - Mei-juni '82: Een interessant
nummer; het behandelt (na het 'Even zoemen' van editorialist Patrick van Looy) o.m.: 'De nieuwe koorbeweging'
(nu heeft Lisbeth Wolfs het over de voorbereiding door de
Duitse romantiek en de nieuwe generatiecomponisten A.
Knal, H. Kaminski, C. Orff, P. Hindemith e.a.) - 'Julius
van Nuffel' (Jos Lerinckx over de grote muziekpedagoog,
'1883) - 'Volksliederenencyclopedieen' (A. Boone s.j.,
n.a.v. L. Gelbers, Vl. liederenencycl.) - 'Terugblik op 10
j . Antwerps Bachkoor v. Michael Scheck' . Verder diverse
rubrieken: A.N.Z. activiteiten, A.N.Z.-koorblad 44 (nl.
'Inzicht' v. J. Baert en R. Schroyens), Aankondigingen,
Uitgaven, Boek en Plaat, Concertkalender).
• Belgisch Kreatief Ambacht, Tweem. tds. v. Ec. en Soc.
Inst. v. Middenstand, Red. Johan Valcke, Congresstr. 33,
1000 Brussel, Abonn. 250 fr., pc. 000-0383764-32, Kreatief Ambacht. - 1983, nr. 1: O.m. Filip Tas, Xavier Rombouts, J. Deroo, P. Andries, Johny Steegmans en Johan
Swinnen over de rol van de critici t.o.v. de fotograf.
kunst, hun rol en mogelijkheden, hun opvatting over fotografie als kunst, over het fotografie-onderwijs, de invloed van hun eigen fotograf. activiteit op hun oordeel.
Het nummer bevat ook een belangrijke studie met illustraties en bibliografie over 'Fotografie als kunst', door Johan M. Swinnen.
Tenslotte een uiteenzetting over auteursrechten voor
plastische kunstenaars en een artikel van Frank Steyaert
over 'Duitse keramiek' en de ' Westerwaldprij s 82'. Een
belangwekkend nummer, dat met veel bekwaamheid en
hart is samengesteld.
• Nova et Vetera, Tweem. tds. v. onderwijs; Red.
N.V.K.M.O., Guimardstraat 1, Brussel (t.n.v. J.
Wijnen); Abonn. 372 fr., pr. 000-0008081-30, J.B. Wolters, Leuven. -1982-1983, nr. 5 (juni): O.m.: Dr. A.M.S.
Vanneste (UFSIA), 'Van linguistiek naar didactiek'; de
auteur, die over norm en variabiliteit in de taal een uitgebreid werk schreef (3 vol.), behandelt beknopt enkele linguistische basisgegevens - met toevoeging van een klein
lexicon — en past ze toe op het onderwijs van het Frans;
het lijkt ons dat literatoren toch enige noties moeten bezitten over deze vrij moeilijke materie. - Drs Jose de Poortere schrijft 'Over het leren lezen van prozateksten uit de letterkunde' i.v.m. het cursorisch lezen; hij pleit voor een
meer structurele aanpak van bv. een roman. - Noteren we
dat dit nummer in de boekbespreking vrij uitvoerig over
een aantal boeken over kunst handelt; veelal is R. van
Heyste er de bespreker ervan.
9 Bocari, Literair jaarboek 1982, Uitg. Dirk Bocklandt,
Groendreef 107, 9000 Gent; 96 grote en dichtbedrukte
blz.; 150 fr., br. 440-0045382-58, Dirk Bocklandt. - De
uitgever en samensteller van dit jaarboek is ook de initiatiefnemer van de Bocari-wedstrijd voor poezie en proza
1982, die intussen ook in 1983 werd hernomen. Het is
trouwens hoofdzakelijk uit een selectie van in 1982 ingestuurde teksten dat dit jaarboek bestaat. Eigenlijk had
Bocklandt het publiek zelf willen laten beslissen over de
uitslag van de dubbele prijskamp, maar om praktische redenen beperkt hij het ter keuring aangeboden leesmateri186

EDGAR HEIRMAN, De grote liefde van Broeder Bonifatius, De Garve - Brugge, 1982, 150 x 220 mm,
96 blz., genaaid, 210 fr., luxe-uitgave 365 fr. - Edgar Heirman, bouwer van 'De Heirmanklok' en kunstschilder tijdens de vrije uren, brengt ons in 'De grote liefde van Broeder Bonifatius' — met inleiding van
Anton Van Wilderode — het aangrijpend geschreven levensverhaal van een broeder die, na de liefde met
Laura te hebben doorleefd, z'n laatste levensjaren doorworstelt. Het is een roman, een autobiografische
schets in feite, die de twijfels illustreert, waarmede niet enkel de kloosterlingen, maar ook tal van tijdgenoten behept zijn, al kan men zich, na het dichtslaan van dit fijnzinnig geschreven boek, van de indruk
niet ontdoen dat de twijfels blijven. Karel De Decker
JULIAAN HAEST, Seizoenen. Haikoes & Senryoes, Kofschip-Kring - Zellik. Getijdenreeks nr. 21,
1982, 210 x 135 mm, 32 blz., 200 BF / 15 gulden, genaaid. - Als een tussendoortje heeft de bezige bij Juliaan Haest een bundeltje met 157 haikoes en senryoes (?) geschreven. Het systeem van die Oosterse verzen
is strak lettergreep-gebonden. Dit kan hinderlijk lijken maar belet niet dat uit de pen en uit het hart van
Juliaan Haest ware reussites voortkomen zoals:
De winden waaien / de winter weg. Sneeuwklokjes / priemen triomfant.

Dit is slechts een voorbeeld uit de vele. R. Geerts
JOS PHILIPPEN, De Bedevaartvaantjes van Alfred Ost, Uitgeverij Atlanta, Diestsebaan 39, 3295
Schaffen, 1983, 215 x 170 mm, zwart-wit illustraties, 56 blz., genaaid, 380 fr. - Dit is een werk, weliswaar
beperkt van omvang, met een historisch-folkloristisch en tevens een artistiek karakter. De inleiding bevat
een hooggestemde, bijna lyrische tekst over de persoonlijkheid van kunstschilder Alfred Ost (1884-1945),
die zich eindelijk bevindt op de weg van de erkenning. Kunstschilder Alfred Ost leverde de ontwerpen
voor de bedevaartvaantjes van Hakendover (De Goddelijke Zaligmaker, 1911), Mechelen (O.-L.-Vrouw
van Hanswijk, 1913), Zwijndrecht (H. Machutus, 1919) en Borgerhout (H. Familie, 1922). Over deze
vaantjes wordt uitvoerig gehandeld door Jos Philippen, wiens naam ons doet terugdenken aan de uitgeverij Pro Arte te Diest en aan menige persoonlijke publikatie over geschiedenis en folklore. R. Geerts
ANN MISSORTEN, Terwijl ik volop zomer ben, Kofschipkring-Zellik, Getijdenreeks nr. 24, 1982, illustraties van Hilde Geukens, 40 blz., genaaid, 250 fr. - Met genoegen heb ik deze debuutbundel van
A.M. gelezen. Harmonie en tederheid binnen het liefdesverbond zijn er eenvoudig, maar gevoelig in uitgedrukt. Over de 3 deeltjes hangt onafgebroken een sfeer van gelukservaring en van schroomvolle benadering van dit schrijn. Vanuit het spontane geloof in de goedheid en de schoonheid van de mens, observeert Ann. M. kind en geliefde als een lied dat bestendig binnenin zingt. Daarbij leveren gedichten als Ineke (30), Zestien (35) en Langsheen de schaduw (36) de belofte van een degelijk scheppingsvermogen en expressieve talenten. Voor wie zoekt naar evocaties over menselijke tevredenheid (nu eens zonder problemen) vindt in deze gedichten een goed akkoord. Bovendien wisten wij al eerder vanuit losse publikaties
dat de dichteres een verzorgde, sobere en beheerste taal hanteert, die goede assonanties brengt en een aangename begrijpelijke stijl schept. Wij geloven dat in de mate dat haar gedichten een persoonlijke betrokkenheid als uitgangspunt of motief zullen hebben, zij boeiende creaties beloven, geent op de denkwereld
van haar vertrouwde Kahlil Gibran. En wat niet klein is als debuutverdienste is haar ongedwongen en
evenwichtige taalcreativiteit. Het bundeltje is ook lief geillustreerd. Gery Florizoone
LUC VANHEE, Het Huis en Avondlijk, Leuvense Schrijversaktie, Leuvense cahiers nr. 36 en 37, 1983,
210 x 140 mm, respectievelijk 72 en 60 blz., genaaid. - 'Het huis' en 'Avondlijk' zijn de nrs 36 en 37 van
de Leuvense schrijversaktie. De bundels liggen kennelijk in elkaars verlengde, al verschillen zij grondig
van poetische structuur. Vooreerst vinden wij in beide een rode draad terug: die van de vragen naar de zin
van het bestaan, de unheimlichkeit en de eenzaamheid (Het Huis) en die van het onvermogen tot ontmoeten (in 'Avondlijk'). Beide dragen hun elementen van onbereikbaarheid, en onmacht tot indringend ervaren van de andere of het andere. In de eerste bundel zijn de vragen legio, in de tweede zijn ze wellicht
voorlopig gedempt door de revelerende confrontatie met de geliefde. In de bundel 'Het huis' zijn de gedichten eerder miniem of gedachten, naar de haikoe toe, zodat zij ook als denkbeelden overkomen, die de
kans tot emotie niet toelaten. In de bundel 'Avondlijk' is de onderlinge weerspiegeling van geliefden een
beter platform voor gevoeliger en romantische verzen, die kunnen ontroeren en of en toe de thematiek der
hoogliederen rond de liefde in het spoor komen. In beide bundels zijn de verzen fris, op punt, ritmisch
geslaagd en getuigen meteen van een goede taalbeheersing. Helemaal geprojecteerd in de kosmische elementen, waarbij het water nogal centraal staat bieden de gedichten een degelijke diepgang, mede dank zij
een accuraat aangewende beeldspraak, die prettig leest:
Ik heb je lief als schemering / wanneer de avond zwijgend / aan de vijver van je ogen grenst; / Ik zoen ze
met een witte zwaan. Gery Florizoone
ANDRE DEMEDTS, Wintertijd (een drieluik), Orbis & Orion-Beveren/B. Gottmer-Nijmegen, 1982, tekeningen van Hugo Heyens, 145 x 217 mm, 160 blz., gebonden in linnen band, 690 fr. - Ter gelegenheid
van zijn 75ste verjaardag verscheen de roman Wintertijd die de auteur 'een drieluik' noemt. Het zijn in
zekere zin herinneringen met autobiografische inslag. In de eerste twee hoofdstukken trekt de auteur met
twee kameraden (ca. 1925) naar Frans-Vlaanderen, waar ze gedurende de winter als houthakkers werken
in het Liekebos te Escotte. De eerste winter maken ze het feest mee van de 'Compagnons de Sainte Adalhinde', dat teruggaat op een eeuwenoud gebruik. De tweede maal zijn ze betrokken bij een spookgeschiedenis in een naburig dorp aldaar. Telkens gebeuren er vreemdsoortige dingen. Het derde deel staat enigszins los van de vorige en heeft als achtergrond Demedts' soldatentijd. Een eigenlijke epische kern met
ontwikkeling en ontknoping is er niet. Wel is er in het boek, naast de belangstelling voor de wereld van sagen en legenden die Demedts steeds meer gaat boeien, een gemeenchappelijke idee: namelijk de vreugde
die ontstaat in de gezamenlijk verrichte arbeid en die leidt tot een gemeenschappelijke bezieling.
Het lijkt we! of Andre Demedts hiermee de ring aan het sluiten is. De idee van een universele broederschap, de conditio sine qua non voor een nieuwe rechtvaardiger orde en een betere wereld, is niet nieuw.
Ze was reeds in zijn vroegere poezie en proza aanwezig en ligt over zijn gehele werk verspreid. Ook dit
nieuwe boek is geschreven 'Voor mijn kameraden'. Zo luidt de opdracht in het preluderende gedicht 'De
schuilhut'. Wintertijd moet dan ook eerder gezien worden als een aanvulling van het geheel dan als een
afzonderlijke romanschepping. Het boek zal de trouwe Demedts-lezers zeker niet onberoerd laten. De
R. van de Perre
werkkracht en de inspiratie van de auteur blijven inmiddels onuitputtelijk.

Uit alle daken. Gedichten van Rainer Maria Rilke, vertaald door PIET THOMAS, Theoria-Kortrijk,
1982, 71 blz. Wegen door het woud. Gedichten van Johannes Bobrowski, vertaald door EDMOND
OTTEVAERE & PIET THOMAS, Theoria-Kortrijk, 1982, 71 blz. - Na de twee vorige uitgaven met
Rilke-vertalingen heeft P. Thomas nu een derde verzameling gepubliceerd: Uit alle daken. Het aantal vertaalde gedichten is telkens groter, de vertalingen worden 'gedurfder', in die zin dat P. Thomas meer aan
herschepping dan aan letterlijke vertaling doet. De vrijheid die hij zich als vertaler toemeet, laat hem toe,
zonder de essentie van Rilkes gedichten te verraden, een eigen ritmiek en klankrijkdom te ontwikkelen.
Het maakt zijn vertaalwerk alleen maar mooier en waardevoller. Vergelijk b.v. eens de vertaling van het
bekende 'Romische Fontane' met andere reeds bestaande omzettingen ! Als voorbeeld dit kleine
'Schluszstiick' :
Der Tod ist grosz. De dood is groot.
Wir sind die Seinen De lach op de mond
lachenden Munds. zijn wij van hem.
Wenn wir uns mitten im Leben meinen, Als wij ons midden het leven wanen,
wagt er zu weinen waagt zich in ons
mitten in uns. wenend zijn stem.
Piet Thomas moet ooit in staat zijn een groot deel van Rilkes oeuvre voor het Nederlandstalig publiek
toegankelijk te maken. Daar staan zijn (voorlopige) uitgaven borg voor.
Samen met E. Ottevaere vertaalde hij ook een keuze uit het werk van de bij ons minder bekende Oostpruisische dichter Johannes Bobrowski (1917-1965). Dit werk is niet los te maken van de geboortegrond
van de dichter, de Sarmatische vlakte van zijn jeugdjaren. Elegisch van toon, poogt deze poezie steden,
dorpen en landschappen van vroeger op te roepen en ook de mensen die ze bevolkten, omdat door de veranderde politieke en sociale omstandigheden veel van de eigen traditie en cultuur verloren ging. Bobrowski schreef een gebalde expressieve taal en hanteerde in deze gedichten het vrije vers. Dat heeft het de vertalers heel wat makkelijker gemaakt als dit met Rilkes poezie het geval is. Een vergelijking tussen de ook
hier afgedrukte oorspronkelijke tekst en de vertaling maakt dit duidelijk. Toch namen de vertalers hun
verantwoordelijkheid op, waar ze dit nodig achtten, zodat deze keuze uit het werk van Bobrowski ons
eveneens in een vlekkeloos Nederlands bereikt. R. van de Perre

GIE LAENEN, Anderland, Lannoo's Dolfijnboeken, Lannoo, Tielt/Bussum, 1982, geill. met tekeningen van Greet Martens, 113 x 210 mm, 110 blz., gen., 220 fr. - Bruno, een enig kind, is een gevoelig, fantasierijk jongetje dat zich, 's avonds in bed, een soort hedendaagse engel verzint, Gabriel, een vriend die
de spoken verdrijft en hem meeneemt naar Anderland. In dat land, dat anders is dan het grote-mensenland, hoeft hij niet bang te zijn en beleeft hij wondere dingen.
Als hij langs de grote vergeetpoort terugkeert, weet hij 's morgens niet meer, waar hij 's nachts heen is geweest. Maar wie langs een andere weg terug naar huis wil, houdt herinneringen over die helemaal niet zo
prettig zijn.
Zoals elk boek van Gie Laenen zit ook dit vlotte verhaal over 'Bruno's verre reizen', rond het thema van
de vriendschap, vol verbeelding en symboliek, al blijft de vraag of de lezertjes voor wie het bestemd is
(8-12 j.) de essentie ervan wel altijd zullen vatten. Maar het is het proberen waard. (rvdp)
OMER TANGHE, Pelgrimeren naar het Heilig Land, Lannoo, Tielt-Bussum, 1982, 20 zwart-wit illustraties en 10 kaarten, 119 x 214 mm, 295 blz., 550 fr. - O. Tanghe poogt in dit boek een handleiding te bieden
voor hen die willen pelgrimeren naar het Heilig Land. Het is inderdaad een boek geworden voor de bedevaarders naar Israel, en niet zozeer voor de gewone toeristen.
Hij geeft, terecht, zeer ruim aandacht aan de toestand van de vele kristelijke kerken die nu aanwezig zijn
in Israel. De schrijver begint dan ook met een historische beschrijving van het ontstaan van de verschillende Oosterse kerken. Vervolgens richt hij zijn blik op de Byzantijnse en Grieks-melkitisch-katholieke
kerken. Naast statistische gegevens vindt men in het boek vele waardevolle adressen, getuigenissen, gebedsteksten (o.a. de goddelijke liturgie van het Byzantijnse Oosten van de heilige Johannes Chrysostomos), foto's en kaartjes.
Wie een praktische reisgids zoekt en in een tiental dagen de heilige plaatsen in Israel wil bezoeken en contact wil hebben met de locale kerken, komt in dit boek goed aan zijn trekken. De schrijver heeft voor hen
een uitgewerkt programma samengesteld dat per dag de reisroute aanduidt, een korte uitleg bij de voornaamste plaatsen biedt en de verwijzingen naar de Bijbel samenbrengt. Wellicht zal dit hoofdstuk de gebruiker van het boek het best bevallen. Ook de aangepaste eucharistievieringen (bvb. om in Nazareth, op
de Taborberg, te Bethlehem, Jericho of Jeruzalem te gebruiken) zullen zowel de begeleider als de gewone
bedevaarder dienstig zijn. Een kleine bemerking: kon de uitgave niet iets steviger en handiger verzorgd
worden
?
Jan Lerouge
STAF VERREPT, Benjamino's wonderlot, eigen beheer: Stationsstr. 4, 3588 Eksel, geill. met tekeningen
van Henri-Onzia, 160x220 mm, 96 blz., gebonden. - In een armoedig bergdorp in Sardine winnen vier
kinderen een lot van tweehonderd miljoen lire in de staatsloterij . Er ontstaat onenigheid binnen 'de kliek'
over wat ze met het geld zullen doen. Als de volwassenen zich bovendien met de zaak gaan bemoeien, breken de passies en de hebzucht helemaal los. Twee van de kinderen, Benjamino en Emilia, verdwijnen met
het lot en beginnen hun 'kruistocht voor rechtvaardigheid'. Zij worden echter door een bergrover ingerekend en gegijzeld. Alles loopt tenslotte goed af, maar de ogen van de volwassenen zijn intussen opengegaan. — Als geheel komt het verhaal wat onwaarschijnlijk over, maar de opzet van de auteur is duidelijk
de hebzucht en de geldhonger van de mensen aan de kaak te stellen en daarom kiest hij waarschijnlijk ook
Sardine, waar passies en tegenstellingen welig tieren, als achtergrond. De sfeer is goed weergegeven.
Toch bezit dit verhaal m.i. niet de overtuigingskracht van zijn vorig werk 'Ach broer, mijn broer'. (rvdp)
JESSY MARIJN, De weg liep over de bergen, Lannoo's junior boeken, Lannoo-Tielt/Bussum, 1982, illustr. van Annelies Vossen, 123x210 mm, 158 blz., gen. 158 fr. - Dit is het verhaal van Marcus, de jonge
Romein, zoon van een succesrijk advocaat (eerste eeuw v. Chr.), die zelf zijn weg wil maken. Tussen hem
en zijn slaaf Kassan ontstaat er een oprechte vriendschap. Kassan wordt echter onschuldig gestraft en verkocht. Dit brengt een ommekeer teweeg in Marcus' leven. Hij komt in contact met de armoede en de
mensonwaardige toestanden waarin duizenden mensen in het machtige Romeinse imperium leven. Als later, in een gevecht tegen opstandige slaven, Kassan Marcus' leven redt, ziet deze definitief af van een succesrijke carriere. Hij wil zich onvoorwaardelijk ten dienste stellen van de armsten en vechten voor sociale
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aal tot een selectie. Er blijven na selectie toch nog teksten
over van 34 dichters en 28 prozaisten. Men ontmoet er enkele reeds vrij bekende namen, maar veruit de meesten
zijn schier onbekend, ook de twee bekroonden Anny Cornelis en Francine Verschaeren. De eerste uit Kortrijk zond
haar onuitgegeven dichtbundel in: 'Leven met en door
God', een bundel die veel verwachtingen wekt. Francine
Verschaeren haalde het met het kortverhaal 'Lieve Claudine' (in briefvorm). Algemene indruk: een aantal kunnen
schrijven en hebben niets te zeggen, maar het omgekeerde
is ook waar. Noteren we tenslotte dat er f 5.000 ex. van
het jaarboek quasi gratis verdeeld werden: een wel uitzonderlijke inspanning om de jongere auteurs ten dienste te
staan.
• Vlaamse Toeristische Bibliotheek, Red. Jan Gerits,
Abonn. 400 fr. (12 nummers) VTB-boekhandels. - Nr. 292
april 1983: 'Putte': Prof. Marcel A. Nouwelaers verhaalt
de geschiedenis van Putte-Mechelen, uitgaande van het
He eeuw, met een eerste kapel van
Waverwoud in de 11
St.-Niklaas-Waver onder de Berthouts, hernieuwd in 1668
en vervangen in 1965; een grotere kerk in de 14e eeuw,
vernieuwd in de 18e eeuw en vergroot in de 19e. Belangrijk is ook de Bremkapel (1686, afgebroken in 1968). De
auteur volgt de groei van het dorp tot heden, met o.m. de
befaamde onderwijzer Hendrik van Beethoven en een
aantal edellieden zoals de van Broeckhovens; ook deelname van het dorp aan de Boerenkrijg, de gruwelen van
W.O. I. In de 20e eeuw komt naast de landbouw ook tuinbouw en nijverheid. - Nr. 293 mei 1983: De student geneeskunde Johan van Ongeval beschreef de lotgevallen
van de Kartuis van Herne, m.m.v. J.-P. Tytgat Capucijn,
n.a.v. de 200e verjaardag van de opheffing ervan onder
Jozef II. De heilige Waltdetrudis schonk het Hernegewoud aan het door haar gestichte klooster van Bergen, die
in 1196 Herne schonk aan Gislardus (1196), met de bedevaartkapel waarvan de Kartuizen het klooster ontvingen,
als eerste Kartuis der Nederlanden in 1314. Ruusbroec
kwam er de monniken bezoeken, die zijn spiritualiteit
overnamen (1362), o.m. door toedoen van de kartuizerkopilst Gerard van Saintes. In 1411 wordt Jean d'Arras
prior, die de Kartuizerij groter verbouwt. Een reeks grote
figuren zullen hem in de loop der eeuwen opvolgen. Kronijken zijn bewaard die dit beschrijven vanaf de 15e eeuw,
o.m. in de Kon. Bibl. te Brussel. De kartuizerij ontsnapte
niet aan de plundering door de Geuzen en later aan
brandstichting. De kerk werd hersteld in 1598, wijl de kartuizers in 1592 waren teruggekeerd. Nieuwe onheilen volgden tijdens de godsdienstoorlogen tot in 1783 de Oostenrijkers de kartuizerij plaatsten op de lijst der op te heffen
kloosters. In 1802 werd dan de orde definitief onbestaande verklaard. Enkele sporen zijn nu nog aanwezig.
• Gemeentekrediet van Belgie, Driem. tds., Red. L.
Viaene-Awouters, Pachecolaan 44, Brussel. - Nr. 144,
april 1983: In dit nummer vragen we aandacht voor de
voortzetting der reeks 'Het culturele leven in onze provincies in de 18e eeuw' met West-Vlaanderen, dat door Andries vanden Abeele wordt behandeld op kunstgebied. In
een zeer goed met monumenten e.a. uit die tijd te Brugge
geillustreerd artikel bespreekt hij achtereenvolgens: ' 18eeeuwde bouwkoorts'; 'De bouwactiviteit te Brugge';
'Godshuizen en gildehuizen'; 'Kerkelijke bouwkunst';
'Openbare gebouwen'; 'Brugse bouwmeesters'; 'Bloei van
het kunstambacht'; 'Orgelbouwers en meubelmakers';
'Klokkengieterij'; 'Goud- en zilversmeden'; 'Pieter Pepers, Brugs beeldhouwer'; 'Hendrik Pulinx, de veelzijdige'; 'Brugse schilderkunst in de 18e eeuw'; 'De grootmeester Jan Garemyn'; 'De bloeiende 18e eeuw'. Degelijke bibliografie. Jozef Smeyers behandelt het literaire leven met sterke benadrukking van de Franse invloed en de
rederijkers; naast Brugge speelt ook Kortrijk een vrij
voorname rol (J.B. Hofman en P.J. de Borchgrave van
Wakken). De uitvoerigste studie is die van Y. van den
Berghe, die de economische, politieke en ideologische ontwikkeling beschrijft met uitgesproken sympathie voor de
verlichtingsideeen en het Jozefisme. Alles samen een belangrijke reeks artikels over een tijd die te weinig aandacht
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krijgt (pag. 117 tot 147). Het zou wenselijk zijn dat de
reeks artikels over de onderscheiden provincies in een
zelfstandig boek gebundeld en gepubliceerd zouden worden.
• Amarant, Driem. tds v. Amarant, Red. Daan Rau,
Eedverbondkaai 167, Abon. 100 fr., br. 001-0289768-08.
-Nr. 23 april-juni 1983: 'Keramiek' is het behandelde thema, dat besproken wordt o.m. in een ruim kader door
W. Nimmegeers. 'De sculpturale keramiek in Vlaanderen'
is behandeld op zeer degelijke manier door Dirk Pruuost;
eerst in een historische context (van de oudheid tot nu) en
vervolgens in een geografische context (kort voor Ned.,
Dtsl., Gr.-Brit. en Belgie de essentiele tendenzen); tenslotte de huidige toestand met benadrukking van het werk van
een tiental landgenoten.

CATALOGEN
• Venetiaanse tekeningen uit de 18e eeuw, Paleis v. Sch.
Kunsten, Brussel, 15.4 tot 5.6.1983; 222 x 250 mm, ca.
150 illustraties. - Het was een unieke kans om op een bijzonder boeiende tentoonstelling de over de wereld verspreide tekeningen van de grote Venetiaanse schilders uit
de 18e eeuw te bewonderen. Niet alleen op zijn machtige
gewelf- en wandfresco's in Wurzburg en elders maar ook
op zijn schetsen en varianten hiervan hanteert G.B. Tiepolo met virtuositeit zijn perspectief- en lichteffekten. Men
ziet er dat zijn zoon Domenico, naast taferelen uit het gewone leven, ook heroische en bijbelse onderwerpen heeft
aangepakt. Van Piazzetha troffen ons vooral de koppen
van een engelbewaarder en een Jong meisje. De expositie
belicht ook het historisch documentair belang van Canaletto's tekeningen. Een zicht op het Lido en het eiland S.
Elena toont een uitzonderlijk spel van licht en diepte. Met
recht werd een van zijn monumentale Capriccio's gekozen
als omslagillustratie van de prachtige catalogus. Van F.
Guardi ziet men o.m. de schetsen voor het beroemde Concert ter ere van de Conti del Nord en een paar verrukkelijke aquarellen voor het Feestmaal bij het huwelijk van de
hertog de Polignac. Ook Piranesi is als Venetiaan van geboorte aanwezig. De samensteller der tentoonstelling was
Ernst Goldschmidt. De overvloedig geillustreerde catalogus bevat, naast een algemene toelichting vooraan (door
hoofdconservator G. Romanelli), voor iedere figuur een
grondige, verklarende inleiding. J. v.A.
• Een eeuw vrijmetselarij in onze gewesten 1740-1840,
Galerij ASLK, Brussel, 27/5 tot 31/7; 232 blz., 210 x 21
cm., zeer ruim geillustreerd. - Deze tentoonstelling heeft
een grote betekenis, zowel religieus en ideologisch, als algemeen cultured, sociologisch en politick. De inleiding
van de cultuurverantwoordelijke der ASLK neemt duidelijk stelling voor de Loge, tegen „de banvloeken van sommige fanatieke opiniemakers... ofschoon de ridiculiteit er
vingerdik op ligt'. De meeste medewerkers hebben een
meer evenwichtige houding aangenomen. Trouwens elk
ervan neemt slechts de verantwoordelijkheid voor de
teksten, die hij/zij zelf tekende. Daaruit blijkt dat bij zeer
vele vrijmetselaars — vooral in de 18e eeuw — de edele beweegredenen en activiteiten sterk de bovenhand hadden,
die veelal met eerlijke religiositeit gepaard gingen. Onder
het Franse bewind nam de Loge stelling voor de collaboratie met de vreemde bezetters en bevorderde meteen de
frankofonie in Vlaanderen en de ideeen van Franse republiek en keizerrijk. Hoofdzakelijk met de bedoeling het
'klericalisme' te bestrijden werd onder het Belgische regime door een deel der vrijmetselaars stelling genomen enerzijds voor de Vlaamse beweging en anderzijds voor de sociale ontvoogding. Dit waren immers bewegingen die een
groot gevaar dreigden te betekenen voor de machtspositie
van een zekere bourgeoisie. Alle initiatieven van kerkelijke zijde worden dan ook bestempeld als voortkomend,
niet uit religieuze of pastorale bekommernis, maar uitsluitend ter bevestiging of verovering van zekere machtsposi188

rechtvaardigheid. De auteur is er niet alleen in geslaagd op boeiende wijze het tijdskader op te roepen,
maar tevens een actueel probleem (de kloof tussen rijk en arm) in het verleden te projecteren en voor het
heden aanschouwelijk te maken. Het boek verscheen voor het eerst in 1976 en is al aan de 5de bijdruk
(meteen het 26ste duizendtal) toe. Verdere aanbeveling is overbodig. Rudolf Van de Perre
PAUL VERDEYEN, Ruusbroec en zijn mystiek, Keurreeks nr. 150, Uitg. Davidsfonds Leuven, 1981,
234 blz., geillustreerd. - Naast de talrijke wetenschappelijke uitgaven waartoe het Ruusbroecjaar aanleiding gaf, paste het ook dat een boek verscheen om 'op een meer bescheiden niveau het leven en de leer
van Ruusbroec beter bekend te maken bij velen die hem slechts kennen als een grote naam uit het verleden
of als de vader van het Nederlandse proza'. Dat het Davidsfonds een dergelijk boek in zijn keurreeks opnam verzekerde het een grote oplage en spreiding. De auteur is een specialist in de middeleeuwse mystieke
theologie en literatuur en alsdusdanig reeds jaren verbonden aan het prestigieuze Ruusbroecgenootschap.
Het eerste deel behandelt het leven en werk van de grote Vlaamse mysticus, met als hoogtepunt zijn 'Die
gheestelike brulocht'. Deze biografie is gemaakt door iemand die de literatuur over Ruusbroec, welke
zeer uitgebreid is en vele nieuwe inzichten heeft gebracht in de laatste halve eeuw, zo grondig kent dat hij
er in eenvoudige en voor iedereen begrijpelijke bewoordingen over kan spreken. Het tweede deel biedt
vanzelfsprekend aan de lezer de mogelijkheid om tot de Ruusbroekiaanse tekst zelf even door te dringen.
Daartoe heeft de auteur een bloemlezing gemaakt ten behoeve van mensen van deze tijd en de oude taal
omgezet in woorden en zinnen van vandaag, hoewel er — gelukkig — toch nog iets blijft hangen van het
oude.
Er werd een grote inspanning gedaan om visuele documenten te verzamelen om het boek te verluchten en
aan de ogen hun recht te geven: wij kunnen ons voorstellen hoeveel opzoekingen het gekost heeft om dit
rijke beeldmateriaal te verzamelen. Wij achten ons gelukkig dat P. Verdeyen ook zijn medewerking heeft
geschonken aan het alom geprezen ' Vlaanderen' -nummer dat in het Ruusbroec-jaar aan de grote Vlaming werd gewijd. A.Smeets
FERNAND MUS, Metterdaad, gedichten van wrevel, 1982, eigen beheer: Kievitstraat 8, 8220 Jabbeke,
(rek. 001-0596871-09), 275x215 mm, 24 blz., geniet 200 fr. - Fernand Mus vervult in zijn tweede gedichtenbundel 'Metterdaad' de rijke beloften die zijn debuutbundel 'Vaag' inhielden en bewijst opnieuw het
belang van grafisch verzorgde poezie, dichterlijke bezieling en vaardig taalgebruik, drie criteria waaraan
iedere poezie-uitgave zou moeten voldoen. Ieder gedicht van Fernand Mus vormt een inhoudelijke en
vormtechnische eenheid, waarin het spontane rijm de verbinding legt tussen dichter en lezer, waardoor
vlotte lezing en direct begrijpen veroorzaakt worden. In een gedicht zoals 'Raamkozijn' komt Fernand
Mus wat minder tot zijn recht, doch hij herneemt zich duidelijk in 'Herkenbaar', 'Het belooft' en 'Wenen'. Persoonlijk hou ik meer van het eerste deel 'De kiemen van het Verzet' dan van 'Kiemen van een
Berusting'. De typografisch fijnverzorgde bladverdeling doet mij echter begrip opbrengen voor de vrijere
vorm van het tweede deel. Fernand Mus weet de lezer nog te boeien en te ontroeren met zijn oprechte poezie en authentiek dichterlijke veruitwendiging van zijn gevoelens en gedachten. Willy Otte
ANTON VAN WILDERODE, ALOIS MESKENS en WILLY APER, Moerbeke-Waas, toen en thans,
Orbis en Orion - Beveren, 1982, geIll. met zw.-w.- en kleurenfoto's, 250x185 mm, 174 blz., geb. 1.195 fr.
- 'Moerbeke- Waas, toen en thans' is een prachtig geillustreerd en bijzonder verzorgd uitgegeven lees- en
kijkboek, waarin aan de hand van verrassende fotodocumenten van rond de eeuwwisseling een vergelijking gemaakt wordt met het heden. Met klare teksten en gedichten van Anton Van Wilderode (grootheid
van een kunstenaar vindt men in de eenvoud !) hebben de fotografen Alois Meskens en Willy Aper een
mooi geheel verwezenlijkt over deze grensgemeente, die meer bezit dan een suikerfabriek en zeker de eendagstoerist zal weten te boeien, vooral als hij aan de hand van deze praktische gids de gemeente wil verkennen
W.O.
FRANS MERTENS e.a., Albert Poels, Uitg. de Vroente, Kasterlee, 1978; 128 blz., 297 x 255 mm, 1.750
fr. - Het boek, dat uitgegeven werd i.v.m. de 75 j. van de bekende beeldhouwer, is ingeleid door mevr. Rika de Backer en gouverneur Kinsbergen. Het is opgevat als een hulde voor een schitterende beeldhouwersloopbaan. Het werk van Poels past weinig in een ensemble als bvb. Middelheim, omdat de kunstenaar zich helemaal niet gelegen laat om de stroom van elkaar opvolgende en bestrijdende ismen. Hij wilde
immers werk maken dat het yolk begreep en waar het yolk zichzelf in terug vond: geen experimenten om
de experimenten, geen artiestiekerig gedoe, geen opslorping door het kosmopolitisme dat beheerst wordt
door de internationale maffia der marchands. Hij wilde een kunst scheppen die aansloot bij de fundamentele idealen van de Vlaamse mens: zijn optimisme, zijn sociale en religieuze zin, zijn gehechtheid aan
eigen aard en zeden, zijn realiteitszin. Dat belette hem helemaal niet een tijd lang een fervent kubist te zijn
en daarvan in heel zijn oeuvre nog sporen te handhaven. Het is typisch voor hem dat de eerste figuur die
in zijn werk optreedt Frans van Assisie is, de volksheilige bij uitstek. Grote Vlaamse figuren zullen volgen
vooral uit de kunstwereld (de Vriendt, v.d. Oever, Veremans, de Pillecijn, Timmermans, Simons, van der
Mueren, Claes, van Giel e.a.). Dan zijn er ook de motieven uit de volksmythologie: epiek, fabel,
volkslied: Reinaert, Uilenspiegel, de Heemskinderen, Lange Wapper, soldaat Johan, het kwezelke, het
visserke, Tineke van. Heule, enz. Vanzelfsprekend kwamen de diepere gevoelens van de volksmens vaak
tot uiting: familiegeluk, liefde en smart, werklust, solidariteit, kunstgevoel, gebed en volksdevotie. Als
beeldhouwer was hij trouwens (meer dan bvb. een kunstschilder) gedetermineerd door de aard en de rol
van de beeldhouwkunst zelf en haar afhankelijkheid van bestellingen: dit weegt zwaar door op de thematiek en in mindere mate op de stijl. Maar Poels is geen kunstenaar voor estheten of voor buiten het yolk
staande kunstclubs; het rekening houden met de functionaliteit van het beeldhouwwerk is voor hem vanzelfsprekend. Is kunst minderwaardig omdat zij de mensen ontroert ? Belet dit het kunstwerk 'authentisch' te zijn, wat toch de 'supreme' maatstaf is van het kunstwerk volgens de modernistische opvatting?
Deze kunstmonografie is in de eerste plaats een kijkboek, waarin — terecht — het geschreven woord een
dienende rol speelt. A.S.
KAREL MECHIELS e.a., Ernest Albert, Uitg. Danthe St.-Niklaas, 1982 (in eigen beheer: Marcelle Albert); 272 blz., 295 x 225 mm, linnen band, meer dan 100 illustraties, meestal in vierkleurendruk. - Dit
schitterend kunstboek werd samengesteld door Karel Mechiels, die ook de lay-out en een groot deel van
de teksten verzorgde; m.m.v. de weduwe van de in 1976 overleden kunstschilder, evenals van zijn vrienden D. Anthuenis, L. Bosselaers, G. de Belie, G. van Hool, Th. van Looy, G. Vercammen. Zij laten
vooral de schilder Ernest Albert aan het woord door middel van prachtige door Fotogravure Steurs ver-

vaardigde reprodukties. Het bock kwam tot stand dank zij de ontroerend bewonderende liefde van schilders echtgenote, die zelf schrijft wat E. Albert voor haar en zijn medemensen heeft betekend. Men beweert soms dat persoon en levensgeschiedenis weinig te maken hebben met het werk van een kunstenaar,
maar de samensteller is gelukkig niet die mening toegedaan. Hij laat de werken van de meester voor de
ogen van de lezer voorbijgaan, hen telkens situerend in het kader van de parallelle levensgebeurtenissen.
Geboren te Berchem (22/5/1900), Academie te Antwerpen, een eerste tentoonstelling in 1927 die veel
aandacht en waardering oogst, enthousiasme voor het Permekiaans expressionisme dat hij op eigen manier verwerkt in sombere tonen, aansluiting bij de groepen 'Moderne Kunst' en 'Als ick kan': dat waren
de gebeurtenissen die de eerste periode van Alberts schilderkundige ontwikkeling tekenden. Omstreeks
1938 wordt zijn palet vrij plots licht en kleurrijk met de ontdekking van Zuid-Frankrijk en Cezanne; hij
wordt professor aan de Antwerpse Academie, maar na een pijnlijke ziekte sterft zijn eerste echtgenote in
1948. Een jaar later huwt hij Marcelle Breugelmans; een portret van haar toont een nieuw stadium in zijn
kunst; hetzelfde jaar wordt hij directeur van de Mechelse Academie die hij van decadentie tot grote bloei
zal weten te brengen. Rik Wouters wordt nu zijn grote meester en zijn werklust kent geen grenzen, voornamelijk in gouaches die stralen van levensvreugde: zijn meest schitterende periode, waarvoor ook de
streek van Valence inspirerend werkte. Als hij tenslotte met rust gaat begint zijn vierde periode, die wederom met een techniekwijziging gepaard gaat in een nieuw levenskader: Heide-Kalmthout. Maar dan
komen acht zware jaren van strijd tegen de ziekte, die hem tenslotte zal neervellen, tien jaar na zijn laatste
tentoonstelling. Maar zijn werken overleven hem, zijn blije en stemmige werken, die, ontstaan uit vreugde,00k vreugde schenken: een probleemloze kunst waar we echt in deze tijd nood aan hebben, zo besluit
Karel Mechiels. Aanbevolen voor eenieder die kunst en leven aan elkaar verbindt en de kunst ziet als een
kracht in het leven. De teksten zijn gedeeltelijk vertaald in het Frans, het Duits en het Engels: terecht
want het gaat om een kunstenaar wiens werk ook buiten Vlaanderen bekendheid verdient. A.S.
JEF MERGAERT, Op weg van gisteren naar morgen. Een hartewens en Elke dag is er een, LannooTielt/Bussum, 1983, geillustr. met kleurenfoto's en -tekeningen, 125 x 175 mm, elk 298 fr. - Twee ideale
geschenkboekjes, towel voor jong als oud en tegen een schappelijke prijs ! 'Op weg van gisteren naar
morgen. Een hartewens' kan het best gebruikt worden als een verjaardagkalender of voor het noteren van
uiterst belangrijke gebeurtenissen. Per maand is er een bladzijde voorzien met voor iedere dag een notitievakje van een paar centimeter groot. Tussen die 'maandbladzijden' vindt u dan telkens vier A vijf bladzijden met foto's en zinrijke gezegden die als een soort meditatie kunnen doorgaan. Over de schoonheid van
de foto's niets dan lof. Naast vooral (jonge) mensen defileren op die foto's schattige dieren en verrukkelijke natuurgezichten. Daar de kalender niet voorzien is van een jaartal noch van de namen van de dagen
heeft het boekje een blijvende waarde. — 'Elke dag is er een' is een dagboek met per dag een notitieruimte van een paar centimeter over de gehele breedte van het blad. Dus duidelijk niet bedoeld voor veelschrijverij, maar eerder voor echt 'memorabele' gebeurtenissen. De rechtse bladzijden zijn geillustreerd met tekeningen van Lieve Janssens die vlinders, vogels, planten en bloemen voorstellen (met iedere keer de vermelding van de naam). Onder deze illustratie vindt u dan telkens een raak gezegde. De grafische vormgeving was in de handen van Jef Boudens. Ook in dat boekje werd noch jaartal noch namen van dagen vermeld. — Beide boekjes zijn uitgegeven als gebonden bandjes wat het geheel een feestelijk karakter
geeft.
R. Declerck
JULIEN VAN REMOORTERE, Wandelen door en langs de Hoge Venen en Wandelen in Duitstalig Belgie, Lannoo-Tielt, 1983, telkens met 30 kaarten en een overzichtskaart, 120 x 220 mm, resp. 168 en 150
blz., genaaid 350 fr. per deel. - In een tijd waarin joggen, aerobic en power-training aan de orde zijn, komen een paar boekjes van Julien Van Remoortere er ons op een uiterst informatieve en erg aantrekkelijke
wijze even aan herinneren dat je ook gewoon kan wandelen. — Wandelen is een sport die zowaar nog ouder is dan de spreekwoordelijke straat, en de kans dat je het (misschien) al lang niet meer getrainde lichaam plots gaat forceren is beslist minder groot dan bij de modieuze en op prestatie gerichte lichaamsoefeningen die uit de States zijn komen overwaaien. — Twee handige boeken in (rug)zakformaat, met elk
30 nauwkeurig uitgestippelde wandelingen en tochten in twee van de meest ongerepte en mooiste gebieden
van ons land: Duitstalig Belgie en de Hoge Venen. — Een waaier dus van 60 wandelingen die elk gemiddeld zo'n 3 uur duren, maar de schrijver raadt zeer terecht aan ze over 'n halve of 'n hele dag uit te smeren om ten volle van de rust, het natuurschoon en de unieke sfeer van deze streken te genieten. — Elke
wandeling is voorzien van een plannetje en telkens wordt vermeld waar je je wagen kan parkeren en of er
al dan niet wegmakeringen zijn. — Nadien volgt een heldere omschrijving van het te volgen traject en de
merkwaardigheden die je zeker niet mag missen. Alle tochten lopen langs bestaande wandelwegen, zodat
speciale 'woudloperskennis' of 'trapperskwaliteiten' niet vereist zijn. — In de inleiding geeft de auteur de
wandelaar advies over uitrusting, voorzorgen, reglementeringen enzoverder. Misschien ontbreekt hier de
tip zeker niets van waarde in de geparkeerde wagen achter te laten, want dat kan, zoals we zelf mochten
ondervinden, tot nare gevolgen leiden. Beide boekjes, en vanzelfsprekend ook de wandelingen, kunnen
wij warm aanbevelen. Rik Jacobs
MARCEL DUCHATEAU, Constant Lambrecht, Lannoo-Tielt, 1983, illustr. Frank Uyttenhove en uit
het archief van de kunstenaar, 115 blz., geb. 1.350 fr. - Bij Lannoo verscheen in het voorjaar een uitermate verzorgde kunstmonografie 'Constant Lambrecht' van Marcel Duchateau met een biografische schets
van Johan de Roey. Gelilustreerd met o.m. niet minder dan 42 meestal gekleurde reprodukties van de
meest markante werken van de kunstenaar. Voor de algemene conceptie van het geheel zorgde Myriam
Lambrecht, de dochter van de artiest. Voor de grafische vormgeving: Philippe Boxy. — Om de aard van
het werk van Lambrecht te verduidelijken citeert Duchateau zeer raak Paul Klee waar hij in zijn Schopferische Konfession (1920) schrijft: „Kunst gibt nicht das Sichtbare wieder; sondern macht sichtbar". —
Het oeuvre van C.L., vervolgt hij, overstijgt in ruime mate streekgebondenheid. In de hedendaagse schilderkunst neemt het een volkomen aparte plaats in. Het getuigt van een rijke verbeelding waarin figuratieve elementen zich aleens verrassend losmaken uit een kleurrijke abstract-spirituele inhoudelijkheid. — In
zijn biografische schets schrijft de Roey dat Constant Lambrecht de traditie van het expressionisme
voortzet volgens een eigengereide methode. En dat het merkwaardige levensavontuur, waarvan zijn werk
getuigenis aflegt, schreeuwt om veel meer aandacht en oneindig meer respect dan het tot nu toe gegund
werd. — Bij deze woorden van Johan de Roey zullen kenners van het werk van Constant Lambrecht zich
samen met ons, voor het voile gewicht ervarr, aansluiten. Hector Deylgat
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ties. Het grote misverstand, dat aan de grondslag ligt van
zo veel onrecht, haat en (wederzijdse) vervolgingen ! De
teksten van R. Desmed e.a. zijn in dit verband revelerend.
De vervlechting met de politick is kenmerkend voor de
Franse en Belgische loges in het verleden en stelde hen in
scherpe tegenstelling tot die van de Angelsaksische wereld,
waar de loges niet erg verschillen met onze service-clubs.
Gelukkig is ook bij ons een kentering in de vrijmetselarij
waar te nemen. De tentoonstelling — open en bloot — is
van die kentering het bewijs. — Grote kunstwerken moet
men hier niet zoeken, hoewel hier en daar ook vakbekwaamheid en echte inspiratie tot uiting komen. De catalogus van de tentoonstelling zal een dokument blijven van
grote waarde, hoewel het maar steunt op een selectie en
niet op het gehele archief van de Belgische Loge: een echt
geschiedkundig werk is het dus slechts gedeeltelijk.
• Kunstcentrum Hof de Bist, Ekeren. - Herhaaldelijk
werd in ons blad de aandacht gevestigd op de inspanningen die een aantal Vlaamse gemeenten betonen, om steun
te verlenen aan de kunstenaars, de beste ambassadeurs
van de Vlaamse Gemeenschap. Ekeren heeft tussen die gemeenten een voorname plaats veroverd sedert vele jaren,
niet het minst door de verzorgde tentoonstellingen die elkaar snel opvolgen in het gemeentelijke kunstcentrum
Hof de Bist (Velwijcklaan 252), met kunstrecensent Lic.
Roger Geerts als bekwame kunstadviseur. Dat deze inspanningen onverminderd worden doorgezet blijkt o.m.
uit de nieuwe nummers die in de laatste maanden gevoegd
werden bij de reeds zeer lijvige reeks tentoontellingscatalogen. Inderdaad aan elk der exposanten wordt een brochure gewijd, met de nodige personalia, enkele beoordelingen van bevoegde critici en een aantal verzorgde reprodukties op vrij groot formaat (soms zelfs in kleur). Vanaf
19 november tot heden werd een cataloog gewijd aan:
Paul van de Straeten (Ekeren), teksten van R. Turkry en
R. Geerts. - Anita Claassens (Antw.), t.v. R. de Cnodder,
J.-L. M. Monod, M. van Jole, M. Bourgeois, G. De
Landtsheer, R. Lefevre, Acc. G. Ara. R. Turkry, H. Brutin. - Marcel Veldeman (Putte), t.v. R. Turkry. - Stan
Baele (Putte), t.v. R. Geerts, R. Turkry. - Luc de Backer
(Kalmthout), met o.m. een getekend zelfportret en t.v. R.
de Cnodder, L. van Muylder e:a. - Lea D'Huyvetter
(Antw.), t.v. Roger Geerts, Rita Hostie en R. Turkry. Albert Hulstaert (Zwijndrecht), t.v. R. Turkry. Adolf de
Rudder St.-Gillis-Waas), t.v. Prof. dr. A. van den Branden en de passages uit de Genesis bij de verschillende tekeningen die hij over de Genesis maakte. - Maurice Pelgrims
(Willebroek) met een uitvoerige tekst van hem zelf, besluitend met de woorden: "Ik ben een gelukkig man'; ook
een foto van hemzelf aan het beeldhouwen. Sommige m.i.
chagrijnerige lieden staan op het standpunt dat een document dat een tentoonstelling moet begeleiden volstaat met
een lijstje binnen- en buitenlandse tentoonstellingen e.d.
Persoonlijk hou ik het bij het standpunt van de
volksmens, die graag een portret heeft van de kunstenaar
en ook een aantal concrete gegevens over hem (adres inbegrepen), omdat hij wil weten welke vent of welke vrouw
dat werk heeft gemaakt. Is het niet zijn goed recht?
• Gemengd koor Cantabile, Knokke-Heist, 1982; quarto,
16 blz. - Dit is geen kunstcataloog, maar een brochure die
gepubliceerd werd n.a.v. het 25-jarig jubileum van het
vermaarde koor van Knokke, waarvan Jacques Maertens
de stichter-dirigent is. De verschillende groei-etappes worden beschreven van het gemengd koor, dat reeds in 1961
vijfennegentig zingende leden telde. Het verwierf internationale faam enerzijds door concerten en onderscheidingen in binnen- en buitenland, anderzijds door de 'Europese Beker voor Gemengde Koren', een wedstrijd die de
beste koren uit vele landen te Knokke bracht. Het koor
heeft ook een eigen tijdschrift sedert 1961, dat op 750 ex.
verschijnt, publiceerde verschillende LP's en heeft een
zeer rijk repertorium. Het werkte ook samen met grote orkesten en instrumentals of vocale solisten. Mozarts Requiem was een der hoogtepunten van de jubileum-viering.
• Tentoonstellingen 1982, Stad Nieuwpoort, 32 blz. - Deze offset-publicatie kwam tot stand o.l.v. Etienne Desae189
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ver, Hoofd Dienst v. Toerisme en Cultuur van Nieuwpoort. De gemeentelijke dienst doet inderdaad merkwaardige inspanningen om het cultureel toerisme (of cultuur en
kunst zonder meer) te bevorderen. Het gaat hier om een
zeer ongewoon initiatief dat de kunstenaars grote diensten
bewijst wat hun promotie betreft en de efficientie hunner
tentoonstellingen. Nieuwpoort beschikt over vijf expositieruimten die door de stedelijke cultuurdienst worden beheerd. In 1982 werden er in totaal ca. dertig tentoonstellingen gehouden. Aan de meesten wordt een voile bladzijde gewijd. De teksten zijn zakelijk gehouden, zonder gewichtigdoenerij of voor de doorsnee burger onbegrijpelijke bla-bla. Er wordt vooral naar gestreefd belangstelling
te wekken door gegevens te verschaffen over de persoon
van de exposant, zijn vorming en kunstopvatting. Oordelen worden schier niet uitgesproken, maar wel wordt verwezen naar bepaalde kenmerken en technieken. Zo wordt
het publiek opgeleid om te leren 'zien'. Een efficiente methode, waar ook de leek in kunstzaken iets aan heeft.

VRIJE TRIBUNE
• Theaterkrabbel 20. - In onze cursus 'Geschiedenis van
het theater' hebben wij destijds geleerd dat in onze gewesten de eerste vorm van toneelgebeuren getoond werd
in de kerken.
Daarna is een tijd gekomen dat, omwille van ongeregeldheden en wansmaak, het toned l uit de gewijde ruimten
verwijderd werd. De christelijke levensbeschouwing zocht
en vond haar uitdrukking in die stukken van christelijke
inspiratie die geregeld in de toneelzalen, over heel Europa
werden gespeeld. Tussen de jaren 1920 en 1965 mocht men
zelfs spreken van een grote bloei van het christelijkhumaan theater.
Thans is het eerder uitzonderlijk dat bij de grote en kleine
officiele gezelschappen en zelfs bij de groepen van lekenspelers nog bekommernis bestaat om het vertolken van
de tot tonedl getransposeerde christelijke inhoud. Ook de
auteurs blijven hierbij in gebreke.
Wat kan het antwoord zijn van een gemeenschap die naar
het woord van de Heer moet werken als de zuurdesem in
het brood. In afwachting dat de theatermakers weer frequent christelijk geinspireerde stukken gaan schrijven en
spelen moet men m.i. in overleg met de leiders van de
christelijke belijdenis terug naar de ruimten waar het tonedl hier ontstond, dit zijn de kerken, kapellen, abdijen,
godshuizen, enz.
Weliswaar zal het spelen in deze sacrale plaatsen ook consequenties vergen wat betreft: gedraging, vormgeving en
speelstijl.
Daar ligt naar mijn mening de toekomst voor het heruitstralen van een theater met blijde boodschap. Vanzelfsprekend moet dit gebeuren met talent, geloof, enthoesiasme en al de moderne verworvenheden van de techR.J.
nische realiteit !
Erratum: In de vorige Theaterkrabbel (nr. 193, biz. 128)
speelde de zetduivel lelijk mee ! Op de vierde regel moet
'niet' weggelaten worden en dient er gelezen te worden:
,, ... heb ik geantwoord dat het nodig en zinvol is... ".
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RAOUL MARIA DE PUYDT, ANDRE POLFLIET, TON LUITING, Jij bent de enige, Liefdeslyriek,
Uitgave Kofschip-Kring, Brussel/Hilversum, 1982, Getijdenreeks nr. 25, 41 blz., 200 BF (15 gulden). -De
drie dichters van deze bundel behoren tot de kernredacteuren van het tijdschrift ' 't Kofschip' dat met de
uitgave van hun liefdeslyriek zijn tienjarig bestaan viert. Zij huldigen blijkbaar eerder de realistische dan
de hermetische trend. Wij twijfelen geenszins aan hun, ook dichterlijke, potentie. ,Dichters zijn naaktlopers" schreef ooit iemand die dit overdrachtelijk bedoelde. Iemand anders noteerde „Lees maar, er staat
niet wat er staat". De eerste bepaling slaat o.i. vaak letterlijk, de tweede helemaal niet op de verzen van
deze bundel. Terwijl de eerste dichter soms het begrip 'handleiding voor de lezer' oproept, lijkt mij de
tweede het meest poetisch en de derde het negatief van zijn twee voorgangers, althans wat de verzameltitel
betreft. De omschrijving 'liefdesLYRIEK' komt alternerend passend of duidelijk ironisch over. Overbodig is de mededeling dat de tekeningen van E. Hoorne op de gedichten werden geinspireerd. De uitgave is
keurig van vorm. (Ik schreef haast 'kuis'.) De kleur van het kaft (paars) zal wel niet symbolisch zijn. Of
toch ? — De 29 gedichten werden zwart op wit gezet, in de letter Times, Kursief 10 punt. Formaat 13 x
Rik Jacobs
21.
Gerbrand Adriaensz. Bredero: Vertaalde gedichten. Ingeleid en toegelicht door Prof. Dr. A.
KEERSMAEKERS, Martinus Nijhoff/'s-Gravenhage, 1981, 369 biz., 1.360 fr. - Omstreeks 1613 heeft
G.A. Bredero (1585-1618) met een aantal gedichten meegewerkt aan de Tragische Historien, een reeks
novellen van de Italiaan Bandello die via Franse vertalingen ook in het Nederlands werden overgebracht.
De classicus Reinier Telle vertaalde de delen IV, VI en VII. Voor deze delen bewerkte Bredero een reeks
gedichten op basis van Telles prozavertaling. Nu is het zo dat sommige van die gedichten in het verleden
gerekend werden tot de schoonste liederen, sonnetten en 'gebeden' van Bredero, dat ze bovendien vanuit
hun 'biografische' context werden verklaard en aldus mede hebben bijgedragen tot de mythevorming
rond de persoon en het werk van de grote Amsterdammer.
Prof. Dr. A. Keersmaekers heeft, als Vlaming de eer en het voorrecht gehad deze Vertaalde gedichten te
mogen inleiden en toelichten in de monumentale wetenschappelijke uitgave van De werken van Gerbrand
Adriaensz. Bredero, waarmee 350 jaar na het overlijden van de dichter en toneelschrijver werd gestart.
A. Keersmaekers onderwerpt de Franse bron en de Nederlandse vertaling van de Tragische Historien aan
een nauwkeurig onderzoek, hij licht het aandeel toe van de vertalers Everaerts, de Bert en Telle en gaat
ook in op de relatie tussen Telle en Bredero, die op zijn minst geestesverwanten waren, wellicht ook elkaar hebben beinvloed. In een boeiend hoofdstuk 'Bredero als herscheppend dichter' toont A. Keersmaekers aan hoe Bredero middelmatige voorbeelden tot prachtige en vaak aangrijpende gedichten heeft herschapen, dank zij zijn sterk inlevingsvermogen en zijn taalkracht, zodat deze gedichten meermaals de indruk verwekken op authentieke ervaringen te berusten.
De gedichten zelf — waaronder enkele ons zeer bekend en vertrouwd zijn uit bloemlezingen ! — worden
afgedrukt naast de Franse originelen en telkens nog afzonderlijk van een inleiding en begeleidende commentaar en voetnoten voorzien.
August Keersmaekers heeft met deze uitgave andermaal getuigenis afgelegd van zijn grote eruditie, zijn
zin voor verantwoordelijkheid en zijn grondige kennis van ons literair verleden. Op basis van een langdurig en kritisch bronnenonderzoek heeft hij niet alleen een werk bezorgd van hoog wetenschappelijk niveau, maar ook een onvervangbare en belangrijke bijdrage geleverd tot een juister historisch beeld van de
fascinerende figuur van G.A. Bredero, over wie het laatste woord zeker nog niet gezegd is.
R. Van de Perre

HENRI VAN DAELE, Boerenjongens. Gedichten bij een boom, Davidsfonds-Leuven, 1983, illustr. van
GREGIE DE MAEYER, 160 x 255 mm, 119 biz., geb. 595 fr. - De ondertitel van dit boek is enigszins
misleidend en wordt reeds iets meer verduidelijkt door de 'verantwoording'. Een jaar lang hebben auteur
en tekenaar 'naar een boom en alles wat er in de wijde omtrek van die boom gebeurt met dieren, planten
en mensen' gekeken en daar op hun wijze verslag over uitgebracht.
In feite gaat het hier om een soort van beschrijvend dagboek, een 'jaarkrans in woord en beeld' van hoe
het op het (Oostvlaamse) platteland — waar de auteur is gaan wonen — reilt en zeilt doorheen de seizoenen. Henri van Daele toont zich een aandachtig en scherp observator, met een opmerkelijk oog voor het
wisselende natuurgebeuren, dat hij fraai en levendig beschrijft. Toch heeft het boek iets tweeslachtigs. Je
vraagt je wel eens af tot welk lezerspubliek het zich eigenlijk richt. Diepzinnige gedachten of poetische
mijmeringen moet je er niet in zoeken. Misschien was het juist de bedoeling een oase van rust te scheppen
midden het jachtige Leven van deze tijd en de lezer even probleemloos mee te nemen naar de wereld waar
deze 'boerenjongens' het leven ongestoord zijn gang laten gaan. De gehele lay-out en de verfijnde, kleurrijke tekeningen en aquarellen van Gregie de Maeyer dienen te teksten uitstekend en maken van het royaal uitgegeven boek een lust voor het oog. (rvdp)
ANTON VAN WILDERODE & JAN DECRETON, Daar is maar een land dat mijn land kan zijn,
Lannoo-Tielt/Bussum en Davidsfonds-Leuven, 1983, geillustr. met kleurenfoto's, 255 x 300 mm, 252
biz., geb. 1.980 fr. - We hebben reeds zo vaak horen zeggen dat we in het lelijkste land ter wereld wonen, dat we
het stilaan als een dogma aannamen. Maar nadat we onderhavig kijk- en leesboek doorgemaakt
hebben, moeten we toch deze stelling even herzien. Wellicht gaan we al te vaak achteloos doorheen ons
Vlaamse land en hebben we al te vaak te weinig tijd om te kijken, zodat we niet meer zien hoeveel inmooie hoekjes er nog zijn. Te dikwijls kijken we ons dood op de inderdaad vaak afzichtelijke (moderne?)
gebouwen en woonhuizen met achtertuintjes die een verzameling lijken van hokjes met hokjes. Daarom
alleen al is het goed dat we in dit boek met de neus op die andere werkelij kheid van ons Vlaamse landschap geduwd worden. — In een honderdtal schitterende kleurenfoto's heeft Jan Decreton de natuur van
ons Vlaamse land vastgelegd, in al haar verscheidenheid, op praktisch elk uur van de dag. Daarbij heeft
hij geregeld de mens en het dier in die natuur en af en toe ook de (door mensen gebouwde) monumenten
op zijn foto's integrerend geconcretiseerd. Naast dit visuele beeld heeft de dichter van Vlaanderen, Anton
van Wilderode, zijn liefde voor dat land en de mens in evenveel (nieuwe) gedichten — die nu eens meditatief dan weer beschrijvend zijn — uitgezongen, zodat woord en beeld een harmonisch geheel vormen. —
Beide kunstenaars laten het Vlaamse land in zes taferelen voor de lezer defileren, voorafgegaan door
stemmings-beelden en -gedichten op de zeven scheppingsmomenten van Genesis I. — Persoonlijk raden
we de lezer aan dit boek vaak ter hand te nemen, maar telkens slechts een paar gedichten te lezen en de
bijhorende foto's te bekijken. Zo zal en het woord en het beeld uit dit boek beter in ons hart doordringen
en beklijven. Van het goede ineens te veel, vermindert vaak het genot. R.Declerck

GEORGES DE KEERSMAEKER, Gelegenheidsgedichten. Laatste Verzen, Uitg. Ver. v. Kath. Oostvl.
Schrijvers n° 49, Gent 1983, 64 blz. - De bedaagde auteur, die eerst in 1978 er toe kwam een eerste dichtbundel te publiceren, heeft thans zijn vijfde laten verschijnen. Hij bevat enerzijds gedichten van vroeger,
soms speels en vrij; anderzijds een aantal verzen uit de laatste tijd. Hij publiceert ze voor zich zelf, voor
zijn vrienden, voor zijn bisschop aan wie hij ze opdraagt. Hij blijft trouw aan de traditionele dichtvormen, wat zijn goed recht is. Hij bewijst dat zij geen dwangbuis zijn, maar integendeel een discipline die
aan de poetische creatie een zekere adel en distinctie geeft, die in de vrije versvorm vaak afwezig zijn. Er
zijn nog heel wat mensen in Vlaanderen, die dit nog kunnen waarderen. A. Smeets
PAUL DE HAES, Volstaat het een goed mens te zijn, Zoektochten naar een christelijke identiteit, Horizonreeks Davidsfonds n° 54 - 1983-2; 109 blz., 135 fr. - De titel die de auteur aan zijn verzameling religieuze overwegingen gaf, dekt slechts gedeeltelijk de rijke inhoud ervan. In feite gaat hij na op welke manier de christen in zijn christendom met een geheel van te beleven waarheden en werkelijkheden geconfronteerd wordt, die de totaliteit van het mens-zijn betreffen. Thans reduceert men het christendom te gemakkelijk hetzij tot een moraal, hetzij tot een engagement voor de medemens: m.a.w. tot zelfbepaling,
autonomie, vrijheid door prestatie en arbeid. Het christendom behoort noch tot de orde van moraal,
noch tot die van de arbeid: maar tot de orde van het genieten, waarbij alle domeinen in een groter geheel
worden opgenomen. Achtereenvolgens behandelt de auteur: Volstaat het een goed mens te zijn ? - Heeft
de mens genoeg aan zichzelf ? - De mens verlangt naar geluk.'- Goed en kwaad. - De goede God. - Rechtvaardigheid vanuit Gods liefdemacht. - De veelzijdige verzoening. - Lijden en dood. - Het geweld.
-Mystiek. - Gebruiken en genieten. Dit boekje past in het kader van de DF-actie voor een dieper geloofsbeleven. Het beantwoordt aan wat Manu Ruys vandaag 21.6 schrijft in DS n.a.v. het bezoek van de Paus
aan Polen: "De massale opkomst van de Poolse jeugd bewijst dat de jongeren nog wel open staan voor
een Kerk die zelfverzekerd strijdt. Jeugd vraagtkgeestdrift, gedurfde taal, mensen zonder masker. Het is
het drama van ons yolk dat het te snel veroudert en vergrijst, zich opsluit in de zorg om de veilige dag...
'fie veel jongeren verdorren in onvruchtbaarheid, cynisme, de dodende leegte van hart en geest." A.S.
R.M. DE PUYDT, TON LUITING e.a., Denken(d) aan Vlaanderen. Thematische Verzenbundel, Uitg.
Kofschip-Kring, Zellik-Hilversum, 1982, 164 blz., 200 fr. - Zoals voorzitter R.M. de Puydt in zijn inleiding zegt, is dit een speciale lustrumuitgave n.a.v. het 10-jarig bestaan van Kring en tds 'Kofschip' en tevens de 5e 't Kofschip-poeziedag en -wedstrijd. Aan de historiek worden trouwens achteraan in de bundel
een dertigtal bladzij den gewij d door Jacques Samoy met talrijke illustraties. De bloemlezing is een selectie uit de gedichten ingestuurd voor de thematische poeziewedstrijd van 1982. Ton Luiting en Andre Polfliet hadden er de eindredaktie van. Het thema was gevaarlijk, want het kon makkelijk aanleiding geven
tot valse, holle lyriek. Bij de selectie heeft men zich ingespannen om zulks te vermijden, zonder er altijd in
te slagen: er komen trouwens niet minder dan 114 dichters aan het woord uit Vlaanderen en Nederland,
mannen en vrouwen, ouderen en jongeren. Het moet zijn dat het thema nog steeds actueel is en bespeelbaar in alle toonaarden, van sarkasme tot exstase. Men kan zelfs aan de wedstrijd de betekenis geven van
een opiniepeiling of van een sociologische inkwest, want van beide standpunten uit kan men tot interessante bevindingen komen, die misschien betrouwbaarder zijn dan vele wetenschappelijke (?) peilingen.
In elk geval een grandioos idee vanwege de Kring van op die wijze zijn lustra te vieren ! A.S.

BOEKEN OVER KUNST
GIOVANNI PEIRS & PAUL VAN AERSCHOT, Uit klei gebouwd II. Baksteenarchitectuur na 1945,
Lannoo-Tielt/Bussum, 1983, met een voorwoord van Jozef Ampe, grafische vormgeving van Philippe
Boxy, geillustreerd, 280 x 240 mm, 200 blz., 1.600 fr. - Eigenlijk is dit werk de vrucht van de samenwerking van een driemanschap want naast de beide geciteerde auteurs — Giovanni Peirs schreef het 'verhaal'
en Paul Van Aerschot tekende voor de architecteur-iconografie en leidt het boek uit — heeft Peter Labarque gezorgd door de foto's, waarvan de kwaliteit en de professionaliteit zeker geweldig bijdragen tot de
aantrekkelijkheid van dit boek.
Het eerste deel van de tweeling 'Uit klei gebouwd' (bij dezelfde uitgever in 1979 verschenen) behandelde
de periode van ca. 1200 tot 1945. Dit tweede deel beschrijft de evolutie van de baksteenarchitectuur en
-industrie sinds 1945 tot op heden. Een weliswaar korte periode, maar een periode die een ongelooflijke
evolutie op het gebied van de baksteen-vervaardiging en de baksteen-verwerking heeft gekend, met een
grote 'boom' in de jaren vijftig en zestig en een ongekende depressie op onze dagen. Zo is niet alleen het
aantal soorten bakstenen gestegen, maar is de produktie, spijts een sterke vermindering van het aantal
steenbakkerijen, tot voor kort praktisch constant gebleven en zijn de technische mogelijkheden om
baksteen in het gebouw te gebruiken (o.m. door en in combinatie met andere materialen) fel toegenomen.
Nu echter constateren we de 'instorting van de woningbouw' wat de auteur definieert met de woorden
"het feest was plots voorbij".
De tekst van Giovanni Peirs vertelt (in de echte zin van dit woord) bijna gemoedelijk over alles wat bij
baksteenarchitectuur komt kijken: de gevelsteen, de spoumuren, de dakpannen, snelbouw, welfsels, formaten, dragend metselwerk, de bouwfysica, enz. Daarnaast heeft hij het uitvoerig over de architectuur en
betrekt daarbij zowel de monumentale, als de dagdagelijkse bouwkunst, zowel de basiliek van Koekelberg, als het gewone huis in de rij . Dit alles prachtig geillustreerd met meer dan honderd foto's in kleuren
en zwart-wit. Een waardevol boek, waaraan zowel de vakspecialist, de bouwvakker en iedereen die betrokken is geweest of nog is bij het oprichten van een gebouw — de steengeworden droom, zoals G. Peirs
het in zijn voorwoord zegt — heel wat vreugde zal beleven. R. Declerck
Dr. EMIEL WILLEKENS, Hij leerde zijn yolk lezen. Profiel van Hendrik Conscience 1812-1883, Uitg.
Stichting Hendrik Conscience, Antwerpen, 1982, geillustr., 250 x 330 mm, 128 blz., te verkrijgen in de
boekh. en bij de Stichting H. Conscience, Venusstr. 23, 2000 Antw., rek. 000-0681976-66, geb. 1.125 fr.
-Naar aanleiding van het herdenkingsjaar van Hendrik Conscience die in 1883 overleed werd dit schitterend herdenkingsboek uitgegeven. Het werk is zeer royaal geillustreerd en wordt ingeleid door gouverneur A. Kinsbergen. Het is een grondige studie geworden van het leven en de literair-historische waarde
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A. Literatuur: 'In het teken van de leeuw', debuutbundel
van Rudi Cleemput, in eigen beheer (Denstraat 28, 9150
Dendermonde). - Van Raoul M. de Puydt, Toon Luiting
en Andre Polfliet verscheen 'Jij bent de enige', een bundel
liefdeslyriek bij de Kofschip-Kring (200 fr., bankrekening
210-0896140-097. - Van Marcel Duchateau verscheen de
Kunstmonografie Jef van Grieken die in Faculty Club
Leuven exposeert tot 28-7. - 'Mijn weg naar vrede' poezieklankbeeld van Lou Heynens stond centraal in een kunsttotaalgebeuren op 11-6 te Kerkrade. Een viertal van zijn
Duitse gedichten verschenen in de anthologie. 'Die friihen
80er' (Kutsch Verlag Köln). Ook verscheen zijn tweetalige
dichtbundel: 'Il pathos dell'esistere' te Perugia (It.). - Literair debuut van Lucien Ranson, met een boek herinneringen over W.O. I: 'De gedeporteerden' o.m. over het
bombardement van Hamburg (in eigen beheer: 1.300 fr.,
br. 462-4265186-66, L. Ranson, Beeklaan 10, Kortrijk).
B. Beeldende Kunsten: Beeldhouwer Jan Keustermans tot
17-4, Atelier Vaartstraat, Oelegem. - Kunstschilder en
graficus Ghislain Kuyle, Gemeentekrediet Knokke tot 138. - Kunstschilder Bert Stein, Gemeentehuis Den Haan tot
10-6. - Photopainting van Armand Vandeghinste, Benedenhall Stadhuis Blankenberge, 2 tot 18-9. -Beeldhouwer
Jose Vermeersch, Cult. Centrum Gildhof Tielt, 1 tot 17-7.
- Beeldhouwer Rik Vermeersch, Gemeentekrediet Knokke
tot 13-8. - Graficus-Kunstschilder Luc Verstraete, Ex libriscentrum St.-Niklaas tot 4-9. - Pastels van Marcel Vervaet, gal. 't Kruiske Moerbeke-Waas 18 en 19-6. - Kunstschilder Godfried Vervisch, Cult. Centrum Gildhof Tielt,
1 tot 17-7.
C. Toneel - Muziek: De eenmans-produktie van Arca
Gent, 'De raadsheren van Nevele', door Jo Decaluwe opgevoerd en samengesteld, kan voor reisvoorstellingen
besteld tot in 1984 op adres: St.-Widostraat 3, Gent, tel.
(091) 25 18 60. - De Capella Caecilia o.l.v. Frans Dubois
anonieme Italiaanse muziek (15e eeuw), 1-7 kathedraal
Antwerpen. - Musicus Jacques Maertens organiseert van
16-7 tot 22-8 het 28ste Koncertenfestival van Knokke.
-Pianist Marc Matthys concerteerde o.m. in het Torengebouw van Heist-op-den-Berg, 27-6. - Van Herman
Roelstraete kwam een nieuw 'Lied van Heer Halewijn'
tot stand, dat weldra wordt gecreeerd. - Regisseur Jaak
van der Helst verzorgde de regie van het 46e Vl. Nat.
Zangfeest op 24-4. Eveneens het Massaspel 'Het stenen
wonder van Lietbeka', n.a.v. het 875-jarig bestaan van
Lebbeke (16.000 toeschouwers). - Dirigent Marcel Van
Quickelberghe luisterde met zijn koor 'Zanglust' de 11juliviering op in C.C. Gildhof Tielt (6-7). - Een strijkkwartet van Christian-A. Wauters werd in MonchenGladbach gecreeerd in Schloss Rheydt door het Westdeutsches Streichquartett (26-6).
D. Prijskampen en onderscheidingen: Brussel. In een
wedstrijd n.a.v. het lustrum van het Huis voor spontane
en naieve kunst, werden laureaten: Nora van Weezenbeek
(St.-Genesius-Rode), Marnix Schaar (Brussel), Genevieve
Bael (St.-Niklaas), Pierre Lefevre (Brussel) en Miray
Bastin (Oudergem). Tentoonstelling tot 31-8 in de Bredfordgalerij. - Gent. In het Don Bosco Technisch Instituut
in St.-Denijs-Westrem tentoonstelling van Renaat Saey.
Lofwaardig initiatief om ter gelegenheid van open deurdagen van de school een kunstenaar expo-gelegenheid te bieden ! - Kortrijk. Aan de wedstrijd Stimulans 83, uitgeschreven m.m.v. het stadsbestuur, namen 113 jonge
kunstenaars deel van 18 tot 35 j . De laureaten waren voor
schilderkunst: J.-L. Deprez (Slijp-Kapelle), Piet Moerman (Kortrijk), Hans Vandekerckhove (Zellik). Voor grafiek was er geen laureaat maar 16 geselecteerden. Voor
beeldhouwen waren de laureaten: Bart Decq (Wenduine),
Koen Vercaemer (Lauwe) en Joost Wyseur (Kortrijk).
Voor textiele vormgeving was er een eervolle vermelding:
Luc Vermeulen (Wevelgem). Er werd een zeer mooie
catalogus-map gepubliceerd, waarin elk der geselecteer191
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den een losse kaart krijgt met foto en personalia; zeer netj es . Een uitstekende promotie voor deze jonge mensen!
-Oostende. Huldetentoonstelling Remi Lens (1902-1982)
in het Museum voor religieuze kunst (2.2- 1.10). Feestzitting op 2 juli te 11 uur. met toespraak door Mgr. Paul Van
den Berghe, Bisschop van Antwerpen. - Poperinge. De
vijfjaarlijkse nationale Prijs 'Hoppeland' voor schilderkunst wordt opnieuw uitgeschreven. In totaal 125.000 fr.
te verdelen over vier laureaten en tentoonstelling van geselekteerde werken. Alle geinteresseerden kunnen twee werken binnenbrengen. Reglement: Kunstkring Hoppeland,
Krombeekseweg 22, 8970 Poperinge. - St.-Niklaas. De
choreografe Alicia Borghten, kunstschilder Edgar Heirman en de klein-kunstenaar Jef Burm werden opgenomen
in de Groot-Orde van de Vos Reynaert. - Praag. De Internationale Organisatie van Scenografen en teatertechnici
(OISTT), organisator van de Quadriennale van die disciplines (Praag) heeft een anonieme wedstrijd uitgeschreven
over het thema 'Gebouw voor het receptief teater'. Uit de
836 ingeleverde ideeen werden 216 inzendingen weerhouden waarvan werden weerhouden 47 werken voor de finale in Praag, waaruit de internationale jury vijf eerste prijzen koos. Een daarvan was voor de Brusselse architekten
Roos Werckx en Luc Dhooghe met als ontwerp een garagetheater voor de Brusselse KVS. De overige eerste prijzen
gingen naar drie Russische en een Deense inzending.

BIBLIOTHEEK (vervolg)
WERK VAN/OVER LEDEN
ANTON VAN WILDERODE & PAUL DE BRUYNE, De
weg die Hij ging. Vijftien Kruiswegmeditaties, in eigen beheer uitgegeven (P. De Bruyne, J. Heremansstraat 56, 9000
Gent), 1983, geillustreerd met foto's in kleuren en zwartwit van C. Van de Bouchaute en Rik Daze, 140 x 190 mm,
40 blz., 150 fr. - Tegen de wanden van de St.-Martinuskerk
in St.-Martens-Latem werd op 27 maart jl. de kruisweg
ontworpen in keramiek door Paul De Bruyne opgehangen
en ingewijd. Een 'aangrijpende uitvoering' deze kruisweg
getuigt H. Stubbe, pastoor van St.-Martinus, en te oordelen naar de foto's in het boekje volledig te onderschrijven.
Op iedere linker bladzijde prijkt in zwart-wit of kleuren een
foto van een static met op de rechter bladzijde een erg inspirerende bezinningstekst van Anton van Wilderode in een
poetisch soepele taal, gedichten waardig (Tussen gewoel en
geweld / van kijkers en knechten / staat Hij op, staat Hij
recht). Dit boekje brengt voor christenen als het ware de

kruisweg-oefening binnen handbereik en zal wellicht in die
zin voor heel wat mensen voor wie het kerkgebouw (letterlijk of figuurlijk) niet zo bereikbaar is, een welgekomen
hulp en handleiding zijn, wat we van harte wensen.
R. Declerck

U HEBT TOCH REEDS
UW ABONNEMENT BETAALD!
SPAAR U EN ONS LAST EN
KOSTEN EN BETAAL AANSTONDS
550 FR. OP P.C. 712-0103664-54,
C.V.K.V.-ROESELARE.

van de auteur, waarmee we wellicht allen in onze jeugdjaren kennis hebben gemaakt. — In een opmerkelijk artikel-vooraf 'Bezinning bij een noodzakelijke herdenking' handelt Prof. Dr. August Keersmaekers
— de Conscience-specialist, die heel wat voordrachten over Conscience heeft gehouden en nog houdt —
over de romanliteratuur van Conscience en betrekt daarbij de taal en de stijl van de schrijver. Hij reageert
terecht tegen wie met een dooddoener stelt dat Conscience's werk vooral gekenmerkt (gebrandmerkt?)
dient te worden door gebrek aan zuiver taal- en stijlgebruik, zonder oog te hebben voor de tijdsomstandigheden waarin Conscience diende te werken. — Daarna volgt het boeiende relaas van de biografie van
Conscience, een man die als literator wel velen heeft aangesproken, maar die als mens bij de meesten wellicht onbekend bleef. In het laatste deel van deze biografie zoekt Dr. E. Willekens een antwoord op de
vraag hoe het komt dat Conscience zo een populaire auteur is geworden (wiens boeken nu nog — zij het
in een aangepaste taal — herdrukt en vertaald worden) en analyseert daarbij de stellingen van voor- en tegenstaanders van het werk van Conscience. — Tot slot vinden we nog enkele bladzijden verklarende 'Noten' bij de tekst, een 'Beknopte Bibliografie' en de leden van de Stichting Hendrik Conscience. — Dit
boek zal vast een mijlpaal worden in de studie omtrent 'de baanbreker: Conscience'. R. Declerck
Kunstbeeld in Vlaanderen vandaag, Lannoo-BRD-Tielt, 1982, gel!!. met zw.-w.- en kleurenfoto's, 300 x

260 mm, 270 blz., geb. 2.400 fr. - Dit boek is ontstaan naar een idee en door het initiatief van Rik Decan
die in het voorwoord het 'Waarom' van dit boek uitlegt. Het boek opent dan met een interessante studie
van Wim Van Mulders over de 'Kunstsituatie in Vlaanderen in de 20e eeuw' waarin hij de schilderkunst
en beeldhouwkunst voor en na. de Tweede Wereldoorlog situeert. Daarna volgt een galerij — in woord en
beeld — van 'Honderd Hedendaagse kunstenaars'. — Het vraagt onmiskenbaar heel wat (creatieve) durf
om zo een kostelijk boek over zo een discutabel onderwerp op de markt te brengen. Wie zal dit boek helemaal bevredigen ? Zal het niet het voorwerp worden van hoogoplopende discussies van voor- en tegenstanders ? En toch meen ik dat de uitgevers er goed aan gedaan hebben dit boek te publiceren en de vorm
waarin ze dat hebben gepresteerd, verdient niets anders dan lof. De grafische vormgeving van Geert Verstaen mag gezien worden. Over de inhoud, nl. de voorgestelde kunstenaars, kan/zal men het moeilijk volledig Bens zijn. Waarom werd die kunstenaar geselecteerd en die niet ? Dergelijke ontevredenheid zit essentieel aan een dergelijke selectie vast. Subjectieve keuze ? Kan het anders in die materie ? Vergeten we
daarbij ook niet dat ' 100' nu eenmaal een beperking is. Onmiddellijk moet er echter aan toegevoegd worden dat er heel wat interessante kunstenaars defileren in de galerij. De lange lijst van 'selecteurs' staat er
ook Borg voor dat zo wat alle genres uit de schilder- en beeldhouwkunst aan bod komen en de initiatiefnemer belooft daarbij dat over vijf jaar een tweede boek verschijnt (waarin dan uiteraard 'vergeten' grote
namen kunnen opgenomen worden). — De selectie zelf werd uitgevoerd door 26 personen met Karel
Geirlandt en Willy Juwet als 'adviseurs'. Die 26 hebben 583 namen naar voor ge$choven, waaruit er
tenslotte 100 (die het meest vermeld werden) overgehouden werden. Van iedere kunstenaar vinden we behalve een curriculum vitae, een foto, een (kleuren)illustratie van een werk en een bespreking door een auteur die door de kunstenaar zelf werd uitgekozen. Mij komt het voor dat voor de meeste lezerskunstminnaars een degelijke informatie wordt geboden. De redactie van dit werk werd waargenomen
door Luc Demeester, Marleen Timmermans en Wim Van Mulders. Vermelden we tenslotte nog dat achterin het boek een bijlage werd opgenomen, waarin de biografieen over de kunstenaars in het Frans, Engels en Duits werden afgedrukt. R. Declerck

VLAAMSE DISCOTHEEK
HERMAN BOGAERT, Staatsprijzen voor poezie na 1945, Eufoda nr. 1075, Davidsfonds Leuven, 1982,
425 fr. - Poezie op plaat bereikt een ruimer publiek dan de poeziebundel. Al is het grootste deel van onze
moderne poezie vooral leespoezie, toch kan de stem, de sfeer en het timbre van een boeiende voordracht,
weer de verdoezelde aspecten zoals muzikaliteit en directe menselijke betrokkenheid van poezie op de
voorgrond brengen. — Herman Bogaert brengt op deze plaat, uitgebracht door Eufoda, met medewerking van de Kredietbank, een gevarieerd overzicht van de naoorlogse staatsprijswinnaars van poezie. Het
keuzebereik mag dan al beperkt zijn, het biedt toch heel wat mogelijkheden zoals R. Van De Perre in zijn
inieiding opmerkt. Tenslotte vertegenwoordigen deze dichters een verscheidenheid aan generaties en stromingen, van klassiek tot experiment, van traditie tot vernieuwing. — Klassieke dichtkunst komt aan bod
met M. Roelants, R. Verbeeck, K. Jonckheere, A. Van Wilderode, H. Van Herreweghen en J. De Haes
terwijl de gevestigde 'avantgarde' aan de beurt komt met H.C. Pernath, G. Burssens, P. Snoek en H.
Claus. — Herman Bogaert heeft uit het werk van deze dichters een keuze gemaakt die zeer goed de verschillende dimensies van hun stem weergeeft. Bovendien heeft hij op een niet al te strakke maar zinvolle
manier de gedichten op zijn plaat gerangschikt: de romantische strevingen, de opwaartse drang naar geluk, naar verandering en een betere maatschappij komen op de A-kant, terwijl de B-kant de meer neergaande lijn van berusting, herfstgevoelens en dood, en moederlijke geborgenheid volgt. — Herman Bogaert heeft een rustige, aangename stem die niet met uitbarstingen of oppervlakkig bravourtheater maar
zeer ingekeerd, met een proevend wikken van woorden, de gedichten interpreteert. Hij is een voordrachtskunstenaar die niet zichzelf opdringt tussen gedicht en toehoorder maar als medium, tot bij de
luisteraar brengt wat het gedicht aan emotie en kracht inhoudt. Zijn beheerste stemvariaties en zijn trefzekere interpretatie betekenen een verrijking voor de 'geluidswereld' van onze poezie. Een plaat om stil
bij te worden. Armand Van Assche
TINE RUYSSCHAERT, Gedichten voor kinderen en andere mensen. Distributie: Parsifal/Brugge, Produktie: Charles Dumoulin v.z.w., culturele produkties. - Dit is een zeer verscheiden bloemlezing van gezegde gedichten van Herman De Coninck, Guido Gezelle, Martinus Nijhoff, Paul van Ostayen e.a. tot
Toon Hermans toe. M.i. zullen eerder de andere mensen dan de kinderen ervan genieten. Tine Ruysschaert vertolkt ze in haar, nu wel bekende, eigen stijl: een compositie van reciet, mededeling en beleving
van de eigen-aardigheid van elk gedicht. Vooral bij de 'klassiekers' van Guido Gezelle en Paul van Ostayen valt dit op, al hadden wij de interpretatie van het 'Alpenjagerslied' van P.v.O. wel iets minder cerebraal gewenst. — Velen apprecieren blijkbaar deze manier van poezie vertolken want T. Ruysschaert is
nu al aan de uitgave van haar 15e L.P. toe. Een unicum dat een welgemeend compliment verdient!
Rik Jacobs
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Ten geleide
Van textiel Haar kunst

Provinciaal Textielmuseum Vrieselhof
Oelegem-Ranst. (Antwerpen)
Detail uit albeboord in Brabantse
kloskant, ca. 1730. Inv. T80/116.

Sinds het neolithicum kan de mens spinnen en weven, hoe moeizaam en primitief
deze bezigheden aanvankelijk ook zullen
bedreven zijn. De gewonnen stof diende
in eerste instantie als bescherming van
het Iichaam (kieding) en van de woning
(tent), later ook als nuttig element of als
opsmuk van meubilering, voertuigen. Tot
in het begin van de 20e eeuw beschikte de
mens alleen over natuurlijke vezels, dierlijke (wol, zijde) en plantaardige (vlas, hennep, katoen, jute, sisal). Fabricatie van
stof is lange tijd een zuiver artisanale bezigheid gebleven, waarvoor evenwel aldoor nieuwere en betere mogelijkheden
werden gezocht en gevonden. Het weven,
repetitie van een preciese en langdradige
operatie, gebeurde zeer vroeg al op een
getouw; men kan dit al zien op miniaturen
en houtsneden van de 15e eeuw. Het spinnewiel, belangrijke stap vooruit bij het
spinnen, kwam in het westen slechts aan
het eind van de middeleeuwen in gebruik.
Opmaken en verven veronderstelden weer
nieuwe aanpak, nieuwe toestellen, nieuwe experimenten.
Omdat de arbeid met textiel zo complex
en gevarieerd werd, is zij ook een der
vroegst georganiseerde activiteiten geweest, nog voor de zogeheten industriele
revolutie. De lakennijverheid was, zoals
bekend, eeuwenlang een voorname bron
van inkomsten van onze voorouders.
Daarom kan men in steden als leper,
Doornik, Brugge, Perpignan, Kortrijk,
Braunschweig, Leiden, Gent nog spreken
van een lakenhalle, een stapel-, kleur- en
verkoopplaats van laken. In deze steden
werd deze halle zelfs algauw het voornaamste gebouw, zodat de overheid dit
onderstreepte met een belfort er op of er
naast te bouwen. Dit belfort werd dan ook
wapenopslagplaats, schatkamer voor documenten, kostbaarheden en ook symbool van vrijheid en ontvoogding. In al deze steden werden ook lakenmarkten gehouden. In het Noordbrabants museum te
's-Hertogenbosch bewaart men een mooi
anoniem schilderij (ca. 1550) waarop zo'n
drukke markt is afgebeeld.
De lakenindustrie, voorname tak van de
textielindustrie, was aanvankelijk een
huisnijverheid met wevers, ververs, vollers, scheerders. In steden als leper, Gent,
Brugge, Kortrijk kregen arbeiders uit deze
nijverheid al vanaf de 12e eeuw sprekensrecht en monopolies, zoals in Brugge in
1322, in leper in 1350, waar de grootste Iakenhalle van Europa verrees, in Gent in
1376. Zoals altijd en overal groeide hier
ook een bovenbouw van rijke patriciersgeslachten, die niet zelden in botsing
kwamen met de gewone arbeiders. Rijke

lakenhandelaars deelden vaak de lakens
uit in het stedelijk bestuur.
De inzet van Jakob van Artevelde (12901345) is een treffend moment geweest in
deze strijd voor de lakenhandel. Vanaf de
14e eeuw kwam de Vlaamse lakennijverheid voortdurend in gevaar. Vanaf de 15e
eeuw begon men in Engeland niet alleen
de grondstof te produceren, maar ook het
laken zelf te fabriceren. De strijd zou jaren
duren en gaandeweg werden door het uitvinden van nieuwe toestellen, ook nieuwe
troeven uitgespeeld: de breimachine van
William Lee (1589), de vliegende schietspoel van John Kay (1733), het weefgetouw van Bouchon (1725), de katoenspinmachine van James Hargreaves
(1754), de mule-jenny van Samuel Crompton (1779), het mechanisch raam van
Cartwright (1785), de jacquardweefstoel
(1790) en andere nog veel talrijker recentere vindingen deden hun intrede meegaande met de katoennijverheid, die voor het
aloude laken een geduchte mededinger
zou worden.
De textielnijverheid zorgde ook voor belangrijke volksuitwisseling en vermenging van culturen. Stof was en is waardevol en kostbaar, maar ook vrij licht, goed
stapelbaar en bewaarbaar. De grote centra van luxe-produkten zijn in de geschiedenis bekend gebleven: de zijderoute, die
al in de Romeinse tijd functioneerde, de
lakencentra van Noord-Italie en Vlaanderen, de fluweelproduktie in Genua en
Utrecht, de damasten van Spanje. Textielcentra uit de islamlanden hadden klanten
van Perzie tot aan de Baltische Zee en of
en toe drongen ook textielprodukten uit
Indie en het Verre Oosten tot Europa door.
Dit nam zelfs zienderogen toe (lichte katoenen weefsels uit Indie, prachtige zi jden weefsels uit China) wanneer de zeeroutes beter en met minder risico werden
gebruikt. In de producerende landen kwamen ook nieuwe vindingen meespelen zoals de katoenristmachine van Eli Whitney
(1793), waardoor het oogsten degelijker,
vlugger en economischer kon gebeuren.
Naast katoen werden ook wol, vlas, hennep mechanisch behandeld. Engeland
verwierf een leidende positie, omdat het
de wol- en vlasproduktie in eigen land
had, maar ook, via de kolonien, een
eersterangsaandeel in de katoen- en zi jdemarkt van de hele wereld. Vanaf de 19e
eeuw werden hele streken van Europa op
korte tijd textielstreken (zoals de streek
van Lodz in Polen en de vlakte ten noorden van Moskou) terwiji ook talrijke specifieke textielsteden ontstonden vooral in
Engeland, maar ook Lyon, Brno, Gent, Tilburg, Kortrijk met even zovele textielpro193

letariaten. Aan de overkant werden de basissen gelegd voor textielimperia als
Boussac (F), Burlington (VS), Cantoni (I),
Dollfus Mieg (F), Girmes (D), Nijverdal ten
Cate (NL), Tootal (GB) en vele andere.
Het vinden van de kunstzijde (door graaf
Hilaire de Chardonnet de Grange) in de
19e eeuw was zoveel als het sein voor het
ontdekken en ontwikkelen van diverse
vormen van kunstvezels die vanuit de cellulose wol en katoen gingen belagen en/of
verdringen. Rayonne (kunstzijde) en fibrane (kunstwol) worden de gangmakers van
een serie vervangingsvezels, waarvan de
diversiteit van samenstelling, uitzicht, behandelbaarheid welhaast tot in het oneindige zal doorlopen.
Van in den beginne werd met textiel ook
gestreefd naar het scheppen van schoonheid. Nu nog spreken wij van weefkunst,
wandtapijtkunst, vloertapijtkunst, kostuumkunst, kantkunst, borduurkunst. In
het algemeen kan men ook anders opdelen: kledingtextiel, woningtextiel, huishoudtextiel, technisch textiel, zuivere textielkunst. Deze laatste afdeling is vooral
in onze tijd een uiting van de vrije beeldende kunst geworden. Maar het kunstzinnige loopt door de hele textiel heen:
mode, huisaankleding, behang, textielbedrukking, onderhoudstextiel zijn niet alleen functioneel, maar kunnen ook mooi
zijn en worden trouwens hoe langer hoe
meer ook door kunstenaars ontworpen of
begeleid.
Het wandtapijt of wandkleed, met de
hand gemaakt of machinaal geweven, geborduurd of geapplikeerd is een van de
voorname uitingen van de textielkunst,
ook historisch gezien. Het werd en wordt
vooral gemaakt uit wol en het is haast zo
oud als onze beschaving. De oudste voorbeelden zouden dateren uit de 14e eeuw
v.C. in Egypte, waar de techniek waarschijnlijk uit het Tweestromenland was
doorgedrongen. Griekenland en Rome
hebben ook textielkunst gekend: er is weinig van over gebleven. Koptische kleden
zijn bewaard die in de 3e tot de 9e eeuw
zouden gemaakt zijn. Vanaf de 9e eeuw
zijn geweven stoffen uit het oosten en uit
Byzantium in West-Europa binnengedrongen; ze werden er als curiosum en als
voorbeeld bewonderd. Een der oudste
westerse tapijten is de bekende tapisserie van Bayeux (70 x 0,5 m) uit de 11e
eeuw, een verhalend werk, door een artiest uit Canterbury ontworpen en waarschijnlijk door Britse handwerklieden u itgevoerd. Vanaf de 14e eeuw zijn er in
West-Europa twee grote centra van wandtapijtkunst: Parijs en Atrecht. Met even
beroemde ateliers volgden later Doornik,
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Wandtapijt van Bayeux.
Detail: de komeet van
Halley.

Kenau Simonsd.
Hasselaer, de heldin
van Haarlem (1573),
met twee vrouwen en
het hoofd van Don
Pedro. Tapisseriewerk,
waarschilnlijk uit de
werkplaats van
Thienpont (1629-1640).

Indisch tapijtwerk (1 7e eeuws) met de voorstelling van Engelse
handelaars.
Staal voor een met blokken bedrukte zakdoek, katoendrukkerij
Abr. Voortman, Gent, ca. 1850. Inv. T3493. Neg.PMA 0580/19/12.

Brussel, Antwerpen, Oudenaarde, Kortrijk, Brugge. Elk atelier, elke stad had lets
typisch: kenmerken, herkenningstekens,
koloriet. Vanaf de 16e eeuw heeft de Italiaanse renaissance ook de tapijtkunst veroverd, rijkelijk bevrucht en op haar beurt
weer de Nederlanden beinvloed (Brussel),
bij zover dat Zuidnederlandse kunstenaars in latere decennia opnieuw leiding
gaven tot in Zweden en Polen toe en dat
o.m. de fameuze Gobelinwerkplaatsen
niet zelden een beroep deden op Vlaamse
meesterwevers en borduurders.
De Arts and Crafts-beweging in Engeland
en de neogotiek op het continent zorgden
in de 19e eeuw voor een kortstondige wederopbloei van de tapijt- en borduurkunst
doch het was vooral in de 20e eeuw dat zij
met eigen, zelfzekere stappen vooruitging. Terwijl men in het midden-oosten
nog op de aloude wijze de soemaks en de
kilims maakt met de zo prachtige symboliek van vruchtbaarheid, zonnekracht en
levenszin, echte wonderen van handwerk,
zoekt men in het westen naar middelen
om vooral de produktie steeds aan te
zwengelen, of en toe ook op een artistiek
verantwoorde wijze. Daarnaast is in de
jongste jaren een andere bedrijvigheid
aan bod gekomen: hedendaagse artiesten
maken ontwerpen en kartons. De techni-

sche mogelijkheden zijn onderhand zo uitgebreid en verfijnd (de Gobelinwerkplaatsen beschikken over een 'palet' van
15.000 kleuren), dat zelfs schilderijen gewoon als tapijt kunnen gecopieerd worden. Maar onder impuls van kunstenaars
als Jean Lurgat, Jean Picart le Doux, Marc
Saint-Saens, Lucien Coutaud en met medewerking van Miro, Gromaire, Dufy,
Leger en anderen ontstond, vooral dus
vanuit Frankrijk, een eigen, hedendaagse
tapijtkunst, die er niet op uit is een schilderij zo getrouw mogelijk na te bootsen,
maar een strict eigen schepping te maken. De ateliers van Aubusson zijn hier
sinds de jaren twintig pioniers. Ook in andere landen gingen binnenkort grote
kunstenaars uitsluitend voor de tapijtkunst werken en hun inzet sloeg ook bevruchtend over op andere kunstdisciplines. De kantkunst bijvoorbeeld kent sinds
enkele jaren een opvallende wederopbloei
met belangwekkende vernieuwingspogingen tot driedimensionale uitingen toe.
Nieuwe dimensies komen volop aan het
licht wanneer het textielwerk de wand verlaat en zich volop in de ruimte gaat engageren als een vrije kunst, textielsculptuur
of beter textielstructuur. Geen decoratie
meer, maar een flinke stap naar volwassenheid. Voor het eerst zien wij nu in de

zo lange geschiedenis van de textielkunst
een textielkunstwerk ontstaan dat geen
functionaliteit meer heeft, geen versierende bedoeling maar touter op zichzelf
staat, zoals elke echte artistieke creatie.
Vooral over deze nieuwe textielkunst
wordt in dit bijzonder nummer geschreven. Is het een overgang naar een nog grotere vrijheid? De vraag wordt wellicht niet
beantwoord, maar in elk geval is het een
teken van stellige ontvoogding van een
kunst die met prachtig materiaal werkt en
die in de loop der tijden steeds van grote
inspiratie heeft getuigd.
Fernand Bonneure
Voorzitter van het
Provinciaal Comite voor
Kunstambachten in
West-Vlaanderen
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Textielkunst, een Internationale beweging
Inleiding
Voor de goede orde van zaken is het belangrijk vooraf enkele begrippen te omschrijven en kort aan te geven hoe de inhoud van dit verhaal zal lopen.
Textielkunst zou volgens de traditionele
opvatting de verzamelnaam kunnen zijn
van de diverse toegepaste kunsten die
textiel als materie gebruiken. Ik denk aan
kantwerk, wandtapijten, borduurwerk,
kostuum en opschik.
Die verschillende takken werden vroeger
steeds beschouwd als 'artes minores', als
'minder verheven kunsten', als dienende
kunst, kunstnijverheid. Concept en uitvoering waren doorgaans in verschillende
handen. Zowel voor het wandtapijt als
voor het kantwerk werd de uitvoerders
een patroon of karton ter beschikking
gesteld door de fabrikant, die het meestal
zelf van de handelaar had gekregen, die
het dan weer door een kunstenaar had Iaten ontwerpen. Er was niet eens direct
contact tussen ontwerper en uitvoerder.
De bedoel i ng was ook niet meteen een
creatieve emotie op een publiek overbrengen; wel de mens of het interieur passend
en functioneel te tooien, rekening houdend met de sociale status van de opdrachtgever.
TEXTI ELKU NST
De term textielkunst is vrij recent in gebruik gekomen. Sedert ongeveer twintig
jaar zijn in de Westerse kunstwereld artiesten aan het werk die zich vrij, individueel uitdrukken met textiel. Ze gebruiken
wol, katoen, vlas, jute, sisal als materie
om hun kunstvisie gestalte te geven. Velen wenden daartoe de traditionele technieken aan als weefwerk, macrame of diverse kantslagen. Anderen — de meesten
— vinden geheel eigen werkwijzen uit,
combineren niet-textiele materialen met
textiele procedes of omgekeerd. Hoofdzaak is de totaal verschillende benadering. Zij vertrekken niet vanuit een uiterIijk, objectief gegeven — een aan te kleden muur of tafel — doch volgen een innerlijke drijfveer die kunstenaars onderscheidt van andere stervelingen. Zij gaan
tot actie over om de onweerstaanbare
drang naar autoreproductie in te volgen,
getuigenis of te leggen van hun aanwezigheid in het actuele wereldgebeuren.
Zodat een 'kunstig' geweven tafelkleed en
een kunstwerk in textiel evenveel met mekaar gemeen hebben als bijvoorbeeld een
marmeren wand in een modern gebouw
en een beeldhouwwerk van Jan Dries.
Als de textielmateries en -technieken als
artistiek expressiemiddel volledig burgerrecht verworven hebben, is dit omdat hun
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beoefenaars zich hebben aangemeld als
compromisloze kunstenaars: de kracht
van de hedendaagse kunst schuilt of in
zijn sociaal engagement, of in zijn geestelijke inhoud, of in zijn originele expressie,
of in alle drie tegelijk. De touter decoratief
gerichte werkstukken worden op zijn
minst wantrouwig bekeken. Extremisten
beschouwen de esthetiek zelfs als hinderIijk, verzwakkend en prostituerend. Het is
dus fout de textielkunst als een geestelijk
kind van de traditionele binnenhuisversiering, van de oude toegepaste kunsten —
artes minores — te beschouwen, omdat
men dan steeds bepaalde decoratieve en
technische normen zal stellen die in de
actuele expressie niet als noodzaak kunnen gehandhaafd blijven.
Een kunstwerk is in de eerste plaats een
autonoom onthuller van een boeiende
persoon l i j kheid, of een rauwe kreet van
verontwaardiging om een schreeuwend
onrecht, of de stille getuige van een kritische observatie, een richtingwijzer in het
hedendaags menselijk of onmenselijk verkeer, een convergentiepunt van onze onontwarbare mysteries. En dit alles kan gematerialiseerd worden in een oogstrelend
en technisch ambachtelijk werkstuk;
maar het hoeft niet meer, ook niet in de
kunst met textiel.
De grondige kennis van de techniek verhoogt de mogelijkheden van de kunstenaar, verbreedt zijn gamma; de eis tot
nauwgezette technische uitvoering daarentegen versmalt en beperkt de wegen die
het kunstwerk zeif kan inslaan. Dit alles
maakt de schijnbaar licht uitvoerbare textielkunst zo moeilijk, de technische mogelijkheden zelf zo verraderlijk, want zij worden zo snel doel in plaats van middel; de
materie is onhebbelijk door de zwoele
charme die ervan uitgaat en die vele jonge
— of snel tevreden — kunstenaars in een
creatieve slaap wiegt.
Tekenend is wel dat steeds meer mensen
vandaag terug naar de bron wi l len, naar
de natuur, naar de handenarbeid als verlengstuk van een geestelijk proces. Het
ambachtelijk aspect eist terug zijn plaats
op in de kunstproduktie en in iedere
kunstenaar rijpen samen met de artistieke volwassenheid ook de geheel persoonlijke handvaardigheden, weze het nu Panamarenko, Jose Vermeersch of Veerle
Dupont.
Veel kunstenaars stellen uit de beschikbare primaire grondstoffen hun eigen
expressie-materie samen op een wijze die
geheel van henzelf is en bijna evenmin
overdraagbaar als hun creatief en expressief instinct zelf. Ook dit aspect is kenschetsend en zeker in de textielkunst: het

doorgronden en uitdiepen van de materie
tot aan haar oorsprong heeft veel kunstenaars tegelijk de draad van hun expressief verhaal laten vinden.
Textielkunst wordt ook buiten de textiele
materie in enge zin bedreven. Het is natuurlijk de vraag of men dan nog van textielkunst kan spreken. Het is immers duidelijk dat de uitdieping van de flexibele
grondstoffen aan de orde van de dag is in
de totaliteit van de actuele kunst.
Het is niet houdbaar de textielkunst touter te bepalen als kunst geproduceerd
door lui die zich textielkunstenaar laten
noemen. Ofwel bezigt men de term textielkunst en baseert men zich op de overheersende aanwezigheid van textiel. Als men
dit niet doet hoeft de term textielkunst
ook al niet meer.
Tenslotte is het noodzakelijk het fenomeen textielkunst te bekijken in een internationaal kader omdat het nu eenmaal,
net zoals bijvoorbeeld de hedendaagse
glaskunst, gegroeid is in een internationale beweging met duidelijke bedoelingen van grensoverschrijdend contact en
integratie. Als men dit niet doet en zijn horizon beperkt tot de kerktoren van het
buurdorp zal men er niet in slagen het textielgebeuren voorbij de brave huisvlijt te
tillen.
Het aandeel van de materie textiel in de
experimenten van de 20e eeuw
Het academisme gedoogde slechts schilderkunst, beeldhouwkunst en architectuur als volwaardige plastische kunst, al
de rest was kunstnijverheid, al werd deze
door de Arts & Crafts-beweging in het Engeland van de 19e eeuw, later in de Art
Nouveau-beweging in ere hersteld. Het
Bauhaus wilde tijdens haar invloedrijke
werking tussen beide wereldoorlogen alle
technieken en materialen gelijkschakelen
en onder de hoede plaatsen van de architectuur. In de experimentele weefateliers
werd onder leiding van Georg Muche,
Gunta Stolze en Anni Albers de revalorisatie van de expressie met textiel voorbereid.
Het losschroeven van zovele waarden
rond de eeuwwisseling — de stroomversnelling van de industriele revolutie, de
nieuwe filosofische ideeen — hebben een
onmiddellijke weerslag gekend in het ontstaan van geheel nieuwe artistieke normen. Het visueel waarneembare wordt
niet meer door de visie van de kunstenaar
gecopieerd; doch door de gehele persoonlijkheid van de kunstenaar wordt het autonoom en soeverein gereconstrueerd tot
een resultaat van de ontmoeting met die
kunstenaar, dat aldus tegenover de uit-
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Alberto Burri, De Waarachtige schaduw,
1952. Olie en zeildoek, 100 x 50 cm.
Brussel, prive verzameling
1
Marcel Duchamp, Zoldering behangen met koolzakken. Op de
'Exposition internationale du Surrealisme' in de Galerie des
Beaux-Arts te Parijs in het voor%aar 1983. Foto uitgegeven door
Denise Bellon, overgenomen uit de catalogus Marcel Duchamp,
The Museum of Modern Art, New York, 1973
wendige wereld geen rekenschap meer
heeft af te leggen. Voorheen waren
kunstenaars ingeschakeld in een collectief systeem. Van nu af aan is iedere artiest verantwoordelijk voor zijn eigen
systeem dat de leden van de gemeenschap individueel aanvaarden of verwerpen.
Vroeger heeft de westerse mens steeds
gepoogd de wegvliedende tijd vast te leggen, kunstwerken te scheppen die de tijd
zouden trotseren, die met het element tijd
geen rekening hoefden te houden. De hedendaagse mens heeft zich met de tijd
verzoend: de produktie is afgestemd op
verbruik, op een tijdelijk in gebruik zijn,
waarna de elementen vervangen worden
door andere. De waarheid is onwaar, de
zekerheden zijn onzeker. Dat is ook zo
voor echtgenoten en vrienden: ook in de
mensel i j ke samen levi ng staan de innigste verhoudingen voortdurend bloot
aan snelle sleet en wisselhonger. Vandaar ook de in vraag-stelling van de duurzame, edele materialen in de kunst, waarnaast een domein openstaat voor de
meest vluchtige realisaties; vele daarin
kan men in brede zin tot de textiele materialen rekenen, omdat zij zo goed passen
in dit grillige, voortdurend mobiele spel.
De materie is zo soepel en meegevend dat
zelfs tijdens de uitvoering voortdurend
kan gewijzigd worden.
Textiel is in de beeldende kunst van de

20ste eeuw steeds min of meer aanwezig
geweest. Reeds voor W.O. I speelde Picasso (1881-1973) met textiel en in de jaren dertig was hij er nog af en toe mee bezig. Een eerste belangrijke verschijning
kwam tot stand in de Dada-periode, vooral in het werk van Man Ray en Marcel Duchamp. Van Man Ray (1890-1976) kennen
we alien de verpakte naaimachine uit
1920 genoemd 'L'enigme d'Isidore Ducasse'; later, in 1938 hangt Marcel Duchamp
(1287-1968) de zoldering van de Galerie
des Beaux Arts te Parijs vol koolzakken in
jute ter gelegenheid van een internationale tentoonstelling van surrealisme
(Afb. 1).
Dit waren sporadische verschijningen,
waarbij het element textiel in de produktie van de kunstenaar slechts een complementaire rol vervulde. Doch in het actuele
kunstgebeuren rond 1960 duikt textiel op
als een brandend eigentijds uitdrukkingsmateriaal. In die periode is een bruisende beweging aan de gang die deels
door negatie van de klassieke artistieke
normen tot een totaal nieuw begrip over
het kunstwerk en over de rol van de
kunstenaar wil komen.
Het is tijd van een nieuw koortsachtig
zoeken naar grensoverschrijdende contacten. De groep ZERO ontstaat -1958-, de
Popart, de ante povera en het objet trouve
zijn aan de orde van de dag. Te Antwerpen
zorgde de groep G 58 met exposities in

het Hessenhuis voor een nieuw geluid.
Doorheen Europa werden vooral in het
centrum van de grootsteden happenings
en manifestaties opgevoerd om de burger
te choqueren, om de kunstenaar niet enkel door zijn produkt doch ook door zijn
soms opdringerig bezig zijn een nieuwe
mondigheid en een nieuw gehoor te geven.
De Spanjaard Antoni Tapies (° 1923) wint
in 1958 de UNESCO-prijs in de Biennale
van Venetie, waardoor de kunst-bourgeoisie flink tegen de schenen wordt
gestampt, getuige de smalende commentaren in de media van deze tijd, zoals in de
'Stern' 'Blech and Bluff and Jutesacke'! (9
sept. 1958)
Alberto Burri (° 1925) verwerkte sedert
1952 versleten en gescheurde stof en zakfragmenten (Afb. 2). Het zijn materieschilderijen die zich nog laten vangen in de
lijst van een rechthoekig vlak. Later is dat
niet steeds zo. Bij Joseph Beuys (° 1921)
vindt men vele voorbeelden: naast zijn
Doekobject uit 1960 en zijn viltstukken uit
dezelfde tijd is er een werk uit 1966 'Homogene Infiltration fur Flugelpiano', een
volledig met textiel overtrokken instrument in de verzameling Ludwig in Keulen
opgenomen.
Yves Klein (1928-62) heeft voor 1960 met
zijn Sponsreliefs een paar boeiende resul197

taten gehaald. In zijn schilderacties
speelt het menselijk lichaam een hoofdrol, dat toch geheel uit vezel en weefsels
bestaat! Andere leden van Zero naast
Yves Klein zijn Piero Manzoni, Oskar Howeck, Daniel Spoerri. Manzoni (1933-63)
maakt reliefs en vrije textielsculpturen.
Oskar Holweck (° 1924) verwerkt papier
met frommeling en scheuren. Daniel
Spoerri (° 1930) assembleert veel textiel
in werken als 'Roberts tafel', 1961, 'Wie
slaapt, eet', 1963, (Afb. 3) 'Machin, chose,
truc, quoi', 1966.
Andere textielaanwendingen komen uit
andere richtingen. 'De Bulgaar Christo
(0
1935) heeft reeds in 1961 verpakkingen
gerealiseerd en in hetzelfde jaar in de haven van Keulen een verpakkingsactie ondernomen. De Soft Sculptures van Claes
Oldenburg (° 1929) zijn bekend; misschien
minder zijn 'Worst' uit 57 en de 'Kop van
een voorbijganger', ook genoemd de
'Peer' uit 1960.
Dit zijn slechts enkele van de vele voorbeelden, die toelaten rustig te stellen dat
het gebruik van textiel in de kunst zijn
grootste, meest riskante, zijn meest progressieve strijdbaarheid heeft gekend
tussen 1958 en 1965.
Weliswaar g i ng het tot nog toe over
plastische kunstenaars die op geen enkel
ogenblik gedacht hebben 'Textiel'-kunst
te beoefenen; ze plaatsten door aanwending en benadrukking van textiele grondstoffen een duidelijk accent in hun artistieke experimenten op zoek naar een
vernieuwende eigentijdse creativiteit. Nu
gaan we de eigenlijke aanzet bekijken van
de textielkunst, beoefend door lui die vertrekken uit de textiele materies en technieken, en veelal vanuit de atmosfeer van
de traditionele kunstambachten evolueren naar een individuele expressie.

DE WERKING VAN HET CENTRE INTERNATIONAL DE LA TAPISSERIE ANCIENNE ET MODERNE (CITAM) TE LAUSANNE.
Alvorens de uitstraling van het CITAM te
bespreken kan kort even gepeild worden
naar de basis waarop deze instelling haar
stichting heeft gebouwd.
De evolutie in Frankrijk — Jean Lurgat
In Frankrijk hebben een paar kunstenaars
reeds vroeg in de 20ste eeuw een vernieuwing, of tenminste een herleving van de
weefkunst nagestreefd. Sonia DelaunayTerk (1885-1979) weefde reeds wandtapi jten in 1909. Later, na de Eerste Wereldoorlog, brak zij door in Parijs als decora198
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Daniel Spoerri, Qui dort, dine, 1963. Textiel, metaal, glas, collage, assemblage.
73 x 152,5 x 30 cm. Amsterdam, Stedelijk Museum
trice en modeontwerpster. Haar klederen
werden zeer gunstig onthaald: 'Het zijn
geen stukken weefsel meer, gedrapeerd
volgens een actuele mode, maar op zichzelf staande composities, schilderijen of
beeldhouwwerken die door levende modellen zelf tot leven komen', schreef een
modeblad uit die tijd.
Ze heeft ook als eerste wandtapijten geweven met voor verschillende zones ook
verschillende dikten van inslagdraad, zodat een — nog onzeker — relief in het oppervlak verscheen. Hierdoor werd aan de
substantie van het materiaal zelf opnieuw
meer aandacht geschonken.
Jean Lurgat
Jean Lurgat (Brueres 1892 — Saint-Paulde-Vence 1966) genoot zijn artistieke
opleiding te Nancy en te Parijs aan de
Ecole Superieure des Beaux-Arts. Reeds
tijdens de Eerste Wereldoorlog vatte hij
belangstelling op voor het weefgetouw.
Hij vestigde zich in 1936 te Aubusson, een
van de grote tapijtweefcentra in Frankrijk.
Samen met Frangois Tabard, Marcel Gromaire en Pierre Dubreuil legde hij de
grondslag voor de herleving van de wandtapijtkunst.
Hiertoe keerde hij terug naar de oorspronkelijke principes van het wandtapijt zoals
het in de late middeleeuwen werd geweven en die ook toelieten sneller te werken:
slechts vijf kettingdraden per centimeter;
een begrenzing van de schakeringen tot
ongeveer dertig kleuren; geen zachte
overgangen meer, doch stevige, abrupte
afl i j n i ngen; het wandtapijt heeft geen
boord meer, als een omlijsting rond het
tafereel gelegd: van deze imitatie van de
gebruikelijke lijst rond de schilderijen wilde Lurgat zijn tapijtkunst resoluut verwij-

derd houden. Die terugkeer naar de eerste
principes heeft de wandtapijtkunst doen
herleven.
De kunst van Lurgat heeft een golf van enthousiasme uitgelokt: niet enkel vele jongeren, doch ook gevestigde schilders wilden graag hun composities in wol uitgewerkt zien. Hierdoor is Lurgat erin
geslaagd het onderscheid tussen wandtapijt en schi lderi j opnieuw te bewerken.
Grote meesters als Henri Matisse, Pablo
Picasso, zelfs beeldhouwers als Emile Gilioli en Ossip Zadkine maakten ontwerpen, maar niet altijd met succes. De materie, de textuur, de Iichtvibratie op een
wandtapijt is zo anders dan op een olieverfdoek dat veel grote schilders maar
middelmatige kartonontwerpers bleken.
Bovendien ontbreekt het de meeste schilders aan kennis van de tapijttechniek, zodat hun ontwerpen dikwijls door de ateliermeester moesten worden aangepast.
Slechts weinigen, zoals Hans Hartung, Alfred Manessier, Mario Prassinos en in ons
land vooral Juliaan Van Vlasselaer wisten
precies wat een wandtapijt van een olieverfschilderij onderscheidt (Afb. 4).
De internationale biennales van de tapijtkunst
De grote bezielers van deze belangrijke
tweejaarlijkse gebeurtenissen waren Pierre Pauli (t 1970), die er het initiatief toe
nam, en Jean Lurgat die voorzitter van het
CITAM was tot zijn dood in 1966.
Pierre Pauli reisde voortdurend de wereld
af, op zoek naar nieuw talent in de kunst
van het weefgetouw. Zijn ideaal werd uiteindelijk op 2 juni 1961 gerealiseerd: in
een neutrale, open omgeving in het centrum van Europa een studiecentrum vestigen dat om de twee jaar een 'status quo'
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Mario Prassinos, La co/line, 1977-79. 312 x 474 cm.
Wol, liggende schering, Parijs, Mobilier National

van de tapijtkunst aan het internationaal
publiek zou presenteren. De Eerste Biennale, in 1962, was nog volledig samengesteld uit kiassieke wandtapijten, aan
het getouw met een ontwerpkarton uitgevoerd.
In de Tweede Biennale, die pas in 1965
plaats had, was de druk van nieuwe, experimentele textielcreaties en van hun nog
zeldzame, doch enthousiaste verdedigers
zo groot dat noodgedwongen een zekere
plaats ervoor werd ingeruimd. Dit gebeurde niet zonder animo. Er waren hardnekkige conservatieven, die enkel heil zagen in
het weefgetouw, en de aanzet naar de
vrije textielkunst als werk van 'breiende
schoolmeisjes' wilden doodverven. Tot
men inzag dat de confrontatie van beide
richtingen onverm i jdel i j k was, zodat men
telkens kiassiek weefwerk en vrije textielkunst door mekaar te zien kreeg, met alle
gevolgen vandien.
Immers: de initiele doelstellingen van het
duo Pauli-Lurgat en de hedendaagse
kunst met gebruik van textiel hebben
niets meer met mekaar te maken. Deze
laatste moet volledig los gezien worden
van de instandhouding van de oude technieken.
Daardoor voelen wandtapijten en textielkunst zich onwennig met mekaar. Het
wandtapijt brengt in de eenzijdige technische uitvoering slechts zelden de directe
expressiekracht op die van de textielkunst kan uitgaan; het wandtapijt gebruikt textiel als middel — als weefmaterie, als kleurdrager —, terwijl in de textiel-
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Elsi Giauque, Element virtue/ spatial, 1968-69, 400 x 400 x
400 cm, staande schering en textieldruk

kunst de materie gecombineerd met persoonlijke technieken of a-technieken zelf
de expressie draagt.
Daarom heeft men in 1983 voor het eerst
aan de biennale een thematiek meegegeven, namelijk de bepaling van de ruimte
door het textiele werk.
Doch spijts deze problemen dient gesteld
dat de textielkunst haar verspreiding en
elan te danken heeft aan Lausanne; in de
biennales zijn dan ook de voornaamste
ontwikkelingen ervan te volgen, wat hierna ten overvloede zal blijken.

ENKELE VOORNAME FIGUREN
TOT CA. 1975
Elsi Giauque
Elsi Giauque is een leerlinge van Sophie
Taeuber-Arp (Davos 1889—Zurich 1943)
die zelf studeerde aan de kunstambachtenschool van Sankt Gallen en wiens relaties tussen dadaistische antikunst en
weefwerk een wisselwerking hebben voltrokken, waar bij een van haar leerlingen
veel baat heeft gevonden: Elsi Giauque,
die men als de eerste echte vrije textielkunstenares kan beschouwen.
Elsie Giauque werd geboren in 1900. Vanaf 1944 gaf ze les in het textielatelier van
de Gewerbeschule te Zurich.
Ze is de ware pionierster van de huidige
textielkunst.
Reeds in de jaren veertig schept zij ruim-

telijke textielobjecten, die zij 'elements
d'ambiance' noemt, en die in plaats van
de muur te decoreren mede de ruimte bepalen en accentueren. Voor haar telt in de
eerste plaats de uitstraling en de transparantie van het geheel. Zij kiest dus haar
materialen in functie van hun glans en
schikt de draden in los verband, op houten ramen, meestal als loutere ketting,
zonder inslag. Hiermee verwekt zij een
weerschijn en een doorschijn die tegelijk
de ruimte definieren en eerbiedigen (Afb.
5).
Elsie Giauque is pas op relatief hoge leeftijd tot de voile ontplooiing van haar ruimtelijke textielkunst gekomen.
Als men haar beste werken bekijkt, die
kleurrijk en vol vitaliteit de toeschouwer
bekoren, verwondert men zich erover dat
zij ontworpen en vervaardigd zijn door een
dame die toen reeds over de zestig was...
Haar leerlingen waarvan haar landgenote
Moik Schiele (° 1938) de belangrijkste is,
zijn vooral beynvloed door haar feilloos
ruimtegevoel en het diafane karakter van
veel van haar creaties.
Magdalena Abakanowicz
Zij werd geboren in 1930 te Warschau,
waar zij lessen volgde aan de Academie
voor Schone Kunsten. Alvorens zich met
textiel bezig te houden heeft ze vijf jaar
lang geschilderd en gebeeldhouwd. Zij
kwam bij weefwerk terecht in een poging
om nieuwe picturale oppervlakten te combineren met een typische reliefwerking.
199
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Magdalena Abakanowicz, 's Hertogenbosch, 1971, 800 x 2000 x
200 cm, sisal, reliefweefwerk.
's Hertogenbosch, Provinciehuis. Foto Jacques Sonck

Vanaf 1965 geeft zij cursus aan de Academie te Poznan.
Magdalena Abakanowicz put haar bijzondere kracht uit de traditie van de volkse
weefkunst van Polen.
Ze werkt met dikke kettingdraden, die hier
en daar zichtbaar worden en voor een
meer dramatisch oppervlak zorgen.
Zij werkt meestal in een enkele kleur, zodat de aandacht geheel en al wordt toegespitst op de textiele materie. Een volgende stap was het verlaten van de klassieke rechthoekige vorm en de creatie van
ruimtelijke stukken, dus los van de muur
in een ruimte opgehangen. Hiermee is de
laatste band met het klassieke wandtapijt
verbroken (Afb. 6).
Naar opzet en vorm, naar karakter en verschijning kwam aldus een nieuwe
kunstexpressie tot stand; die ook in ons
land, bijvoorbeeld bij Tapta en Lieva
Bostoen, indrukken heeft nagelaten.
Nadien heeft Abakanowicz experimenten
ontwikkeld met touw; op de biennales van
1975 en 1977 te Lausanne presenteerde
zij afgetakelde menselijke figuren, gedeeltel i jk in vormen gegoten, genaaid en
gekleefd (Afb. 7).
Een verdere stap is de compositie van variabele kunstwerken (78-79) in een cyclus
'Alterations'-'Embryology': diverse ronde
vormen in vaal bruine tinten gehouden
met onder de grofgenaaide dunne huid
een wriemelend spel van koorden, draden
en texturen, die de bezitter of liefhebber
naar eigen goeddunken kan schikken.
In de vergaderzaal van het Provinciegebouw te 's-Hertogenbosch hangt haar
grootste creatie -- 20 meter lang, 8 meter
hoog ! — dat door velen als haar meester200
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Magdalena Abakanowicz, Alterations - Images de la structure
humaine, 1976, 60 x 900 x 50 cm. 20 elementen: naaiwerk in
vorm gedrukt, collage, jute. Detail

werk wordt beschouwd.
Abakanowicz is de voornaamste figuur
van de zo geroemde Poolse school. Anderen zijn Jolanta Owidzka (°1927) die gedurende 10 jaar een bezielend lid was van de
studio voor experimenteel kunstweefwerk
te Warschau, en wier werk bestaat uit reusachtige ruig-abstracte composities; Tadek Beutlich (°1922) week uit naar Engeland, en werd beroemd met forse, symmetrische wandstukken in zware vezels als
jute, sisal en kameelhaar in hoogrelief en
loshangende ongeweven delen (Afb. 8).
Urszula Plewska-Schmidt (°1939) beweegt zich op meerdere terreinen: naast
reusachtige gefragmenteerde figuratieve
wandtapijten in l i nnen en vlas
('Symboles', 1978, afb. 9) regisseert ze beklemmende environments als 'Cemetery
and Biological Destruction', 1979, uit rietvlechtwerk, metaal en grof gehaakte of
gebreide bestanddelen. Wojciech Sadley
(°1932) maakt in symmetrisch neerhangende wandkleden handig gebruik van
het val-element. Vermelden we tenslotte
de naar Belgie uitgeweken Tapta
Wierush-Kowalski (°1926) die duidelijk de
banden met haar Poolse geestesgenoten
heeft behouden.
Jagoda Buic
Ze werd geboren te Split in 1930 en studeerde aan de academie voor toegepaste
kunst te Zagreb, aan de academies voor
schone kunsten te Rome en te Wenen. Ze
begon haar loopbaan als scenariste en
kostuumontwerpster; nog steeds aanvaardt zij opdrachten van deze aard.
Haar eerste deelname in 1965 aan de
tweede biennale te Lausanne behelsde

een reusachtige geweven triptiek (250 x
400 cm) die van meet of duidelijk haar
werkwijze en inzichten formuleerde. Buic
ziet het altijd in monumentale afinetingen; haar belangstelling voor arch itectuur
en voor wandtextuur, haar ruimtebesef
bepalen haar kunst. Met traditionele, dikwijls eigen Joegoslavische weeftechnieken -- waarin het visgraatmotief veelal
een rol speelt — bouwt zij verticaal verdeelde, spatiale sculpturen op, die ze verlevendigt met opgelegde omwonden stroken, ajourwerk, splitten in ritmische variatie (Afb. 10). Het zouden sobere spelbepalende scene-panelen kunnen zijn. Tot zowat vijf jaar geleden overheersten combinaties in wol en sisal met de donkere tonen: bruin, grauw, rood. Haar laatste werken keren terug naar de wand, zijn uitgevoerd in natuurkleurige wol en voorzien
van verticale opgebonden stroken met ondulerende boven- en onderlijn. De kunst
van Jagoda Buic doorvoelen betekent
deelachtig worden aan haar ontstaansritueel.
Haar werk mist nooit zijn effect als signaaldrager, als trefpunt van een actuele
tendens in de visuele kunst, terwijl ze
toch verwijzen naar haar plaats op de
brug tussen de culturen van oost en west.
Olga de Amaral
Olga de Amaral (°1932 Bogota) studeerde
architectuur in haar geboortestad en textieldesign te Bloomfield Hills, Michigan
USA. Sedert 1967 is zij een gevraagde textielpedagoge. Ze nam deel aan diverse
biennales te Lausanne en was lange tijd
vertegenwoordigster van het Zuid-Amerikaans continent bij de World Crafts Coun-
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Tadek Beutlich, Eruption, 1970, 280 x
325 cm, rode en zwarte ongesponnen
sisal en jute
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Urszula Plewka-Schmidt, Symbolen,
1978, 300 x 900 cm. Persoonlijke
weeftechniek met linnen en wol, detail.
Lodz, Museum van het wandtapijt

cil. Ze Ieidt een groot handweefatelier van
gebruikstextiel waar ze alle faciliteiten
vindt voor haar persoonlijk werk. Olga de
Amaral is de grote pionier van het losse
weefwerk in smalle stroken die door gekruiste schering mekaar overlappen; zij
weeft ook met bundels omwikkelde draden. Haar werk krijgt hierdoor een getemperd bont aspect, met krachtig doch nerveus opperviak, waarop kleuren grillig van
verticaal spoor verspringen. Ze gebruikt
vooral zelfgeverfde wol en paardehaar. In
haar vele recente opdrachten voor integraties in architectuur vormt ze dikwijls
grote vlakken met een soort pannendak
van kleine geweven elementen. Haar
kunst zit voortdurend in tegenstroom met
zichzelf: gevoeligheid neemt het op tegen
organisatiedrang, spontaniteit tegen discipline, waarin haar zucht naar vernieuwend exploreren centraal staat.
Frangoise Grossen
Frangoise Grossen (°1943 Neuchatel)
heeft architectuur en textieldesign gestudeerd in Zwitserland, en zich verder in de
textielgeschiedenis verdiept aan de California universiteit te Los Angeles, alvorens voor Jack Lenor Larsen stoffen te
ontwerpen. Thans is ze zelfstandige
kunstenares te New York.
Frangoise Grossen werkt uitsluitend met
knooptechniek of macrame, een werkwij-
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Jaguda Buic, La Colombe blessee, 1968,
450 x 450 cm, staande schering, wol en
sisal
11
Olga de Amaral, Marafia Paramuna, 1972,
550 x 350 cm, omwonden koord,
gevlochten en geweven stroken
paardehaar en handgesponnen wol
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Frangoise Grossen, Five withe elements,
1971, 330 x 150 cm, macrame met
katoenkoord
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Inge Vahle, Energieschema, 1972, 270 x
300 x 60 cm, gemengde techniek met
sisal en omwonden bobijnen
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Wil Fruytier, Rising moon, wandkleed,
1975, 200 x 140 cm, katoen

ze die zij als geen tweede beheerst. Haar
vormgeving is gebaseerd op de grondige
kennis van de knoopvariaties, op de combinatie van dikke en dunne touwen, op het
gelukkig inspelen op de neerbuigings- en
de valprincipes van het soepel materiaal.
Reeds vroeg in de jaren zeventig benut zij
het principe van de repetitie, dat bij haar
nooit verveelt doch een idee, een inzet
steeds onderl i j nt en versterkt (Afb. 12).
Doorgaans bestaat haar werk uit een natuurkleur in sisal, jute of katoen; al gebruikt ze af en toe gekleurde materialen.
Rond 1975 schakelde ze gedeeltel i j k over
op gekleurde zijde.
Voor Grossen drukt touw oneindigheid
uit. Vooral sisal spreekt haar aan, dat ze
voelt groeien onder haar handen; het bepaalt mee de evolutie van het werk terwijl
de kunstenaar en materie op mekaar inspelen. Haar groot probleem is steeds
weer het touw af te snijden; waar het eindigt is ook het werkstuk af. Haar composities zijn constructief precies uitgewerkt al
tekent ze nooit schetsen vooraf; het zijn
exacte fantasieen, zoals Erika Billeter ze
beschrijft.

zigheid van de technologie in ons bestaan
willen aanklagen. Ze omwindt staven en
bobijnen die ze samenvoegt tot een wandpaneel waaruit centraal een tros met
zwart sisal omwonden klossen neervalt.
De bobijnen lijken uitdagend en vervaarlijk de natuurlijke materie te bedreigen
(Afb. 13). De inlassing van vreemde voorwerpen — schelpen, kurk, beenderen, objets trouves — in textiele composities is
een frequent verschijnsel. Doorgaans
wordt het weinig verantwoord gedaan en
doen de objecten afbreuk aan de eenheid
en de zeggingskracht van het werk dat
vervalt in anekdotisch getater. Inge Vahle
is een der weinigen die met een doordachte visie objecten in textiel heeft geintegreerd tot een nieuw sprekend geheel,
waarvan de ingredienten zonder mekaar
niet denkbaar zijn.

de koordvarieteit door reliefwerking met
opgelegde koord en polypropaan. Beroemd zijn haar spletenkleden in katoenkoord, waarvan er een te zien was op de
expositie kunstambachten Benelux in het
Provinciaal Museum Sterckshof in 1975
(Afb. 14)
Wil Fruytier werkt veel in opdracht van
moderne architecten. In grote ruimten van
openbare gebouwen is de grove textuur
van haar wandstukken op afstand goed
waar te nemen. Zij werpt zich op als een
opvolgster van de traditionele wandtapijtwevers doch met een nieuwe eigentijdse
opdracht: in plaats van de wanden weg te
stoppen, door landschap of narratief tafereel te doorbreken, slaagt ze erin met haar
abstracte, materiegerichte scheppingen
de bouwmaterialen te accentueren en tot
menselijker vlak te herleiden.

Wil Fruytier
Geboren te Deventer in 1915. Zij begon als
autodidacte experimenteel te weven in
1957. Ze installeerde een eigen atelier in
Ouderkerk aan de Amstel waar ze voortdurend op zoek toog naar nieuwe structuren en expressievormen. Fruytier is belangrijk als een van de drie kunstenaars
van de eerste generatie die met koord
werkten (met Abakanowicz en Grossen);
zij was evenwel de enige die er consequent mee weefde. Eerst plaatste ze koorden van diverse dikte, vlechting of draaiing als inslag naast mekaar; later — vanaf ongeveer 1969 — verving ze geleidelijk

Peter en Ritzi Jacobi
Peter Jacobi(°1935) en Ritzi
Gavrila(°1941) studeerden beide aan de
Institutul de Arte Plastice in Boekarest,
hi] beeldhouwkunst, zij textieltechnieken
en -vormgeving. Ter gelegenheid van de
Biennale van Venetie van 1970, waar ze
een gezamelijk environment voorstelden,
vroegen ze politiek asiel in de Duitse
Bondsrepubliek waar ze sedertdien verblijven. Hun gezamelijk artistiek oeuvre is
vrij snel uit de traditionele Roemeense
vormgeving en tapijtkunst geevolueerd
naar een geheel eigen textielkunst, gebaseerd op een arsenaal van persoonlijke

Inge Vahle
Geboren te Krevesse-Altmark (DBR) in
1915. Voor de tweede wereldoorlog studeerde ze aan de academies van Berlijn
en Dusseldorf. Ze woont thans in Darmstadt.
Inge Vahle heeft met gecombineerd textielwerk de soms verontrustende aanwe202

15
Peter en Ritzi Jacobi, Fragments,
wandrelief, 1980, 400 x 550 cm,
persoonli/ke weeftechniek. Detail

16
Lenore Tawney, Bound man, 1956,
ca. 300 x 100 cm, onderbroken weefwerk
met vlas en andere vezels. New York,
Museum of Contemporary Crafts

17
Debra Rapoport, Gebreid environment,
1970, wol.
Verzameling van de kunstenaar

technieken. Deze werkwijzen kwamen tot
ontwikkeling door de combinatie van courante en voorheen zelden gebruikte
grondstoffen als geitehaar, dat levendigheid aan schrale taaiheid paart, en dat
hen op nieuwe ideeen heeft gebracht; als
rijstpapier, dat een textiele ondulatie bezit, zodat het samen met weefwerk geheel
aparte resultaten geeft.
Hun 'Transilvania' reeks, 1972-77, gewijd
aan het geboorteland van Peter (Ploesti),
bestaat uit grote nog murale, toch reliefrijke werkstukken waarin vlas, geitehaar,
paardehaar, zelfs kokosvezel op diverse
wijzen met mekaar verenigd worden, af en
toe geconfronteerd met grafiettekeningen
en bijschildering op rijstpapier. Alle
grondstoffen worden diepgaand geprepareerd (gebleekt, gesneden, beschilderd,
gewonden) alvorens tot de compositie
wordt overgegaan.
Nadien startten zij met de series Romanica en Germanica, waarin de monumentaliteit het ruimtelijk inwerken op de omgeving geheel tot ontplooiing komt en zeldzame hoogtepunten bereikt. Daarnaast
zijn beide kunstenaars ook afzonderlijk
werkzaam: Ritzi maakt 'Soft drawings',
grote tekeningen met grafiet op gemonteerd rijstpapier, en kleine papieren sculpturen; Peter Jacobi beeldhouwt in marmer.
Het succes van hun gemeenschappelijk
werk met textiel schuilt in de harmonie en
middelen, van volume en textuur: de arme
materies krijgen de warmte van rijkdom

door de uitgelezen toepassing (Afb. 15).
Hun ruw architectonische massa's vormen een synthese van een onwrikbare artistieke visie geschraagd door een zeldzaam voorkomend huwelijk van rastalent.
De kunst van de Jacobi's bezit die mysterieuze dosering van oerkracht en veredelde gaafheid, van avontuurlijke vernieuwing met vaste hand gevoerd, die ze doet
plaats nemen bij de bepalende figuren
van onze hedendaagse kunst.

rant-ruimtelijke stukken. In het New Bauhaus te Chicago, later genoemd School of
Design, waar Anni Albers les gaf, studeerde Tawney beeldhouwkunst bij Alexander
Archipenko en weeftechnieken bij Marli
Ehrman.
Lenore Tawney heeft haar atelier en
woonruimte in de artiestenwijk aan de
South Street-kaaien te New York waar ze
voortdurend artistiek verrijkt wordt door
contacten met figuren als Robert Indiana
en Jack Youngerman. Eerst vervaardigde
ze transparante wandstukjes met een grote kleurvariatie in steeds verdergaande
abstracte motieven (Afb. 16). Nadien —
vanaf 1961 — gooide ze het roer om en
legde zich toe op lange smalle ruimtelijke
weefwerken in sober wit of zwart waarbij
de schering in smalle afzonderlijke, soms
ritmisch verspringende stroken wend geweven. Tegenwoordig maakt ze reusachtige etherische werken met los neerhangende d raden waarin de m i nste l uchtverplaatsing een kinetisch effect teweegbrengt. Ook Claire Zeisler (°1903) heeft
aan het Institute of Design te Chicago
gestudeerd. Met vooral ruimtelijk, hel
kleurig werk, gebaseerd op stevig omwonden koord in jute en raffia heeft zij gestadig aan experiment en vernieuwing gewerkt. Later maakte zij wandkleden met
ondermeer zelden gebruikte materialen
als versneden leder; zij ontsnapte evenmin als vele groten aan de bekoring van
miniatuur-textielwerk. De First National
Bank in Brussel bezit werk van haar. Ed

De Amerikaanse vernieuwing
Los van de Europese bemoeiingen werkten enkele Amerikaanse kunstenaars aan
een even revolutionaire intrede van het
textiel op de scene van de hedendaagse
kunst.
Van meet af aan was er een volkomen vertrouwen en samenwerking tussen kunst
en kunstambachten: in de open Amerikaanse geest kwam het niet op niveaus
van artistieke kwaliteit in te stellen naargelang de grondstof of techniek die men
gebruikte om zich artistiek uit te drukken.
Toch waren er banden met Europa. De
Oostenrijkse Trude Guermonprez (19101975) was reeds rond 1945 naar de States
gekomen waar ze aan de Westkust les gaf
in het California College of Arts and
Crafts. Haar ludieke schering-variaties
hebben op creatieve jonge wevers veel invloed gehad, onder meer op Kay Sekimachi (°1926), een der meest verfijnde Amenikaanse weefsters van subtiele, transpa-
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draden, zodat de niet omwonden delen er
week en zacht uitbollen en contrasteren
met de stevig ingewonden delen. Deze
omwonden koorden worden dan in groep
gehangen, gestapeld of gevlochten, met
als resultaat grote, feestelijk-kieurige
composities (Afb. 18). Een tweede karakteristiek is de veranderlijkheid van het
werk; naar believen kan het anders worden gehangen of gestapeld. De omgeving
verandert mee, is deelachtig aan deze dynamiek, wat een van de doelstellingen is
van Sheila Hicks.
Van Sheila Hicks is in ons land geen werk
bewaard. In het voorjaar van 1974 was in
het Stedelijk Museum te Amsterdam een
mooie overzichtstentoonstelling te zien.
Aspecten van de kunst met textiel in de
laatste jaren

18
Sheila Hicks, Je savais que si j'y venais
un jour, j'y passerais mes nuits, wandstructuur, 1972, 340 x 510 cm, omwonden
vlaskoord met nylon en zijde
Rossbach (°1914) die les geeft aan de universiteit van California in Berkeley is een
apart geval. Hi] studeerde sch i lderku nst
en keramiek alvorens zich geheel aan
weefwerk te wijden. H i j heeft nooit iets
monumentaals of iets 'nuttigs' geweven,
doch zijn leven gevuld met experimenten
op klein formaat waarmee hi] aanvang der
vijftiger jaren begonnen is. Alle mogelijke
technieken om tot een textiele oppervlakte te komen heeft hi] u itgeprobeerd met
de meest diverse materialen. Zijn invloed
ligt dan ook meer in zijn stimulerende, inventieve persoonlijkheid dan in de impact
van zijn werk. Dit felt wordt gei l l ustreerd
doorzijn studente Debra Rapoport (°1945)
die zelf les gaf aan de University of California te Davis. In diverse technieken en
materialen vervaardigde zij gewaden
waarbij het lichaam eigenlijk dienst doet
als mobiele drager van een expressief
kunstwerk (Afb. 17).
De meest bekende Amerikaanse textielkunstenares is ongetwijfeld Sheila Hicks,
die reeds jaren te Parijs verblijft.
Sheila Hicks
Geboren te Hastings (USA) in 1934. Zij
studeerde Schone Kunsten aan de Universiteit van Yale, o.m. bij Josef Albers, de
echtgenoot van de textielartieste Anni Albers, en schreef een proefwerk over preColumbiaans textiel. Uit haar vele studiereizen in tropische en subtropische Ian204
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Peter Collingwood, Black linen tapestry,
1974, 125 x 100 cm, los wee! werk,
vlaslinnen. New York, verzameling Duhl
den bl i j kt haar bijzondere interesse voor
exotische weefsels. Zij werkte trouwens
in India, Chili, Marokko en Mexico, waar
zij telkens contact zocht met de plaatselijke, primitieve wevers. In 1959 kwam zij
voor het eerst naar Europa en maakte kennis met de Parijse kunstkringen. In dit
jaar experimenteerde ze voor het eerst
met ruimtelijke vormen. Twee jaar later
hield ze een eerste tentoonstelling van dit
werk in Mexico. In 1963 nam ze deel aan
de eerste revolutionaire textielexpositie
'Woven forms' in het Museum for Contemporary Crafts te New York. Sedert 1967
nam ze aan bijna alle biennales te Lausanne deel.
Sheila Hicks maakt textielobjecten en
structuren die al even beweeglijk zijn als
zijzelf. Zij is grondig onderlegd in vele
exotische technieken en heeft sedert haar
universiteitsjaren belangstelling voor de
studie van de oude en primitieve textielvormen blijven koesteren. Sedert 1966
hecht ze eveneens groot belang aan het
samengaan met de architectuur, en voert
opdrachten uit voor grote gebouwen, zoals voor het Sheratonhotel te Washington
of het Georges Jensen Center te New
.York.
Haar werk vertoont meerdere merkwaardigheden. Het meest opvallende is wel
wat zij noemt de 'cordes enveloppes',
koorden en strengen die geheel of in grote
stroken omwonden worden met kleurige

Uiteraard is er geen duidelijke afscheiding te maken tussen de textielcreaties
van voor of na 1975; men merkt alleen dat
de opkomst van de nieuwe generatie dieper ingaat op vele vragen die de veteranen
zich hadden gesteld. Dat dikwijls gereageerd wordt met een wedervraag is bemoedigend voor de voortdurende mobiliteit van het scheppende denkwerk. Als
rond het midden van de jaren zeventig
schijnbaar een nood ontstond aan nieuwe
materialen wordt nu de vraag gesteld tot
hoever men het domein van het textiel
kan blijven aanpassen, in welke mate
men de wildgroei mag laten woekeren. De
idee textiel heeft een wijziging ondergaan
in de geest van vele beoefenaars, zodat
men kan spreken van een progressieve en
een conservatieve tak. De spits van de
evolutie zou men in de fameuze 'Stoffwechsel'-tentoonstel l i ng te Kassel in
1982 aan het werk hebben gezien; de klassieke, gedegen, fris geinspireerde weefkunst wordt zowat overal verspreid beoefend, doch met een sterke concentratie in
de Skandinavische landen, zoals uitgestald in de driejaarlijkse 'Nordisk Textiltriennal', die telkens in een half jaar tijd
het hele Noorden van Europa afreist.
Classicisme
De terugkeer naar de murale, technische
gedegenheid gaat daarom niet minder gepaard met ernstige research. De Engelsman Peter Collingwood (°1922) die werkzaam is in Highgate, onderzoekt — na een
wetenschappelijke vorming — al meer
dan 15 jaar de mogelijkheden van het
weefgetouw. Zijn studie 'The techniques
of sprang' (Londen, Faber & Faber, 1975)
geniet internationale erkenning (Afb. 19).
Nederlandse kunstenaars als Ria Van Eyk

(°1938), Herman Scholten (°1932) en Margot Rolf (°1940) experimenteren met kleur
en structuur in vrij kiassieke disciplines
en bereiken toch zeer actuele resultaten.
In Skandinavi6, waar net als in de OostEuropese landen de traditie van het handweefwerk nooit is onderbroken, zijn een
paar leidende figuren werkzaam geweest
die de langzame ontwikkeling van volks-

20 Helena Hernmarck, Papavers, 1979,
300 x 560 cm, brokaat- en soemakweefsel, wol en v/as. Dallas, Texas, het
Dallas Center

21 Marisa Bandiera Cerantola, Operation,
16 x 16, kamerascherm, 1978, 125 x
910 cm. Gemengde techniek, katoen en
acrylverf

kunst naar individuele expressie hebben
ingezet. De Finse Dora Jung (1906-1980)
reduceerde motieven tot eenvoudige symbol iek; zij ontwierp ook voor de i nd ustrie
en won een prijs op de triennale van MiIaan in 1957. Haar Iandgenote Kirsti llvessalo (°1920) heeft in de oude ryi jyknooptechniek nieuwe motieven geintroduceerd
en de weg geopend voor kunstenaars als
Maja Lavonen (°1931).
De belangrijkste hedendaagse figuur uit
Skandinavie is ongetwijfeid Helena Hernmarck (°1941) die thans in New York leeft
en die met enkele medewerkers opdrachten aanvaardt voor integratie in de architectuur. Zij combineert een eigen vrije
weeftechniek aan een poetischfotografisch realisme, uitgevoerd op grote schaal. Door gebruik van natuurvezels
en kunststof dooreen verri jkt zij het texturaal en expressief karakter van haar taferelen (Afb. 20).
Op de biennales van Lausanne zijn of en
toe uitstekende wandkleden te zien
waarin de klassieke context geiukkig bezieid wordt met geheel eigen technische
en formeie ingrepen. Zo in 1979 en 81
werk van Karen Chapnick (° 1950, USA) die
met gekleurde sisal en plastiek wandtapijten vlecht in een soort macro-kantwerk;
de reeds genoemde Ursula PlewkaSchmidt (°1939) uit Polen die een reusachtig wandkleed'Symbolen' — 300 x 900
cm — vervaardigde (een juxtapositie van
reusachtige close-ups van een laat middeleeuws madonna-hoofd en Marilyn
Monroe) geheel gefragmenteerd in vierkanten van 20 x 20 cm. Haar landgenote
Emilia Bohdziewicz (°1941) wendt eveneens samenstellingen aan, zoals in haar
grafisch-constructivistisch stikwerk op
linnen, een vierkant van 4 bij 4 opgebouwd uit 16 maal 1 m 2 , dat in 1977 op de
achtste biennale te zien was. In datzelfde
jaar was een bijzonder geslaagd werkstuk
te zien ontworpen door Tom Phillips
(°1937) uit Londen, een kleurig tafereel
bestaande uit een figuratieve middenstrook boven en onder omgeven door ritmisch verspringende kleurbanden: een
van de zeldzame geslaagde en geheel eigentijdse wandtapijten die zoals voorheen voor de uitvoering geheel aan derden worden overgelaten, in dit geval de
Edinburgh Tapestry Company. De Italiaanse Marissa Bandiera Cerantola
(°1934) geeft aan vlechtwerk met platte
stroken katoen een nieuw gezicht door
met eenvoudige kleuren doch sterk constructief variatiespel tot een sprekende visuele taal te komen (Afb. 21).
Ook in landen waar men het niet meteen
verwacht is fijnzinnig talent aan het werk
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24
Lisa Rehsteiner, 'Cendres - Amidon - Bleu , installatie 1981, 270 x 800 x
450 cm, 17 elementen in linnen, met uitgetrokken draden en bestikt met
zijde
Installatie op de 10e biennale te Lausanne

22
Gerhardt Knodel, Vrije val, 1977, 2400 x 320 x 450 cm, weefwerk met
kunstvezel en wol, kabel, plexibuizen, stalen staven. Detroit, Plaza Hotel

en wordt de ontstijging van de nationale
weefkunst naar een internationaal begrepen kunsttaal een felt. Bijna steeds loopt
een dergelijke Ioopbaan toch over een
buitenlandse leerschool, zoals deze van
de Griekse Maria Grigoriou (°1953) die ondermeer aan het West Surrey College of
Art and Design in Engeland heeft gestudeerd.
Het kiassieke weefwerk kan dan nog in
onderdelen samengesteld worden tot een
erg vernieuwend kunstwerk. De Amerikaan Gerhardt Knodel (°1940) heeft voor
de halle van het Detroit Plaza Hotel plexibuizen, stalen staven, kabels en nylondraad met zijn weefstukken gecombineerd tot een reusachtige 'Vrije val' van
23 meter hoog ! (Afb. 22)
Integratie in de architectuur
De monumentaliteit en flexibiliteit van de
kunst met textiel heeft haar immers de
gunst van de architectuur opgeleverd. Bijna alle befaamde kunstenaars hebben opdrachten voor integratie uitgevoerd.
Een uitstekend voorbeeld bevindt zich in
onze nabijheid in de het provinciehuis van
's Hertogenbosch, dat einde der jaren
206

zestig wend afgewerkt en waarin verschillende Nederlandse en Europese kunstenaars een wand kregen toegewezen,
waarvoor ze een project mochten voorleggen. Aldus is er een schitterende reeks
wandkieden ontstaan, die weliswaar nog
verwijzen naar de rol van de traditionele
wandtapijten, doch die vanuit het standpunt van de maker erg verschillend zijn. Er
is werk te zien van de Nederlanders Wil
Fruytier, Krijn Giezen, Ria Van Eyck, Herman Scholten, van Mario Prassinos, Aurelia Munoz, Zofia Butrymovicz. De grote
blikvanger vormt een enorme compositie
van Magdalena Abakanowicz, die in verschillende panden een muur bedekt van
acht meter hoog en twintig meter breed.
De kunstenares werkte eraan in 1971-72 in
een voor de gelegenheid ingericht atelier
te Amsterdam. Zij stelde speciaal sterke
kettingdraden samen om het gewicht te
dragen van de in massa loodzware wol en
sisal, die in zwarte en bruine Rleuren met
bijna prehistorische organiek de grote
zaal beheersen. Over de integraties van
Sheila Hicks en Gerhardt Knodel hebben
we het reeds gehad; ook Jagoda Buic, Olga de Amaral, Lenore Tawney en Daniel
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Graffin (°1938) hebben dergelijke realisaties achter de rug.
Tenslotte is hier steeds sprake van integratie achteraf; het gebouw staat er en de
kunstenaar moet zich aanpassen aan de
geboden omgeving. Zelden wordt tegelijk
met het bouwplan de aankleding ervan
tussen architect en kunstenaar besproken.
Wel komt het voor dat een kunstenaar een
gebouw of omgeving leert kennen en in
zich de drang voelt opkomen in de ruimte
of op het volume in te werken. De relatie
is dan veel spontaner en geeft meestal
een meer ludiek en tijdelijk karakter.
Zoo heeft de Canadese Susan Watson
(°1949) voor de trapzaal van het Musee
Cantonal te Lausanne ter gelegenheid
van de 9e biennale in 1979 een reusachtig
ruimtelijk hangtuig vervaardigd 'Cloudlight', van 8,5 bij 8,5 meter met een hoogte
van bijna 12 meter. De hageiwitte nylon
en acryl contrasteerden gelukkig met het
donkerbonte neo-barokinterieur (Afb. 23).
De Zwitserse Lisa Rehsteiner (°1945) die
in Spanje leeft kleedde het koor van het
expositie-kerkje in Vichte (W-VI) in 1982
aan met onregelmatig versneden lappen

25
Daniel Graffin, Ephemeride pour vent leger,
1200 x 1200 cm, nylon
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Susan Watson, Cloudlight, 1979, 1150 x 855 x 855 cm.
Textiel — nylon, acryl, polyester — opgehangen aan een raam
van staat en aluminium, geplaatst in de traphal van het Musee
Cantonnal te Lausanne ter gelegenheid van de 9e biennale
bijgekleurd linnendoek die aan de ledige
ruimte een nieuwe denk-inhoud gaven. Ze
had zich een jaar voordien laten opmerken met een meesterlijke installatie
'Cendres-Amidon-Bleu' te Lausanne, 15
op koord en palen gespannen linnen doeken met uitgetrokken draden en accidenteel borduurwerk (Afb. 24). Tijdens het internationaal symposium over textielkunst
te Linz in Oostenrijk in september 1981
heeft de Amerikaanse Beverly Piersol
(°1944) — die in Wenen woont — de verhouding tussen het Schloss Parz en de
naastliggende vijver nieuwe impulsen geschonken. Zodat we hier dicht bij de landart beland zijn, bij de verpakkingen van
Christo, de windsculpturen van Daniel
Graffin, de meester van de gravitatiewetsovertreding, die nogmaals aantonen
dat men met textiel alle richtingen uitkan,
dat alle verbindingen en relaties mogelijk
zijn (Afb. 25).
Miniatuur•textielkunst
De expansieve kracht en de monumentaliteit van de textielkunst heeft ze een
episch karakter meegegeven: de forse
mastodonten van de klassiekers Abaka-

nowicz, Buic en de Jacobi's nodigen zeker
niet uit tot intiem kunstbeleven. Het zijn
blikvangers voor de agora. In een drang
naar meer persoon l i jk contact, en tegel i jk
uit research-overwegingen werd stilaan
een behoefte aangevoeld om op klein formaat bepaalde ideedn uit te werken. Tegelijk kwam kleiner werk tegemoet aan de
rijzende problemen van de opdoemende
economische recessie omdat veel kunstenaars terugschrikten voor de investering
in dure grondstof voor grote werken. Zo
ontstond het begrip miniatuur-textielkunst, dat gunstig gepropageerd werd
door de vier reizende internationale tentoonstellingen die tussen 1974 en 80
tweejaarlijks werden georganiseerd door
het British Crafts Centre, en waarvan de
vierde in de lente van 1981 op het Provinciaal Museum Sterckshof te Deurne te
zien was.
Je mag bij het bekijken van de miniaturen
de stoffen en texturen niet op dezelfde
wijze evalueren als bij de monumentale
textielwerken, maar je moet ze in een geheel andere verhouding zien. Zoniet ontkomt men nooit aan de indruk dat het
slechts gaat om een detail uit een geheel.

1982,

Tenslotte is er de bijzondere spirit, verbonden aan het in miniatuur werken met
textiel. De fluide materie en de oneindigheid aan technische wegen scheppen eindeloze mogelijkheden, die de kunstenaars nog steeds aan het exploiteren en
het ontdekken zijn.
Werken op mini-formaat leidt tot aanwending van technieken die bij grote stukken
niet zo voor de hand liggen: haakwerk,
kant, borduren. Een van de prototypes is
de Zwitserse Liselotte Siegfried (°1935)
wiens geraffineerde, poetische natuurfragmenten in vlasgaren, uitgevoerd in
traditioneel vrouwenhandwerk als naaldkant en borduurwerk een van de revelaties
vormden van de wereldtentoonstelling
van kunsthandwerk 'In praise of hands' in
Toronto in 1974 (Afb. 26). Doch naast de
verdieping in de hedendaagse mogelijkheden van de oude verworvenheden ligt
de weg breed open voor de ludieke revolutie. Men waagt zich sneller in het materieel experiment omdat de grondstofinvestering niet zo riskant is. Zodat de resultaten dikwijls nog weinig met de oorspronkelijke definitie textiel te maken
hebben, maar dat is bijzaak.
Niet iedereen die gewend is de zaken
groot te zien en uit te werken bezit het
aanpassingsvermogen naar Lilliputschaal. Wie dat wel heeft zijn bijvoorbeeld
de Poolse Engelsman Tadek Beutlich —
die onlangs naar Spanje verhuisde —, Ritzi Jacobi (zie hoger), de Japanner Naomi
Kobayasha (°1945), de Nederlandse Gerda Edens (°1942).
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26
Liselotte Siegfried, Impression, 1974,
18,5 x 15 cm, gemengd borduurwerk met
viasgaren op linnen

27

Echte specialisten in miniatuurwerk zijn
de Japanse Akiko Sato (°1942) die in Zwitserland woont, de andere Zwitserse
Christine Aymon (°1953), de Amerikaanse
Diane Itter (°1946) en vooral haar Iandgenoten Dominic di Mare (°1932) en Francis
Wilson (°1935). Dominic di Mare is autodidact en eigende zich een geheel eigen
stijl toe; geinspireerd op de rituele bouwsels van de indianen: mini-staketsels opgevuld met vindingrijke combinaties van
houtjes, koord en garen, papier, watte,
pluimen (Afb. 27).
De miniatuurtextielkunst heeft zich op enkele jaren tijd een korte traditie aangemeten, genoeg om ze een fundament te geven en ze toe te laten als een gevestigd
genre met eigen burgerrechten te evolueren. Ondermeer langs de miniatuur is het
object in de textielkunst erg populair geworden: losstaande kleine of middelgrote
voorwerpen, onafhankelijk of in verband
waardoor een ruimte-ingreep ontstaat. Zo
is Abakanowicz zo goed als geheel naar
het object geevolueerd; bij ons ziet men er
van Veerle Dupont, Ellie Vossen, Liberta.

tingen. Weerom langs de biennales van
Lausanne kan men zich van deze evolutie
een idee vormen.
De Nederlandse Madeleine Bosscher
(°1942) heeft reeds in de eerste helft der
jaren zeventig glooiende reliefstukken gemaakt, geheel aangepast aan de eigenschappen van de diverse kunststoffen
waarmee ze werkte (Afb. 28).
Een schuchtere aanwezigheid laat zich
gevoelen vanaf 1975 met de plastieken
koolbladen van Carla Munsters (°1939,
NL), de 'Chuchimata' van de Argentijnse
Alicia Penalba (°1913) en het 'Gelaagde
rooster' (Layered Grid) van het Amerikaanse enfant-terrible Debra Rapoport
(°1945). Ook de '7 plus 1', een reusachtige
constructie met acht korte cylinders in
plastiek van de Nederlandse Ellie Vossen
(°1948) — die te Antwerpen woont — trok
erg de aandacht. Doch in 1977 gebruikten
reeds 18 van de 65 deelnemers gedeeltelijk of louter kunstvezels. Dit is niet opzienbarend, zolang ze worden ingelast ter
vervanging van natuurvezels om praktische redenen van conservatie, stevigheid
of reinigingsmogelijkheden. Slechts bij
de reeds genoemde, weerom aanwezige
Carla Munsters, de Japanse Akiko Shimanuki (°1930) en de Pool Antoni Starczewski (°1924) was het gladde, levenloze
plastiekmateriaal bepalend aanwezig
(Afb. 29). Deze laatste verliet daarmee de
klassieke sumakweefwerken die hij bij vorige gelegenheid had gepresenteerd.
In Lausanne zijn eigenlijk weinig kunstenaars aan bod gekomen wier werk geheel

Kunstvezels
Reeds in de ateliers van het Bauhaus in
de jaren twintig en dertig werden de mogelijkheden van kunstvezels uitgeprobeerd. Als na de tweede wereldoorlog de
fabricatie van kunstvezels een geweldige
uitbreiding nam hebben artistieke experimenten niet op zich laten wachten. Een
ingrijpende weersiag ervan op de kunst
met textiel lag in de lijn van de verwach208

Dominic di Mare, Bundle-Rune, minisculptuur, 1978, 20 x 12 x 13 cm,
gemengde techniek, koordjes, hout, zijde,
bijgekleurd

steunt op de formele, tactiele of visuele
eigenschappen van kunststoffen. Dit was
wel het geval in 1979 de 'Grand Sparkle'
van Karen Chapnick (USA) en in 1981 vooral de 'Fair Eyel' van de Engelse Maggie
Saxby (°1948).
Kunststof komt meer aan de orde als jonge kunstenaars vertrekken uit een geheel
textielvreemde context, waarna zij door
derden — critici, expositie-samenstellers
— in een textielmanifestatie worden uitgenodigd. In dit geval verkeerden jongelui
als Horst Hoheisel en Rolf Nolden (D) wier
werk te zien was op de relevante 'Stoffwechsel' to Kassel in 1982, en die plastiek
met groen water vulden tot opgeblazen,
weke substanties om ze met harde materialen te confronteren (Afb. 30). Maar dan
kun je evengoed terechtkomen in de
Jeugdbiennales van Parijs, zoals de Finse
Marja Kanervo (°1958), de Fransman
Jean-Marc Ferrari (°1951) of de Japanner
Yoshiro Negishi (°1951) in 1982. Uiteindelijk zijn de grensgebieden tussen de
plastische kunst en de textielkunst zo
breed dat het geen zin heeft beide nog van
mekaar te scheiden.
De inbreng van de Japanse textielkunstenaars
In de jaren zestig van de vorige eeuw legde de jonge keizer Moetsoehito erop aan
om Japan geheel naar Europees model te
hervormen. Doch wie 120 jaar later het
land bezoekt komt onder de indruk van de
dubbele realiteit die de bewoners zonder
moeite l i jken vol te houden: de Westerse
industriestaat en de Oosterse beschouwelijke levenssfeer met haar eeuwenoude
tradities leven naast mekaar in dezelfde
personen en families. Van alle Oosterse
volkeren zijn de Japanners dan ook het
best in staat om de Westerse artistieke eigenheden te vatten en op hun beurt te interpreteren. Denk maar aan de grote muziekprijzen, ondermeer aan de Koningin
Elisabethwedstrijd, waarvoor in 1983
weer enkele Japanners zich tussen de
laatste 24 deelnemers hebben gemengd.
Op de biennales van 1967 en 1975 in het
Openluchtmuseum voor Beeldhouwkunst
Middelheim te Antwerpen kon telkens
vastgesteld worden dat de Japanners
Westers kunnen denken en handelen en
toch hun eigenheid kunnen behouden,
wat hun aanwezigheid tot een echte verrijking maakt voor onze cultuurbeleving. Dit
is eveneens het geval in de textielkunst.
Als in 1973 plots zes Japanners — meer
dan 10 % van de deelnemers — op de
bi6nnale van Lausanne verschenen, hadden ze uiteraard met de aan gang zijnde
textielkunst kennis gemaakt: drie ervan
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Madeleine Bosscher, Vijf golven, wandstuk, 1973, 180 x 240 cm,
cellofaan
Ministerie van Cultuur, Nederland
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Horst Hoheisel, 2 Objekte, 1982, 150 x 150 + 100 x 70 cm, PVC,
water, staal. Opgesteld op de tentoonstelling Stoffwechsel te
Kassel, 1982
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Antoni Starczewki, Les Suites paralleles, 1976-77, 200 x 500 cm,
gemengde techniek, zijde, plastiek, katoen. Detail
hadden in Europa gestudeerd — in Brera,
Parijs en Hamburg. In 1975 waren ze met
zeven, in 1977 zelfs met twaalf geselecteerd ! Sedertdien zijn ze uit de textielkunst niet meer weg te den ken, omwi l le
van de synthetiserende kracht en het grote respect dat ze voor de materie vertonen. Figuren als Masakazu en Naomi Kobayashi (°1944 en 1945), Tetsuo Kusama
(°1946) dialogeren met het zuivere materiaal en halen er alles uit in een vanzelfsprekende, soms simpel-geniale vormgeving (Afb. 31).
Zij hebben op vele Europeanen de volledige vrijheid tegenover de traditionele textiele werkwijzen voor, zonder last van de
voorvaderl i j ke roem der wandtapijten uit

Brussel, Aubusson of Moorlake. Hun werken in textiel vertellen geen verhaal doch
vertolken een gebalde idee van waaruit de
toeschouwer tot nadenken wordt aangezet. Schering moet niet geweven worden,
kan ook zondermeer parallel hangen,
gespannen of los gebogen alnaargelang
het ophangsysteem; textiel kan met evenveel gemak neervallen als vanuit de grond
worden opgebouwd. De cultuur van het
Verre Oosten spreidt een zeldzame mengeling van rauwe wreedheid en serene esthetiek tentoon die wonderwel naast mekaar passen. De textielkunst heeft zich
duidelijk in het tweede luik geschaard en
tegelijk zich uitstekend met het Westen
verbonden.

De Britse school
Groot-Brittannie heeft vrij vroeg zijn stem
laten horen op het toneel van de kunst
met textiel. In 1969, op de vierde biennale
waren ze vertegenwoordigd door de uit
Polen uitgeweken Tadek Beutlich (°1922),
de uit Duitsland ingetrouwde Eta Mohrhardt (°1940) en de samenwerkende Jean
Potts en Judith Riley, die alien met voor
die tijd toch vooruitstrevend ruimtelijk
werk kwamen opdagen. Twee jaar later
presenteerde Anne Butler een textielcollage die wees op research naar nieuwe
expressie-middelen. Toen werd het kalm
rond de Britten te Lausanne; in 1979 waren ze zelfs niet vertegenwoordigd. Wat
niet wil zeggen dat over het Kanaal geen
vernieuwing in het creeren met textiel zou
nagestreefd worden. Doch die is buiten
Lausanne en haar invloeden om verlopen.
De Schot Archie Brennan (°1931) en de
reeds vernoemde Peter Col l i ngwood
(°1922) werkten eerder in stilte aan hun
technische vraagstukken. Vooral sedert
het midden van de jaren zeventig is GrootBrittannie en vooral Engeland getuige van
een intensieve exploratie van nieuwe mogelijkheden of expressief gebied. Het
bruisende Londense leven van Hair en Jesus Christ Superstar heeft zijn sporen nagelaten; het Crafts Advisory Committee
— thans Crafts Council —, gesticht in
1971, begon op voile toeren te draaien en
doorheen het hele land een klimaat van
vernieuwing te scheppen waarbij technische vervolmaking en ludieke verbeelding
hand in hand konden gaan. De laatste
drie-vier jaar hebben zich dan enkele
209

31
Masakzu Kobayashi, V-2, 1977, 290 x 290 x 43 cm, eigen
weeftechniek met vinylon
33
Ann Flaten-Pixley, Post and Paper-series, 1978, 153 x 366 x
12 cm, detail, latwerk van dennenhout, zelfgemaakt papier
36
Frederic Amat, Aktie U, 1976, pantomine-ballet op basis van
textiel, opgevoerd te Barcelona

talenten geopenbaard die zorgen voor een
nieuw geluid in de internationale
textielscene: in de eerste plaats Michael
Brennand-Wood (°1952) die een houten
rasterwerk combineert met los ingevlochten of anders aangebrachte helkleurige
draden, flarden weefsels, papier (Afb. 32).
Mary Farmer (°1940) kreeg een opleiding
voor de schilderkunst alvorens zich aan
een vrij kiassieke weefkunst te begeven
doch met brede, streng constructivistische motieven.
Stephanie Bergman gebruikt katoen
waarvan zij doeken met onregelmatige
vorm schildert en drenkt alvorens ze tot
een wild-geometrische vorm bijeen te
naaien. Ann Sutton (°1935) heeft haar
bestemming gevonden in kleine murale of
ruimtelijke creaties met een gebald koloriet, met gevlochten of gebreide onderdelen. Katherine Virgils brengt plastiek, papier, zijde in verschillende lagen boven
210

mekaar nadat ze alles afzonderlijk met
persoonlijke technieken heeft bewerkt.
De in Zwitserland geboren juwelenfantast
Pierre Degen heeft zijn invloed gedrukt op
het werk van de jonge Helyne Jennings
(°1957) die op gesteven kanvas met papier, ruwe wol en houtjes tot bloeiende expressies komt. Al dit jonge geweld kan
zich nog niet opdringen in de internationale scene, doch als groep vertonen zij
een eigen karakteristiek gelaat dat door
de ernst waarmee het spel bedreven
wordt zijns gelijke niet kent.

Nieuwe media, mogelijkheden en combinaties blijven in de textielwereld opduiken. In 1979 waren te Lausanne twee
kunstenaars die papier in hun realisaties
gebruikten; daarnaast presenteerde de
Amerikaanse Anne Flaten Pixley (°1932)
een houten raam waarop een woud stukjes eigen gemaakt papier tot een sluitend
veld was aangebracht, een revolutionaire
werkwijze in het domein van textiel (Afb.
33). Op de volgende biennale was papier
een volkomen aanvaard medium: meer
dan 10 procent van de kunstenaars stuurde werk in dat er geheel op steunde. Ook
de Nederlandse Loes Van der Horst
(°1919) maakt thans, na een leven van
weefexperimenten, wondere dingen met
papier, ondermeer te zien te Linz in 1981.
De materie papier heeft zich vanuit haar
rol van drager opgewerkt tot direct
expressie-medium, van middel naar doel.
Tegelijk rukt — zoals in zovele heden-

daagse expressies — ook in textiel de seriele compositie op, opbouw door de veelheid, de herhaling van gelijke of licht verschuivende elementen. Zo is de grote
papier-assemblage van de Frangaise
Anne-Marie Milliot groots in zijn eenvoud.
De fotografie is een ander medium dat
zich eveneens mengt in het debat: de
Zwitserse Marianne Kirchhofer maakte in
1980 een hallucinante 'Face Lifting': een
in reeks opgestelde, virtuoos versnipperde en vervormde close-ups (Afb. 34). De
Hongaarse Kati Gulyas (°1945) verwerkt
levensgrote foto's op linnen tot een vluchtige, pregnante aanwezigheid. Van de fotografie naar de film en het rijk van de video is slechts een stap; daarvan levert
Mon i ka Droste (Plen 01958) een goed
voorbeeld met haar 'Personnages vides',
1980. Zodat we meteen het element mobiliteit inschakelen, het spel met bewegend
textiel. De rol die hierin door de Amerikaanse Debra Rapoport reeds 10 jaar geleden werd gespeeld is vroeger belicht.
Op het internationaal symposium te Linz
in Oostenrijk in 1981 werd een gehele dag
gewijd aan performances, met de activiteiten van de Amerikaanse Mel Someroski
en de Nederlandse Anneke Burger als
bl i kvangers (Afb. 35).
De Oostenri jker Sebastian Holzhuber
(°1949) die nog onlangs monumentale organische textielbouwsels maakte in navolging van de Poolse school gaat sedert
een paar jaar geheel op in het spelen van
acties in een soort primitieve stammengeest, die dan op foto worden vastgelegd.
In Denemarken bestaat de groep Billedstofftheater die op basis van de
communicatie lichaam-textiel ondermeer
wijdse strandvertoningen geeft, deels in
het water.
De tentoonstelling Stoffwechsel te Kassel in 1982 werd begeleid door meerdere
optredens die achteraf op video voor de
bezoeker te zien waren. Een van de meest
begaafde jonge textielperformers is de
Spanjaard Frederic Amat (°1952) die toepasselijke studies van architectuur en
scenografie heeft gevolgd. Zijn textielwerk bestaat haast geheel uit kledij in gemengde media, die hij draagt bij de rituelen die hij alleen of in gezelschap uitvoert
en waarmee hij de oerbetekenis van 's
mensens levenslot — geboorte, dood,
vreugde, smart -- wil illustreren (Afb. 36).
Met dit soort happenings zou zich de
kring sluiten met de acties van de groep
Zero en de ante povera van de aanvang
van de jaren zestig, ware het niet dat die
twintig jaar een onoverbrugbaar mentaliteitsverschil vertegenwoordigen.
Bij het verschijnsel textiel en beweging is
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Michael Brennand-Wood, Red Crayola, 1978, 75 x 95 cm, detail, houtles, acryl, papier,
katoen. Foto G. Haydn-Davies

de vermelding van de Fransman Daniel
Graffin (°1938) onontbeerlijk, omdat niemand als hij zo diep op de relatie textielIucht-wind-zwaartekracht is ingegaan.
De verbindingstechnieken van weefwerk
en mandevlechterij liggen niet zover uiteen, zodat zich in de mange van de textielkunst een discipline basketery heeft ontwikkeld — bijna uitsluitend in de Verenigde Staten — waarbij wordt vertrokken uit
het rijke verleden van het etnografisch
mand jeswerk om tot eigenti jdse expressies te komen. Tot slot dient gewezen op
de toepassing van destructie-elementen
— verrotting, verbranding — die eveneens in het creatief proces kunnen ingeschakeld worden, wellicht niet geheel
vreemd aan brandspoor-effecten van bijvoorbeeld de Griekse, in Italie werkende
Jannis Kounellis. De Hongaarsen Aniko
Bajko (°1947) en Eva Szalontai (°1951)
bouwen hun kunst op die mogelijkheid,
net als de Duitse in Roemenie geboren
Mona Capriel (°1948) — die in de U.S. verblijft — met strijkijzer-brandvlekken op
linnen en de Nederlander Theo Lenders
die de grens tussen textielkunst en plastische kunst geheel oplost.

Hierna kan de vraag gesteld worden of de
eindeloze verbreding van het domein textiel zelf niet leidt tot de overbodigheid van
de term textielkunst. Het is inderdaad niet
meer mogelijk een sluitende definitie te
geven aan het woord, noch de lading te inventariseren die door deze vlag moet gedekt worden. In zovele richtingen wordt
een brug geslagen naar diverse gezichten
van de actuele kunst, waarlangs kunstenaars uit de traditionele textieldisciplines
voortdurend weer ontsnappen en in de
wereld van de artistieke vrijheid om asiel
vragen, wat hun steeds minder geweigerd
wordt.
Steeds meer belangstellenden komen gelukkig tot de conclusie dat de eeuwige
discussie kunst of kunstambacht eigenlijk geheel overbodig is van zodra men het
eens wordt over kwalitatieve maatstaven,
de enige die belang hebben. Dit hebben al
heel wat musea voor hedendaagse kunst
ingezien. In 1969 was in het Museum of
Modern Art te New York reeds een revolutionair ensemble 'Wall Hangings' te zien.
In het Stedelijk Museum te Amsterdam
had in hetzelfde jaar de manifestatie
'Perspectief in Textiel' plaats; in het Mu211

seo de Arte contemporaneo te Madrid de
tentoonstelling Experiencas Artisticas
Textiles. Het Stedelijk Museum te
Amsterdam hernam in 1977 het thema onder de titel Structuur in Textiel; dit museum voor moderne kunst bezit overigens
een uitgelezen verzameling hedendaags
textielwerk.
Jagoda Buic nam deel aan de biennales
van Sao Paolo en Venetie, Peter en Ritzi
Jacobi aan deze van Venetie. In 1979 organiseerde Erika Billeter in het Kunsthaus te Zurich een merkwaardige tentoonstelling 'Soft Art, weich and
plastisch', waarmee ze de grens tussen
kunst en textielkunst geheel oploste. Sedert kort zijn ook in het M usee de I'Art Moderne de la Ville de Paris tentoonstellingen van kunst met textiel te zien. Dit zijn
slechts enkele frappante voorbeelden.
Het best van al verlieze men bij het eval ueren van kunst met textiel nooit de totaliteit van het hedendaags kunstgebeuren
uit het oog, waaraan het als een geintegreerd deel volwaardig participeert.
Jan Wa lgra ve
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Marianne Kirchhofer, Face-lifting, 1980,
177 x 408 cm, detail, weefwerk, nylon,
papier
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Mel Someroski, Performance Schloss

Parz, Oostenrijk, zomer 1981.
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Op verkenning in eigen land
1
Lut Lenoir,

TEXTIEL ALS TEXTIEL GEBRUIKEN:
EEN VRIJHEID TEGENOVER HET
MATERIAAL

Thalassa, 1978,
zijde, verf

De gevoeligheid die een kunstwerk uitstraalt is recht evenredig met het gebruik-

te materiaal. Het karakter van het materiaal is de toonaard van het werk. Textiel
bezit andere fysische, chemische, symbo-

lische en culturele eigenschappen dan bv.
glas. De materiele kenmerken zijn verantwoordelijk voor de herkenbaarheid van
het materiaal. Toch ligt de zeggings-

kracht in de materie als drager. Het beeldend bezigzijn is belangrijk. Het geesteskind — de idee — wordt door een directe
betrokkenheid — de handeling, techniek

— met de drager — het materiaal — verenigd.
De kunstenaar heeft een affiniteit tegenover een materiaal en geeft er op zijn
beurt een persoonlijke gevoeligheid aan.

De kunstenaar kan deze materiaalindrukken op twee wijzen vertalen: expressiegericht of puur formeel structureel.
De kunstenaar metamorfoseert de zijns-

kenmerken van zijn gekozen materiaal of
accentueert ze. De gedaanteverwisseling
speelt in op de symbolische cultuureigen-

schappen van het materiaal. De accentue-

en 1979 maakte, stralen dezelfde zuiverheid uit. Met 'Thalassa' (afb. 1) werd ze in

tielfeest ter gelegenheid van de uitreiking

ring gebeurt door een formele en structu-

rele analyse. Naargelang de onderzoeks-

1978 2e laureate van de Europaprijs voor

geest van de kunstenaar gebruikt hij het

materiaal als middel voor het uitbeelden

Schilderkunst, Oostende. Ze maakt een
compositie van lichtgekleurde geometri-

van een oerbeeld, een menselijke spanning, ofwel gaat hij de archetypische
vormkenmerken en bewerkingsprocessen

zijde plooit. De zijde is de reflectiedrager

gin Beatrix.
Textiel als verhalendrager. 'Tapisserie de
Bayeux' is een geborduurde fries met de
geschiedenis van Willem de Veroveraar.
De tekstballonnen van dit middeleeuws

van het licht, tegelijkertijd het verhaal van

stripverhaal zijn in het Latijn. Dit profaan

gevoeligheid en van purisme. In haar 'Reflecties' (1980-1983) weert ze elk beeldingsspoor, kleur en verf verdwijnen. De
zijde-superposities worden zuivere lichtvelden. Het zijn gevoelige ontmantelingen

textielkunstwerk uit de 11e eeuw is voor
West-Europa enig in zijn soort. Het in
kleurige wol op linnen van 50 cm hoog en
70 m lang geborduurde verhaal is eigen-

van de materie in zijn kern. Haar reducties

'lk kom van de Maan', 1977, 'Verschrikking', 1980, (zie afb. verder in dit nummer)
zijn actuele geborduurde sprookjes van
Ingrid Six (°1950, Brugge, woont in Brugge). Vreemde dieren, buitenaardse we-^
zentjes zijn de helden van haar leuke impulsieve verhalen. Het decor barst open
van de kleuren oranje, geel, rood, helgroen, paars. De grilligheid van de composities wordt bepaald door de borduursteken die vrij grote spaties overspannen. In

van het materiaal fundamenteel onderzoeken.
TEXTIELE CULTUURWAARDEN
Een materiaal symboliseert in een ruimere culturele context een verwachting. Tex-

tiel, daar sta je mee op en ga je mee slapen. Het is materiaal dat zo dicht bij het
leven staat, dat het zelf leven is. Het gebruik van textiel door de eeuwen heen vertelt over de mensheid. Het is een tijdsspiegel. De symboolwaarde van textiel
wordt door zijn transitie bepaald, door zijn
ruimteverovering of door het tijdselement.

sche vlakken waarover ze een glanzende

voert ze de laatste tijd ook uit op handgeschept papier. „Nu Lut Lenoir door middel
van bl i nddru k de mogel i jkheden van het
papier an sich heeft ontdekt, kan ze in het

handgeschepte materiaal haar wens tot

Transitie
Het gebruik van textiel in het dagelijkse
leven roept bij ons gevoelens op. Het zijn
tekens als middel tot communicatie. Ze

volstrekte eenvoud, tot 'rijke armoede',
nog verder doorvoeren dan in de glanzende zijde. In deze reliefdrukken, ontstaan
zonder enige toevoeging van inkt, lijn of
kleur, ligt de stilte gestold op de ongerekte witte vlakken."'
In Venetie en Florence zijn de burgers in
staat hun stad tot een totaalfeest om te
bouwen door kleurrijke stukken textiel

spreken een taal.

van de balkons te laten hangen. Vorig jaar

In de Chinese klassieke cultuur wordt het

29 september tooide Sheila Hicks (°1934,
Hastings, USA, woont in Parijs) met medewerking van de afdeling textiel van de

glanzende materiaal zijde, ervaren als het
ideaal van zuiver geluk.
De silkpaintings die Lut Lenoir (°1946,
Roeselare, woont in Brugge) tussen 1977

van het Pictura-ereteken aan H.M. Konin-

dom van de kathedraal te Bayeux.

haar Iaatste taferelen (1983) vloeien de

Academie van Den Haag, het buitenhof

energetische streepjesaquarellen heel
spontaan in het borduurwerk over en omgekeerd. Deze Iaatste evolutie spreekt
voor een ludiek evenwicht.
Kleur roept gevoelens op. Het werkt als
een rode lap op een stier. Nicole Vandeveldes (°1955, woont in Antwerpen) 'Le sacre du Printemps' (1982), 'Het kasteel van

van 's Gravenhage met een kleurrijk tex-

Hertog Blauwbaard' (1982) (afb. 2), 'Car213

men' (1983) en 'Tristan en Isolde' (1983)
zijn kleursymbolen. Zwitserse voiles zijn
de dragers van haar monolitische kleurvlakken. De natte verf baant zich, bij het
ophangen, een natuurlijke weg tussen de
huidporien van de diafane sluiers. De
kleurblokken worden grafisch gekristalliseerd door gestikte I i j nen waarvan de draden loshangen.

ontastbaar begrip. Door onze routineuze
manier van leven wordt de ruimte als nietmaterie ervaren. Kunstenaars materialiseren de ruimte met 'totaalruimtes' en
'deelruimtes'. De verovering van een totaalruimte heeft tot doel de ruimte zichtbaar en tastbaar te maken. De 'deelruimten' omheinen en bakenen een ruimte of
ter bescherming.

Vlaggen doen dienst als teken. De wapperende stoffen, samengesteld uit kleuren
en figuren fungeren als symbool: van
vreugde en feest, van macht en
machtsmisbruik, van verdrukking, van demonstraite of betogen, van schoonheid of
schamelheid.
In het schilderij 'Julirevolutie 1830' (1831)
van Eugene Delacroix schittert de Franse
vlag als symbool voor Vrijheid.
In september-oktober 1981 exposeerde
het Paleis voor Schone Kunsten te Brussel, naar aanleiding van de prijs 'Perspectieven '81' het werk van Lilian Mikolajewska (°1955, Warschau, Polen, t 1981, Antwerpen, had een Nederlandse national iteit).
Intrigerend was een van de variaties van
het Poolse Vrijheidsvaandel (1980-1981).
Wim Van Mulders beschreef haar vaandel
in het zopas verschenen boek over haar
oeuvre: ,Centraal in de ruimte hing een
enorm werk dat bestond uit twee schilderijen op spieraam gespannen, waartussen
zich een tang loshangend doek ontvouwde. Het werk was bevestigd aan de
bestaande structuren van het dakvenster
van het Paleis voor Schone Kunsten, die
het zonlicht filtreren. Opnieuw gebruikte
de artieste haar geprefereerde grove jute
die met ontelbare, als korte verftoets
bestaande vormen bedekt was. De microstructuren woekerden als embryonale
eenheden over het monumentale werk,
dat afwisselend loodzwaar naar beneden
zakte en elegant opengeplooid werd in de
ruimte. Men kreeg de indruk van een zwevend tapijt of van een gigantische vogel in
de vlucht die hieratisch de ruimte domineerde... 2
Textiel staat ook voor status. Denken we
maar aan de portretten van Antoon Van
Dyck waarin de vorsten en vooraanstaanden in hun staatsiekledij worden uitgebeeld vanuit hun functie die ze beoefenen
in de menselijke hierarchie. De weelderige gewaden stralen rijkdom en macht uit.
En als je de Iijn dan doortrekt... Welke
vrouw zou zich vandaag niet graag een
haute-couture ensemble van Claude Montana, Pierre Gaultier of Karel Lagerfeld
aanschaffen?
In tegenstelling met zijden jurken, kanten

De fundamentele verandering van de textielkunst na 1960 biedt aan de kunstenaars de mogelijkheid om hun ideeen
gestalte te geven met softmaterialen. Na
1970 onderzoeken ze de beeldende aspecten van de ruimten. Het vlakke wandtapijt
evolueert naar een textielrelief en komt
los van de muur, het wordt een sculptuur
en groeit uit tot een gerichte inwerking op
de gelegenheid en de plaats en het moment 'textielenvironment'. Deze textielgeneratie voert niet meer klakkeloos de narratieve of decoratieve kartons van zijn
ontwerper uit. Hij is 'ontwerper' en 'uitvoerder' tegel i j kerti jd. Hij breekt met de
traditionele technieken door te experimenteren met persoonlijke technieken
(weven op zelfgemaakte getouwen, breien, haken, knopen, enz.). Het scala van de
gebruikte materialen wordt ruimer (grof
gesponnen wol, metaaldraad, kunstvezels, enz.) en is direct verantwoordelijk
voor de wilde structuren van de eerste experimentele wandtapijten.
Mireille Houtzaeger, coordinator van de
Afdeling Textiel aan de Academie voor
Beeldende Vormgeving, Tilburg (Nederland) plaatst deze internationale verschuiving in het kader van de herorientatie op
materiaal en techniek 3
In Belgie is deze ontwikkeling het duide1 i j kst in het werk van Tapta WieruszKowalski (° 1926, Koscian Polen, woont in
Brussel, Belgische nationaliteit). De
ruimte-idee en de hang naar driedimensionaliteit zijn elementen die
constant in haar kunst terug te vinden
zijn. In haar eerste wandkleden (19641969) besteedt zij veel aandacht aan de
opbouw van de weefsels. De scheringsdraden worden zichtbaar en winnen aan
belang, de inslagdraden zijn van een onregelmatige dikte. De textiele oppervlakte
spreekt voor zichzelf en de lichtspeling
wordt een belangrijke partner van het
weefseI.
Marie-Therese Baeyens (°1925, Moeskroen, woont in Brussel), Maurice Boel
(°1913, Oostende, woont in Oostende), Janine Coppens (°1930, Di l beek, woont in
Brussel), Veerle Dupont, Leen Lybeer
(°1937, Roeselare, woont in Aarschot), Co-
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2
Nicole Vandevelde, Het Kasteel
van Hertog Blauwbaard, 1982,
Zwitserse voile, schilderen,
stikwerk, 275 x 100 cm

kragen, brokaatmuurbehang, lederen
waaiers als symbool voor rijkdom roept
een bedelaarsplunje het beeld van armoede op. De serie 'kreupelen' (1980-1983)
(afb. zie verder in dit nummer) van Veerle
Dupont (°1942, Antwerpen, woont in Bornem) zijn beelden van geestel i j ke armoede. Veerles mensbeeld vindt zijn duidei j kste vorm in deze reeks. De mens omschrijft ze als opgevulde jutezakken zonder hoofd, enkel met twee of meerdere onmogelijke stelten. De levensloosheid en
hulpeloosheid van het doorzakken fixeert
ze met een aarde-gekleurde waslaag die
door de jute dringt. De kreupelen zijn het
maatschappelijk resultaat zonder uitkomst. Het zijn beelden van angst, menselijke onzekerheid, onvolmaaktheid, bedreiging, vergankelijkheid en verlangen
naar tederheid en affectie.
Ruimteverovering
Ruimte is een plaats om zich in te bevinden of zich in te bewegen. Het is een
plaats die door drie dimensies bepaald
wordt en bovendien is het een materieel

.

rinne Toussein (°1942, Brugge, woont in
Mechelen) (afb. 3) accentueren in het begin van de jaren '70 het textuurkarakter
van de draad. Hun affiniteit tegenover het
flexibele wordt door persoonlijke technieken vertaald in expressieve structuren.
Terug naar Tapta. 'Les Sauvages' (19701973) zijn wildvormen. Geweven sisallappen, ruig van textuur en kleur, modelleert
ze tot organische vormen die los in de
ruimte kunnen hangen. Prachtig is bijvoorbeeld 'Le Grand Vegetal' (1971) (afb.
4), eigendom van de Koninklijke Musea
voor Schone Kunsten van Belgie in Brussel.
Aan een aluminium staaf hangt zij een
stam, uit geweven en geknoopte loshangende groene, lichtgroene en geelbruine
sisal. Deze stam groeit op halve hoogte
links en rechts uit in drie takken, gemaakt
uit bundels sisaldraden met hier en daar
knopen op onregelmatige afstand van elkaar. De boomstam wordt geflankeerd
door twee vrijhangende geweven asgrauwe peervormige sisalzakken. Het doorhangen en uitzakken zijn aspecten van de
zwaartekracht, die textieleigen zijn. Haar
interesse voor brute materialen en elementaire vormen manifesteert zich ook in
'Tente a causer' (1973), 'Lianes pour un
espace souple' (1973). Deze eilanden
scheiden zich of van de omringende omgevingen en worden in deze situatieschets bij de deelruimtes besproken.
Evenals Tapta modelleren Lieva Bostoen
(°1935, Roeselare, woont in Antwerpen)
en Liberta (°1943, Turnhout, woont in
Geel) hun textielvlakken tot scuipturen.
De monumentale ruige weefvlakcomposities van Lieva Bostoen palmen de ruimte
uitdagend in. De organisch geknoopte natuurvormen — peervormen — van Liberta
hangen als wilde natuurlijke vruchten
naar beneden.
Deze soepele beelden absorberen het
licht in hun textiele oppervlakken, creeren
een spel van schaduwen, en werken in op
het zintuigelijk effect van textiel.
Tapta gaat nog een stap verder in de ruimteverovering. Met de installaties 'Tension
chromatique' (1979) in de sporthal van
Butgenbach en 'Tension' (1982) (afb. 5) in
de neo-classicistische kapel van Aix-enProvence gebruikt Tapta de architectuur
als totaalgegeven. Deze twee installaties
zijn ruimteweefsels — de ruimte als schering, de dikke getwijnde touwen als inslag. In deze ruimtes leeft alles in symbiose, de steunelementen — de spanten in
Butgenbach, de marmeren pilaren in Aixen-Provence — en de koorden. Tapta materialiseert en actualiseert de ruimte.

Deelruimtes
De mens op zoek naar bescherming en geborgenheid heeft steeds geexperimenteerd met het afbakenen van zijn eigen
ruimte, zijn territorium. Om zich to beschermen tegen natuurelementen zoals
koude, hitte, regen, enz. kleedt de mens
zich, woont hij in hutten, tenten of huizen,
en slaapt hij in een bed. Deze deelruimtes
voorzien in de meest elementaire behoeften. Een leefbare omgeving creeren die
warm en menselijk aandoet en gewijzigd
kan worden naar de omstandigheden is
een oeroud gebru i k. We vinden het terug

3
Tentoonstelling Hedendaagse Textielkunst in Vlaanderen in Lillehammer
(Noorwegen), 1979; v.1.n.r.: Liberta,
Marga, Corrinne Toussein, Leen Lybeer,
Liberta, Lieva Bostoen
4
Tapta, Le Grand Vegetal, 1971, gekleurde
sisal, experimenteel weefwerk, h 250 cm,
br 240 cm
5
Tapta, Tension, 1982, marmeren zuilen,
acrylstaaldraad 20 mm 0, ruimte 15 x 6
(Foto: Speltdoorn, Brussel)
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6
Walter Daems, Hemden. Tentoonstelling Provinciaal Museum,
Hasselt, okt. 1982 (foto: Stefan Kellens)

in de volkskunst, in de kastelen, in de Iiturgie, bij de nomaden, enz... Automatisch komen we terecht bij de textielkunst.
Enkele hedendaagse kunstenaars zijn
door dit probleem geIntrigeerd. Niet alleen textielstoffen worden aangewend
om het textiele gedrag uit te beelden.
Sommige kunstenaars grijpen naar papier. Papier, bestaat uit vezels en is daardoor verwant met textiel. Beide materialen nemen gemakkelijk de vormen van
een lichaam over. Andere kunstenaars
vertalen hun huidcontacten door middel
van dia's, foto's of film.
De kleren maken de man. Wij ervaren kiedij niet meer zo direct als een vorm van
bescherm i ng zoals bijvoorbeeld een I nd ische sari. Een sari is een 8 meter lange en
1 m brede stof van zijde en katoen die in
de vorm van een broek rond het lichaam
wordt gewikkeld. Aan deze gewikkelde en
gedrapeerde vrouwendracht komt geen
naald of schaar te pas. Het lijkt wel een
slakkenhuis.
De westerse kledij benadrukt voornameIijk het sieren van het lichaam. Deze kledij
is een persoonlijke manifestatie naar de
buitenwereld toe, maar ook een communicatiemiddel. Ze is verbonden met het individu dat tot een bepaalde groep behoort
(klederdracht) of in een bepaalde tijdsgeest (mode) leeft. Kledij is een drieledig
begrip: het skelet van het vergankelijke,
een tweede huid als dialoogvorm en een
persoonlijke inspeling op voorlopende
tijdsindrukken. Sommige kunstenaars
creeren oppervlaktehuiden als spanningsvelden van het materiele. Er is een nieuwe
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7
Monika Droste, Environnement Couloir, 1981.
1981, zi/depapier, krantenpapier, en
levensgrote figuren

waardering voor de huid 4
De kalkpapieren hemden (1982) (afb. 6)
van Walter Daems (°1952, Turnhout,
woont in Hoepertingen) hangen nonchalant in de ruimte zonder een enkele verwijzing naar het functionele. Het zijn skeletbeelden van vergankelijkheid. Hij benadrukt het tastbare door het hemd te beschilderen met vrouwenhoofden waarvan
de haartooi herhaaldelijk uit hetzelfde
hemd geknipt wordt. Hij relativeert elke
absolute werkelijkheid.
Monika Droste (°1958, Warschau, Polen,
woont in Gh l i n), Anne-Veronica Janssens
(° 1956, Folkstone, Groot-Brittannie,
woont in Brussel), Veerle Pinckers (° 1954,
Rwinkwavou, Zaire, woont in Brussel),
Marie-Jo Lafontaine (° 1945, Antwerpen,
woont in Brussel) en Marga (°1944, Zeven,
Duitsland, woont in Antwerpen) laten zich
inspireren door de beeldingskracht van de
huid. Ze lokken een dialoog uit tussen Iichaam en beschermingsoppervlakten. Ze
analyseren de gevoeligheid en de sensualiteit van de opperste weefsellaag. Deze
analyse wordt in beeld gebracht door
tweedehuidsobjecten. In deze beelden
worden sporen toegevoegd op het Iichaam, wordt de lichaamsenveloppe als
spiegel gebruikt, wordt lichaam tot bewegingsobject gemaakt of wordt het een
drager van gevoelens.
Monika Droste plaatst in een lange smalle gang 'Environnement Couloir' (1981)
(afb. 7) ritmisch achter elkaar hangende
en staande doorzichtige zijdepapieren
harnassen. De jassen en broeken dragen
sporen van het alledaagse leven, pagina's
uit tijdschriften zijn in het zijdepapier
geent. Achter in de ruimte speelt een film
.

van opgejaagde kantoormensen, lichtver
anderingen schetsen het tijdsverloop van
een etmaal, de alledaagsheid wordt versterkt door een monotone geluidsrepetitie van slaande deuren en schrijfmachinegetik.
De alledaagse routine heeft het ware gezicht van de mens onzichtbaar gemaakt,
hij/zij is onzijdig geworden.
Is dit het lot van de mens? Onzekerheid
en angst voor existentiele erkenning.
Anne-Veronica Janssens' schaduwgang
'Ombres' (1981) roept de sacrale sereniteit van een tempelgang op.
Achter een gespannen papiermuur hangt
zij uit papier geknipte, gefotocopieerde
kledingstukken in de ruimte op. De papiertruien, -hoeden, -sjaals, -bloezen, -jurken
slorpen het van achteren geprojecteerde
licht op en suggereren de aanwezigheid
van mannen en vrouwen. Ons netvlies ontvangt enkel informatie over het textiele
gedrag -- het uiterlijke, maar op het
eerste plan dringen de lichamen zich op
door de getekende leegte. De figuren die
zachtjes bewegen zijn als individuen die
voor een hele wereld spreken: als je het
broze papiergordijn van het systematisch
automatisme van de mens scheurt, ontdek je zijn breekbaarheid.
Monika Droste en Anne-Veronica Janssens exposeerden samen hun 'Afgietselsculptuur' (1983) (afb. 8) in de tentoonstelling 'De Grote Leegte' in het Museum van
Elsene, april 1983. Papieren motoronderdelen verweerd door i n ri jden worden i nd ividueel als huidobjecten in de ruimte opgehangen. Opnieuw spreken deze kunstenaars over het mensel i j k lot. Leven kan
maar door ragfijne contacten binnen het
-
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Monika Droste, Anne Veronica Janssens,
Auto-motor, 1983, assemblage van
gemodelleerde papier- en kartonvormen,
h 3 m, br 4 m, d 3 m

raderwerk, zoals in de motor. Het leven
hangt aan een zijden draadje.
Veerle Pinckers maakt loden overalls. Dit
meerdelig kledingstuk is een modern harnas. De salopette krijgt volume door aaneengenaaide en met lederen gespen aan
elkaar verbonden loden platen. Ze gaat de
sculptuur bewonen door ermee rond to
wandelen. De loodhuid neemt de vorm
van haar Iichaam aan, arm- en beenbewegingen tekenen zich als duidelijke plooien
of in het materiaal.
Haar object — Loodcocon (1983) (afb. 9)
— brengt een visuele verbinding tot stand
met de mensvorm — haar eigen lichaam
— door de meest natuurlijke vorm van beweging — liggen, staan, gaan, lopen.
Marie-Jo Lafontaines 'Pieges Regard'
(1981-1982) (afb. 10) zijn visuele valstrikken of geestelijke omleidingen. Een fotografische kunstgreep: renaissance-venussen omfloerst met een gedrapeerde
glinsterende doorzichtige sluier. Het vrouwelijke lichaam is tegelijkertijd onderwerp en l i jdend voorwerp: de omzwachteling accentueert en verbergt het beeld van
het lichaam en het lichaam van het beeld.
Marie-Jo gebruikt vervreemdingseffecten
als wapen in de strijd tegen de afgezwakte sensualiteit. Door visuele vervreemding
maakt ze de inhoudelijke ongedaan: ze
legt de werkelijke betekenis van het beeld
'bloot' — de authenticiteit van de illusie.
Marga's 'Unfolding' (1981, geselecteerd
voor de 10e Biennale van Lausanne) (afb.
zie verder in dit nummer) is een zelfportret
in vijf sequenties. Vijf lederen replieken
van zichzelf wentelen van een gesloten
naar een open vorm. Het openbloeien
wordt versterkt door de beweging van de

Dominique Charrie, Suri, 1983, katoen,
bedrukt zijdepapier, aquarel, 60 x 60 cm

9

Veerle Pinckers, Lood-cocon, 1903,
gemodelleerde loodplaten, ijzerdraad,
lederen sluitingen, metalen gespen (Foto:
Frank Pinckers)

a
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Marie-Jo Lafontaine, Valstrik, 1982, fotocollage en -interpretatie van het schilderij
'Gabrielle d'Estrees haar zuster, hertogin van Villars ' (School van Fontainebleau, 16e
eeuw) met gekleurde neon-lampen, 65 x 80 x 6 cm
Iinnenzwachtels.
De jongste doeken van Dominique
Charrie (° 1952, Paris, Frankrijk, woont in
Sint-Genesius-Rode, Belgische Nationaliteit) vertellen niet over de huid maar ze
zijn zelf huidbeelden. De huid 'Surf' (1983,
Japans en betekent bedrukt) (afb. 11) is
een spanningsveld. Stroken zijdepapier
bedrukt met kostuummotieven — visgraat, pied-de-poule — dringen binnen in

de huidporien van de katoendrager door
het aanbrengen van opeenvolgende waterrijke verflagen-gouache en pastel. Er is
een vraag van het papier aan het katoen,
een vraag tot dialoog van de beschermingslaag met het lichaam. De drager
antwoordt, hij neemt de uitdaging aan. De
grens tussen het fysische en psychische
vervaagt. Het totaalbeeld is een symbiose
tussen de uitdrukkingskracht — spoor217

vorming — en zijn textiele drager — het
soepele van het doek. Het silhouetvlak tekent zich of tegen de Iuchtruimte als een
ambigue synergische informatiebron voor
zuivere gewaarword i ngen. Dominique
Charrie ontving voor enkele ontwerpen de
Indigo-prijs '83 in Rijsel.
Edith Van Driessche (°1932, Wi l lebroek,
woont in Mechelen) reageerde als kunstenares vroeg op het uniforme en het anonieme van de mode. Na enkele applicaties waagde ze zich in 1965 aan ruimtelijke experimenten. Deze onderzoekingen
groeiden uit tot monumentale kledingstukken. Opvallend is het hoofdsieraad 'Baits' (1974) (afb. 12). De kruin is
geknoopt en geviochten met acryl en zi jde. Een plexi-kam loopt in het midden van
het voorhoofd tot in de nek. Edith Van
Driessche ontwerpt kostuums voor film,
theater en mimespelen. Voor kort verdiepte zij zich opnieuw in niet-draagbare projecten.
Francine Claeys (° 1949, Brussel, woont in
Brussel), Elza Standaert (° 1957, Antwerpen, woont in Gent) ontwerpen multifunctionele kledingstukken, zeer actueel
in crisistijd.
De regen-overall van Francine Claeys
(afb. 13) is een onderzoek inzake comfort
en materiaalbesparing. De overall (1982)
is opgebouwd op basis van geometrische
vormen, om stofresten bij het kn i peen to
vermijden. De overall kan verdeeld worden door middel van ritsen in een afzonderlijke vest en broek. Ook de mouwen
zijn afneembaar. De grote zak kan omgetoverd worden in een vest en omgekeerd.
De overall ontving een onderscheiding,
ter gelegenheid van de tentoonstelling
'Mode en Design' in het Designcentrum,
februari 1982.
Het zwart ribfluwelen sculptuurkleed
(1982) (afb. 14) van Elza Standaert heeft
ook meerdere functies: de jurk kan gedragen worden met de drukknoop-skai-kraag
of zonder. Ook de mouwen zijn afneembaar door middel van grote zwarte ritsen
die in de compositie van de jurk meespelen.
Magie Dheeres (°1945, Bokaka, Zaire,
woont in Antwerpen) j u rken zijn draag bare schilderijen. Grote stofvlakken worden
samen met haak- en breiwerk verwerkt tot
een geometrische compositie. De kleurrijke impressies zijn een visualisering van
een nieuwe esthetiek.
Er bestaat voor het ogenblik een enorme
interesse voor jonge mode-ontwerpers.
De Limburgse Provinciale Commissie
voor Kunstambachten organiseerde in
april 1983 een tentoonstelling. 'Jonge
Limburgse ontwerpers' met exclusieve en
218

12
Edith van Driessche, Baits, 1974, knoopen vlechtwerk met acryl en zijde, 70 cm

13
Francine Claeys, Overall, 1982,
geplastificeerd katoen, ritsen,
drukknopen

14
Elza Standaert, Jurk, 1981, ribfluweel, skai, drukknoppen, ritsen (foto: Ronald De
Munter)
experimentele creaties van Dirk Bikkembergs (° 1957, Diepenbeek), Martin Margiela (°1957, Genk), Maria Mateus (°1961,
As), Brigitte Tulkens (°1958, Neerheien),
Marc Vreven (°1958, Hasselt), en Marina
Yee (°1958, Diepenbeek) (afb. 5). Al deze
ontwerpers genoten een opleiding aan de
Antwerpse Academie o.l.v. mevrouw Mertens en mevrouw Janssens.

Ergens zijn tent opslaan. Een andere flexibele deelruimte is de tent. In het kader
van de Duitse Week (14-24 april 1983) organiseerde de Rijksuniversiteit in Gent
een tentoonstelling over Natuurlijke
Structuren.
Frei Otto, coordinator van de tentoonstelling, gaf een korte geschiedenis van de
tent. Op een van de tekstpanelen vonden

15
Tentoonstelling Jonge Limburgse
ontwerpers met kledi/ van Marina Yee
(foto: Stefan Kellens)

16
Tapta, Tente a causer, 1973,
katoentouwen, rondsculpturaal
ajourwerk, 350 x 350 x 300 cm

we een korte gesch ieden is: „De tent is bijna zo oud als de mens zeif en heeft dus
een lange traditie. Twintig tot vijftig miljoen mensen leven in tenten. In Arabie
bestaan er tentensteden die tot twee miljoen inwoners tellen. De tent bestaat uit 2
elementen: de tentstok, op druk belast en
de flexibele huid, waarop trekkrachten inwerken. De stut was oorspronkelijk van
hout. Vandaag de dag worden ook metalen stangen en metalen vakwerkmasten
gebruikt. De huid bestond oorspronkelijk
uit leder of gevlochten takken, weidra
werden echter geweven stoffen en zei ldoek gebruikt. In Azie ontstond uit de tent
met takkendak het technisch verfijnde en
geperfectioneerde netdak van bamboe.
Het is de voorloper van het glooiende Indonesische pagodedak. Bij de Romeinen
vindt men reusachtige tentdaken boven
hun theatergebouwen. sinds de 19e eeuw
vlecht men netten uit touwen, stalen kabels en draden. Zo worden grote spanwijdten mogelijk (theoretisch tot enkele
kilometers) en kan men gemakkel i j k de
meest uiteenlopende oppervlakten overspannen. Geprefabriceerde netten kunnen in korte tijd gemonteerd worden. Men
kan ze naar keuze met stro, hout, glas,
kunststofschuim en plastiekfolie afdekken" 5
Tapta's 'Tente a causer' (1973) (afb. 16)
'Horizons flexibles' (1975) en 'Formes
pour un espace souple' (1974) roepen de
geborgen aanwezigheid van een binnen-

ruimte op. Al spelende nemen we deel aan
de huiselijkheid van de vibrerende ruimtes: gezel l ig praten in een tent, verwonderd lopen tussen lianen en ons geborgen
voelen door verplaatsbare textielschermen.
Deze architecturen begrenzen een klein
stukje ruimte waarbij we uitgenodigd worden deze omgeving te betreden en te beeven. 'Tente a causer' is een rond sculpturaal-ajourwerk. De horizontale getwi j nde d i kke katoentouwen worden op
enkele afstand van elkaar door een sterke
vlasdraad van boven naar onder aan elkaar genaaid. Het opengewerkte katoenen draadveld wordt in een cirkelvormige
tent opgehangen aan enkele ijzeren ringen. Door een uitgespaarde opening nodigt ze ons uit om naar binnen te gaan.
'Formes pour un espace souple' zijn een
aantal paddestoelachtige vormen. Vanuit
het middelpunt van de omwonden omgekeerde metaalkegels hangen lange touwen zoals lianen naar beneden. Dit is een
heel persoonlijke vertolking van Tapta's
Afrika-invloed. Ze verbleef tussen 1950 en
1960 in Belgisch Congo (Zaire).
Werd Tapta geinspireerd door de beweegbare schuttingen voor een boerenwoning
in Polen voor het maken van haar 'Horizons flexibles'? Deze textielschermen
bestaan uit cilinders, volledig omwonden
met woldraad. Door de buizen als schering, de wol als inslag te weven, bewegen
ze als technische scharnieren. Je kan er

.

je eigen nest mee afbakenen.
Sinds 1975 leidt Tapta het atelier
'Sculpture/Textile' aan de Hogeschool
voor Architectuur en Plastische Kunsten,
Ter Kameren, Brussel. Samen met leerlingen bouwde zij verschillende acties uit.
Zo installeerde ze, samen met Mona Capr/el (°1948, Bucarest, Roemenie, woont
in USA), Monika Droste, Marguerite Everarts (°1950, Etterbeek, woont in Brussel),
Suzon Fuks (° 1959, Etterbeek, woont in
Brussel), Ann-Veronica Janssens, Veerle
Pinckers, Paulette Wynants (° 1935, Wannebecq, woont in Brussel), Evelyne
Zembsch (°1951, woont in Dworp) een bolle rupstent — 'Buiten/Binnen' (1980) (afb.
17) voor de Hallen van Kortrijk ter gelegenheid van Interieur 80, Internationale
Beurs voor Wooncreativiteit. Zeshonderd
vierkante meter zeildoek werden over 741
m gebogen ijzerstaven opgespannen met
600 m touw en 1000 haringen. De textiele
constructie beschreef een cirkel met een
diameter van 30 meter. De tent riep begrippen op zoals: binnen en buiten, open
en gesloten, gisteren en vandaag, eeuwig
en vergankelijk, sedentair en nomade, beschaafd en wild. Nieuwsgierige bezoekers kropen op handen en voeten door de
lichttunnel.
In 1980 volgde Veerle Rouquart (°1947,
Gent, woont in Beveren-Leie) een workshop in Velem (Hongarije). Deze werkperiode kenmerkt zich door onderzoek naar
de spankracht van textiel. 'Velem 80' is
een fixatie van een toestand. Door een zijden zeil op verschillende wilgentakjes te
spannen wordt beweging gevisualiseerd.
De krachten worden in de toppen van de
twijgen gebundeld. De bewuste ritmische
compositie van horizontalen en verticalen
bepaalt een zuiver grafisme. In het werk
van Veerle komt nog meer het begrip omheinen voor. Een groot wit zeil wordt op 20
cm parallel met de grond opgespannen.
Veerle Rouquart transmuteert een kinderschets in een naaivlak. Een geborduurde
blauwe trapeziumlijn beschrijft een omheining. De stutpalen worden door het
kind vertaald in spontane automatische
Iijnen. Een grafisme bepaald door kinderlijke spontaneiteit. Het is een zuivere visuele weergave van een verdedigingslijn.
De spanning ontstaat door versmelting
van kinderlijke en primitieve voorstelIingsprincipes.
Ter gelegenheid van de tentoonstelling
'Textielvariaties' (Puurs, mei 1983)
plaatste Veerle Rouquart in de tuin een
poetische 'omheining' (1982) (afb. 18). Ze
bouwt een concentrische cirkel (0 7 m)
met buigzaam rijshout, waarvan het zuiver geometrisch patroon geaccentueerd
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17
Groepsproject, Buiten/Binnen, 0 30 m

18
Veerle Rouquart, Omheining, 1983, rijshout, Witte kalk, 0 7 m

wordt door een witte kalkring aan de basis. Twee doorgangen van een meter worden loodrecht op elkaar uitgespaard. De
nederzetting roept de i nti m iteit van een
afgesloten heilig gebied op. Zoals Stonehenge.
Zijn bedje is gespreid. Een bed is ook een
textiele deelruimte.
Leen Lybeer stapelt gebroken witte linnendraadjes tot zuivere vierkante bedden
(afb. 19). ,Een kamer bezetten die een
functie heeft, van deze plaats een lege
ruimte maken, er een volume plaatsen die
deze lege ruimte respecteert, is wonderlijk. De witte blok tegen de muur aangedrongen laat een nieuwe ruimte achter
zich veronderstellen. Door het gebruik van
het schuine viak ontstaat een gevoel van
zwaarte, zodanig dat het volume in de
grond schijnt te zinken niettegenstaande
het gebruikte materiaal licht is. De twee
witte vormen, als rust geinterpreteerd,
vertegenwoordigen een naar buiten gericht symbool: het bed dat zovele zieken
in het begin van deze eeuw hebben gebruikt in aansluiting met de zeer lege
ruimtes die toentertijd werden gecreeerd
voor de verzorg i ng van zieken. Deze ruimtes zijn nu gesloopt of omgebouwd (hier
ter zake heeft dit dezelfde betekenis) ze
komen nog voor in vele drukwerken (zie
Larousse medicale, 1923). Het schuine
plan veronderstelt een naar binnen gericht symbool noodzakelijk in vele culturen door de eeuwen heen in verband met
het opvangen van licht en warmte afkomstig uit de kosmos. 6
Gelijkaardige stapelingen vinden we terug in haar project 'Wat treft uw tegenwoordigheid' (1980) voor de tentoonstelling 'Materies en Kunst' in de toen te slo"
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Leen Lybeer, Blokproject, 1980, witte linnen draadjes, 350 x 350
cm
pen opslagruimte van het Stedelijk Museum in Sint-Niklaas, in het werk
'Gesprek met mijn vader' (1981) in de
St.-Lucasgaleri j te Brussel. In 'Soortgel i jke Stenen' (1982, Insthal 82, hallen van
Schaarbeek) plaatst Leen Lybeer een uit
korte linnen wiekdraadjes geperste blok
tegen een gelijkvormige arduinsteen.
Zacht en hard, enkel en veelvoudig worden naast elkaar getoond. Deze dialoogstapel i ngen vonden we ook in de '12'
(apostelen) — een project uitgevoerd in
het portaal van de Romaanse kerk in Vichte, naar aanleiding van de tentoonstelling
'Textielstructuren 82' (afb. zie verder in dit
nummer).
Chantal De Jaegher (° 1958, Ghlin, woont
in Ghlin) studeerde in het atelier 'Image
dans le Milieu' van de Rijkshogeschool
voor Plastische en Visuele Kunsten te

Bergen o.l.v. Bernadette Lambrecht. Ze
exposeerde haar ' Bewustword i ng van een
actie' (1981) in het Project Restop van de
Dienst Creatief Ambacht ter gelegenheid
van de Woonbeurs Interieur 82, in Kortrijk.
Chantal De Jaegher projecteert dia's van
zichzelf op een bed door middel van een
spiegel. De serie dia's beschrijft de handeling van het slapen gaan, het opzoeken
van een teder nest, 'ze graaft zich autobio'
— het bed is als een enveloppe, een geborgen bunker waar alle dromen binnen
blijven en waar het onderbewustzijn
werkt. De ideale plaats van geborgenheid
en vrijheid en revalidering, een plaats
waar je opnieuw energie kan opdoen —
een existentiele kracht.
Tijdselement
Textielmateriaal is vergankelijk. Natuurlij-
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Martine Doly, Archeologische studie van
het Linnengoed, 1980, fotomateriaal,
houten kasten met gevouwen linnengoed. Uitgave van de Tentoonstellingsvereniging van het Paleis van Schone
Kunsten, Brussel

ke vezels zijn aan tijd gebonden. Vezels
ontstaan, gaan in het weefsel een verbintenis aan, worden bij slijtage opnieuw opgelapt tot ze door de tijd uiteenvallen. De
stof heeft een levenscyclus vergelijkbaar
met de levenscyclus van de mens. In de
volkskunst vervloeien beide levenscycli in
elkaar. De volkskunst zit vol textielsymbolen. Oeroude gewoontes en rituelen, die
niet meer gebruikt worden of niet meer
herkenbaar zijn, tonen de kracht van het

materiaal aan. Enkele voorbeelden: ,Een
pasgeboren kind wordt in l u iers gewi kkeld. Het doopkleed is het feestkleed van
opname in de gemeenschap. Op vele
plaatsen zijn bruidsgeschenken, de zogenaamde 'bruidsstukken', gebruikelijk. De
bruid vervaardigt, althans plaatselijk in
Limburg, de hemden, die beiden op de
trouwdag zullen dragen, alsmede de
slaaplakens voor het huwelijksbed. Het
bruiloftshemd dient ook als doodshemd
en de lakens als doodsmantel. De dode
wordt een doodskleed of hennekleed aangetrokken of liever over hem heen genaaid. Dit kleed is het eerst, wat de jonge
vrouw voor zich en haar man spint. Het
wordt oorspronkelijk met een draad en
een naald om het Iijk vastgenaaid. Deze
naald is 'heilig' en 'gevaarlijk'. Zij wordt
dus doorgebroken en de stukken worden
in de kist gelegd; ofwel werpt men ze in
het vuur. Het verbranden van kieren en andere voorwerpen, waar de dood mee in
aanraking is geweest, is een reinigingsgebru i k. De dode krijgt in zijn graf datgene
mee waaraan h i j in zijn leven bijzonder gehecht was. Vrouwen krijgen wel eens
schaar, vingerhoed en naald mee"'.
Dit voorbestemd profiel van de vrouw analyseert Martine Doly in haar zelfportret
'Archeologie du tinge', (1980), (afb. 20),
een archeologische studie van het linnengoed.
Claude Lorent schrijft: „De relatie die er
bestaat tussen een lade waar objecten
soms kriskras door elkaar opgeboren worden en het rangschikken in een lade van
objecten volgens een zekere logica, doet
ons hier zeer vlug de sensuele smaak van
textielstoffen terugvinden. Er zijn zelfs
kunstenaars die zo vindingrijk zijn dat zij
de ruimte om stoffen te rangschikken zelf
creeren. De zachte zijde, het fijn en delicaat linnen, die zo goed de contouren van
het lichaam laten vermoeden, maken
plaats voor de weefsels waar de klemtoon
meer op de arbeid ligt. De weefsels doen
ons meer denken aan gebogen ruggen,
aan ruwe handen, en aan de sleet. De
noeste arbeid die er achter zit, laat er zich
in raden. Men vindt sporen van manuele
vaardigheden op de weefsels terug: genaaide, gedriegde of herstelde stukken,
die ons aan eeuwenoude riten herinneren.
De kunstenares wil van zich een beeld ophangen: ze wil een zelfportret scheppen.
Ze verlangt zich te bevestigen door kledingsstukken van een dag, een maand of
van een heel leven te tonen. Er is tenslotte
meer dan het gezicht om iemand of te
beelden. Niet alleen de tekening of het
schilderij kunnen dat.
Martine Doly snijdt zich nooit een ogen221
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Edith van Driessche, Folding Letter, 1978,
jute, 110 x 120 cm

21
Bernadette Lambrecht, Vergeten Markt, 1983, groentenafgietsels in papier en stof,
houten kisten, 4 x 3,5 x 1,65 m

bl i k van het leven af. Zij geeft een vorm
aan haar zin voor het 'zijn' met een artistiek 'bewustzijn' dat niet wil vervreemden van de levenden en de doden, maar
met het verleden innig wil verbonden
blijven 8
Bernadette Lambrecht (°1929, Aube,
Frankrijk, woont in Gembloux, Belgische
nationaliteit) portretteert haar tuin. Zoals
ze zelf zegt, is ze 'Alice in groententoverland', verwonderd door de snelle groei van
dikke luie slakroppen of van blauwe broccoli, gefascineerd en tegel i j kert i jd verschrikt door woekerende kiemplanten en
groentekevers. Haar 'Champs de Pommes
de Terre' (1980) en 'Marche Oublie' (1983,
geselecteerd voor de 11e Biennale voor
Textielkunst, Lausanne) (afb. 21), zijn agriculturele gedichten. De papieren groentenafdrukken vertellen over veroudering,
verrotting en ontbinding. Het beeld van de
vergankelijkheid situeert ze in haar botanische archeologie. Aardappelen, witloof,
kolen, pompoenen zijn sporen van leven
dat langzaam oplost.
De textiele brieven van Edith Van Driessche bezitten een poetische kern. De
'Brief aan de voorouders' (1978) is een
blauw tapijt waarop ze het gedicht stikt:

kern van het zijn en van het niet meer zijn.
Zowel haar teksten als haar textieldrager
zijn strategisch geslaagd. Bovenaan de
oppervlakte, de tijd van nu, is alles nog
duidelijk afgelijnd. Zichtbare woorden,
duidelijke vouwen, gladde gestikte huidlagen worden naar onder toe in haar textielbodems schrifturen en motorische bewegingen, in elkaar vervloeid door vlug op elkaar repeterende plooien of in onregelmatig opengerukte huidplooien. De tekens
zijn sporen geworden, het object een fossiel: de tijd heelt de wonde, de geengageerde herkenbaarheid vervloeit in de
anonieme sterkte van de leegte.
Marc Van Hoe (°i948, Zulte, woont in
Beveren-Leie) omwindt boomstammen op
een strakke regelmatige manier met fijne
witte katoendraad. De omwinding werkt
als een vorm-accent en als bescherming.
Ze dwingt het verweringsproces binnen
de boomstammen tot stilstand. De omwinding fixeert een moment. De omwonden houtblokken krijgen een geschilderd
nummer en worden volgens een numeriek
systeem, repetitief geschikt. Anoniem en
rustig zoals de grafblokken van de onbekende soldaat op de Amerikaanse kerkhoven langs de grens van Zuid-West-Vlaanderen met Frankrijk. Tegelijkertijd roepen
ze een vaag beeld van paaldorpen op. De
repetitie fixeert een gebeurtenis, een
toestand. 'Reconstructie' (1980, Textielstructuren, Kortrijk) (afb. 23). 'Elementen van een paaldorp' (1980, geselecteerd
voor de 3e Miniatuurbiennale van Szombathely, Hongarije),'36 Herinneringen van
een oude stad' (1981, geselecteerd voor
de 10e Biennale voor Textielkunst, Lau-

.

,,mijn keel braakt taal van duizend eeuwen / gij die mij deze schreeuw hebt meegegeven / geef ook uw kracht / ik sta in u
geworteld".

Haar band met de voorouders — verantwoordelijk voor alle bestaan — is sterk.
Met 'Brief' 1976, 'Folding Letter' 1978 (afb.
22), 'Brief uit China' 1979, 'Lappendeken',
'Use no Hooks' 1980, 'Money, Money, Money' 1983, onderzoekt ze persoonlijk de
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sanne, Zwitserland), zijn beelden voor het
zijn van vroeger en nu — de fixatie van het
bestaan.
Marc Van Hoe is zeer intens bezig met het
tijdselement, 'View on a Newspaper'
(1980). Op een ruw geweven papierdrager
ent hij een krantenknipsel volledig verteerd door het weefsel. Het lijkt een
spoorvorming, een zoektocht naar de andere realiteit die achter de uiterlijke verschijning verborgen ligt. Op het ogenblik
dat het nieuws in de pers verschijnt is het
al koud geworden. Gisteren, vandaag en
morgen vloeien in elkaar.
TEXTIELE SPANNING EN
Naast de symboolwaarden van textiel is
er de vormanalyse van het materiaal. Het
materiaal bezit fysische eigenschappen
die een gevolg zijn van zijn natuurlijk karakter. Textiel heeft een vormentaal die eigen is aan zijn aard.
Joop Bel/on, beeldhouwer en directeur
van de Stedelijke Academie van Den
Haag (Nederland) heeft mij op een gezonde manier naar textiel leren kijken. Als oefenmeester is hij steeds op zoek naar benaderingswijzen die de wereld van de visuele verschijnselen splitsen in doceerbare en 'oefenbare' elementen. Hij isoleert
in zijn boek 'Zo doe je dat' 9 visuele fenomenen. Zijn isoleersels illustreert hij met
foto's. Om het beeldend bewustzijn to verruimen gebruikt Beljon zowel voorbeelden
uit het dagelijks leven, de plastische
kunsten, de danskunst, het toneel, de muziek en de taal.
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Marc van Hoe, Reconstructie, 1980, 36 houtblokken 70 cm, 0 14
cm, katoendraad, verf
Ik ben de eigenheid en de identiteit van
textiel gaat toetsen aan Bel jons visie 1011
Bij de formele analyse van de textielkunst
spelen de vormsoorten genoemd naar hun
wijze van ontstaan een belangrijke rol. De
opeenvolging van de handelingen liggen
aan de basis van sommige textielkunstwerken. Het proces dat het resultaat voorafgaat, concentreert zich op de interactie
tussen de materialen en de structurele
opbouw. Het proces bij deze kunstenaars
bestaat erin dat ze de basiskwaliteiten
van het materiaal herontdekken, herwaarderen en herdefinieren. De handelingen
en technieken zijn hier de ideeen. Hun
ambachtelijke werkwijze Iaat niets aan
het toeval over. De handelingen van de
kunstenaar zijn geprogrammeerd zowel
bij de opbouw als bij de afbraak van zijn
materiaal. Het artistieke uitbeelden wordt
gereduceerd tot de daad. De daad van het
weven, knopen, spinnen, plooien, draperen, vouwen, verfrommelen, stapelen, omwinden, wikkelen, afbinden, spannen,
scheuren, knippen, rafelen, drenken, verbranden, enz... Sommige van deze technieken kan men gemakkel i j k terugvinden
bij de opbouw van kunstwerken besproken in het hoofdstuk over cultuurwaarden: stapelen: Martine Doly en Leen Lybeer; omheinen: Tapta, Veerle Rouquart;
omwinden: Marc Van Hoe; opvullen: Veerle Dupont; draperen: Marie-Jo Lafontaine,
enz... In de benadering van de formele
aspecten bespreek ik kunstwerken vanuit
de fundamentele analyse van het metieruitgangspunt. Ik ben en mij heel goed van
bewust dat het uiterst delicaat is, kunst in
vakjes te stoppen: ervaar het als een kijkoefening.
.
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Lieva Bostoen, Mini-tri, 1979, plexi, wol, metaaldraad, 30 x 30 x
30 cm

De omvormingstechnieken werken als
een katalysator bij de transformaties van
een materiaal van de ene dimensie naar
een andere. Deze transposities beschrijven een cirkel, begin- en eindpunt zijn gelijk. Laten we in de textielkunst de vezel
als nuldimensie beschouwen: een punt.
De vezel wordt gesponnen en wordt een
draad, het punt wordt een li/n. Bij het weven wordt de draad, li/n tot een vlak verwerkt. Bij de handel i ng van het weven
speelt het ritme — op en neer — een grote rol. Tegelijkertijd zijn de horizontalen in
evenwicht met de verticalen. De kadans
van zijn ritmische herhaling kan door zijn
repetitief karakter een grote eenvoud uitstralen. De fundamentele benadering van
de weefactie verraadt de logische herstructurering van de chaos. Marie-Jo Lafontaine hield zich, en Ria Bosman
(°1956, Beveren, woont in Gent) houdt
zich met de elementaire beginselen bezig.
Een van de 'zwarte wanden' (1977-1979)
van Marie-Jo Lafontaine wend op de 9e
Biennale voor Tapijtkunst in Lausanne
geexposeerd. Een video 'Marie Saloppe'
verduidelijkt de weefactie: een heipaal
dreunt verticaal op en neer, een paalwand
zakt horizontaal over de breedte van het
scherm. Het machinale van de actie wordt
door stilten onderbroken, de mens snakt
naar adem.
Ria Bosman weeft op een eenvoudig
weefraam met horizontaal en verticaal
verstelbare houten latten. De sobere composities, totaal in natuurlijk gekleurd linnen uitgevoerd, verzaken het bevooroordeelde gevoel van textiel als zacht materiaal. Haar laatste linnenbindingen 'Synthese 6R, 61 en 62' (1982), (zie afb. verder

in dit nummer), 'Symfonie V' (1983) zijn als
Penelope-weefsels, toonbeeld van trouw
aan de uitzuivering door dematerialisatie.
Om van een li/n naar de ruimte te gaan
worden draden gestapeld of omwinden ze
een subvorm. 'Mini-Tri' (1979) (afb. 24) is
een miniatuur van Lieva Bostoen. Opeengestapelde woldraden vormen een vierkant waarvan de hoekpunten met fijne
staaldraad omwonden worden. Deze accentuering geeft haar miniaturen een
streng karakter. Mirella Boer/an (°1948,
Eeklo, woont in Brugge) experi menteert
met de vorm.
'Arcade' (1979, eigendom van het Provinciaal Museum voor Moderne Kunst, leper)
is een U-vormige gebogen cilinder, strak
omwonden door touw. De strenge vorm
wordt gebroken door een zwaar touw,
vastgemaakt door twee lussen en hangt
door tot op de grond. Ook in haar 'Experimenten in zakformaat' (1980) speelt Mirella Boerjan met de oneindige mogelijkheden van de draad. Geweven net wordt aan
elkaar genaaid in de vorm van zakken, opgevuld met textielvezels.
Van vlak naar ruimte. Sommige kunstenaars manipuleren textielvlakken (kan
gaan van industrieel geweven baalkatoen
tot rubbervellen) tot ruimte-gevoelig materiaal. Plooien, plisseren, vouwen, draperen, fronsen, kreuken, verfrommelen, rimpelen maken het textieloppervlak tot een
plastisch-ruimtelijke stof. Deze vlakverdelingen liggen aan de basis van het subtiele licht en schaduwspel van deze textielbeelden. De 'Cryptische Boodschappen'
(1978-1979) (afb. 25) van Kaye Regelski
223

25
Kaye Regelski, Cryptic Coockery, 1978,
baalkatoen, potlood, 70 x 70 cm
(°1944, Goshen, New-York, USA, woont in
Antwerpen) zijn Ietterlandschappen. Letters en tekens met kleurpotlood of oliekri jt op het baalkatoenen raamwerk aangebracht. Het boeiende visuele Iichtspel
wordt uitgelokt door de textiele opbouw.
Het licht weerkaatst op de gespannen horizontale katoen repen, terwi j I het in de
gefronste lagen tot een gevecht met de
rimpels uitdaagt. Een gelijkaardig
lichtspel vinden we terug in het futuristisch ensemble 'Rond' (afb. 26) van
Frangoise Colpe (°1948, Namen, woont in
Brussel) waarbij de plooienbouw het Iichaam in een bolvorm omtovert.
De textielstof leent zich dus door alle vormen van plooien tot ruimtelijke vlakverkleiningen. Tegelijkertijd is een textielstof veerkrachtig, dit al naar gelang de
elasticiteit van de draden van het weefsel.
Door trekken of spannen wordt de stof
wijder of langer en heft het krimpen op.
De laatste textielbeelden (1978-1979) van
Jacques De Groote (°1944, Anderlecht,
woont in Damme) zijn opgebouwd uit zeildoek, meestal volgens geometrische vlakken. In zijn 'Wind'-beelden onderzoekt hij
spanningen. Bij zijn zeildak (afb. 27) worden, bij gelijkmatige spanningsverdeling,
betrekkelijk grote dakvlakken tussen touwen gespannen. De tentzeilen worden zelf
niet ondersteund, wel opgespannen door
de trekkracht. Deze spanning is verantwoordelijk voor het gave, rimpelloze
beeld. Deze lichtradar is scherp aan de
wind opgebouwd. Hij experimenteerde
ook met zeildoeksculpturen aan halve
wind waardoor het accent meer op het
plooien en het kreuken kwam te liggen.
Marc Geysen (°1946, Gent, woont in
Oostakker) isoleert in zijn 'Bogen' (1982)
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Linda De Cooman, Brandwand (detail),
1983, katoen, kaars, was, 80 x 100 cm
(foto: Patrick Martens)
26
Francoise Colpe, Pak Rond, 1982, katoen
(afb. zie verder in dit nummer) textiel als

een beeldend spanningsveld. Gelijmde en
gestijfde katoenvlakken dialogeren met
een houten structuur die in de composities als kleuraccent meespelen.
Om het vlak binnen zijn eigen vlak te gaan
verdelen worden de technieken van
scheuren, snijden of knippen gehanteerd.
Het opgesplitste vlak kan door middel van
een naad opnieuw geordend worden.
Maggy Francis (°1941, Jeuk, woont in
Genk) is geboeid door de plaats waar het
weefsel aangereten is en grijpt op de fysische toestand van verbinding in. Ze stapelt de repen en verpakt ze. Doeken in het
vlak gescheurd, worden aan de muur genageld. Ze zijn onderhevig aan de zwaartekracht. Francine Van Der Biest (°1953,
Vlierzele, woont in Gent) verwerkt in 'Artefakt' (1983) (afb. 28) een groot katoenvlak.
Ze knipt het doek in verschillende rechthoeken. Ze stikt al deze fragmenten of
alsof ze elk op zichzelf kunnen bestaan.
Deze puzzel brengt ze terug samen door
naadstroken in de vorm van persoonlijke
rune-tekens.
Om twee stoffen met elkaar te verbinden
gebruikt men naast de naad ook ritsen,
knopen, drukknopen, veters, velcron, lussen en ogen. Yvette Contempr6 (°1933,
woont in Brussel), bekend om haar vaan-

dels en kantpanelen, onderzoekt in haar
pentekeningen deze vormen van verbindingen. Deze tekeningen waren te zien in
de boeiende tentoonstelling 'Textielspoor' in de Galerij La Main (Brussel),
april 1983. In dezelfde tentoonstelling exposeerde Dominique Charrie haar huidobjecten, Nicole Giroud (Frankrijk) keramische textielstapelingen, V6ronique Monod (Frankrijk) glazen drapages en Cecile
Massart (°1949, woont in Brussel) grafiek.
De Iaatste kunstenares drukt op samengestikt papier en zijde. Stiksels, draden,
stoffen, krantenpapier maken deel uit van
het beeld.
Om van het weefsel, het vlak terug naar
nu/ te gaan moet men het vernielen. Een
weefsel kan men uitrafelen en het verteert
door verbranding. Kunstenaars die destructie als beeldingsmiddelen gebruiken,
zijn bezig met het defunctionaliseren van
materialen.
Jo De Coopman (°1955, Izegem, woont in
Izegem) is geboeid door de draadsterkte
van het weefsel. In de serie 'Evenwicht'
breekt ze het gips waarin het weefsel gegoten zit. Ze rafelt het tot op de kern van
de zichtbare draden. Zij studeerde aan de
Kortrijkse Academie o.l.v. Marc Van Hoe.
Ze maakt deel uit van de Aorta-werkgroep
ter bevordering van de textielkunst door
studie en ontwikkeling van projecten —
samen met Marc Van Hoe, Veerle Rouquart, Bart Weydts, Andre Gryson, Paul
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Jacques De Groote, Zeildoek, 1979, baalkatoen, katoendraad,
i/zerstaven, haringen o 6 m
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Paulette Wynants, Evolutie, 1980, 5 -lagig Kraftpapier: papier,
terrasfalt, glasvezel, 20 x 70 cm
Grymonprez. Ze exposeerden samen hun
Textielvisies in het Huidevettershuis in
Brugge, mei 1982.
'Repassage' (1980) van Mona Capriel
Paun straalt angst en een drang naar vernieling uit. Ze graveert een enorm groot
katoenviak (6,75 m breed, 4,10 m hoog)
met strijkijzerwarmte. Het huishoudapparaat Iaat sporen na, soms volledig verbrande tekeningen.
Linda De Cooman (°1956, Geraardsbergen, woont in Geraardsbergen) bouwt
brandwanden (afb. 29). Lange repen katoen bewerkt met een kaars worden in horizontale of in verticale richting met was
op een katoendrager gefixeerd. Paulette
Wynants (° 1935, woont in Brussel) verbrandt in haar serie 'Evolutie' (1980) (afb.
30) isolatiepapier. 'Kraft' doorheen de
teerlagen tot op de glasvezel — de kern.
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Francine Van der Blest, Artefakt, 1983, vergeeld katoen,
stikwerk, 158 x 158 cm

' Jaak Fontier, Lut Lenoir, Halfjaarlijks bulletin, ICC,
Antwerpen, januari 1983.
2 Wim Van Mulders, Li/an Mikolajewski, catalogus
van de tentoonstelling ICC, Antwerpen, juni 1983.
3 Mireille Houtzager-van Wijngaarden, Textielkunst,
p. 13, Stichting Bevordering Leermiddelen Expressievakken, ISBN, 70 307 06 5.
4 Hilde D'Haeseleer, 'Er is een nieuwe waardering
voor de huid , Belgisch Kreatief Ambacht, 1982, junijuli, p. 19.
5 Frei Otto, Natuurli/ke Structuren, Duitse Week, 8-29
april 1983, Uitgave RUG Faculteit der Toegepaste
Kunsten, Afdeling Architectuur, vertaling Seminarie
voor Duitse Taalkunde.
6 Leen Lybeer, 'Occupations catalogus, 15-28 juni
1980, Handelskaai 48, 1000 Brussel, p. 33.
7 Jos Schri j nen, Nederlandse Volkskunde, Uitgeverij
Zutfen W.J. Thieme & Cie, 1920, hoofdstuk III 'Privaat
Leven', p.p. 209-300.
8 Claude Lorent, Martine Doly, 'Archeo/ogle du
Linge; Tremplin 27.6-13.7.80, Uitgave van de Tentoonstellingsvereniging, Paleis voor Schone Kunsten,
Koningsstraat 10, 1000 Brussel.
9 J.J. Beljon, 'Zo doe je dat, Grondbeginse/en van
vormgeving , Wetenschappel i j ke Uitgeverij, b.v.
Amsterdam, 1978.
10 Hilde D'haeseleer, 'Text/el in Beweging: een analyse van vormsoorten en vormprincipes ; voordracht,
Kortrijk 23 oktober 1982, Publikatie 'Vernieuwing van
het Kunstambacht' 1983, uitgegeven ter gelegenheid
van de confrontatiedag, p. 17.

De cirkel is rond.
Hilde D'haeseleer
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Vlaamse textielkunstenaars aan het woord
Gedurende verschillende dagen deze lente voerde ik met een aantal textielkunstenaars gesprekken over hun gevoeligheden tegenover de materie textiel, de algemene appreciatie ervan en de essentie
van hun expressie.
We hadden het bijwi len over 'hoe' ze er
toe kwamen om met textiel te werken.
Weinigen wisten zich echter in staat om
dit onder woorden te brengen. De
meesten achtten het voldoende te verklaren dat de gebruikte materie niet belangrijk was, dat iedere materie door hen kon
gebruikt worden. Desondanks bleek textiel enige eigenschappen te hebben die
het voor hen het materiaal maakten.
De twaalf mensen die hier aan het woord
komen, niet in de vorm van een vraaggesprek, maar als doorlopende korte mono/oog, hebben op het ogenblik een sterke persoonlijke homogene produktie. Dit
was de belangrijkste reden aan de basis
van de selectie voor deze 'statements'.
Laat het een momentopname zijn van hun
gedachten en werken.
Johan Valcke
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Ria Bosman
St. Jansdreef 16
9000 GENT
Ik vind textiel enorm belangrijk als uitdrukkingsmiddel, zowel qua materiaal als
techniek. Ik beperk me bewust tot natuurlijke, eerlijke materialen zoals katoen, jute, vlas en leder. Dit Iaatste tot voor kort.
Nu werk ik bijna uitsluitend met vlas. Bij
het leder was vooral het eenkleurige element belangrijk als benadrukking van het
soepele en rijke organische... De onderlinge afstanden in de juten schering vulden
het werk in een subtiel spel aan, maar ik
vond leder al Aug te zwaar in vergelijking
met vias. Vlas is veel serener en lichter,
het is daarbij een plantaardige materie,
terwijl leder dierlijk is en speelser.
De laatste werken zijn dus allemaal uit
dat ene basismateriaal gemaakt, vias, zowel ketting als schering. Soms is zijn natuurlijke tint belangrijk, soms kleur ik die
zelf in... na tientallen proeven om de juiste
kleurnuances te bereiken. Dat ene materiaal gebruiken Iijkt misschien voor anderen beperkend, voor mij is het een verrijking in de eenvoud en de sereniteit die het
biedt. Meerdere materialen betekenen
warboel, chaos... Ik hou het bij het eenvoudige, het sobere. Het overbodige dient
tot niets, je loopt alleen verloren in chaos.
De manier waarop ik werk is een ambachtelijke werkwijze, in een metodisch opgevat werkproces. Wat ik doe is vooraf grondig bedacht, maar het uitvoeren zelf
brengt veel verrassingen met zich mee,
ondanks de ontwerpen vooraf en de kleinschalige composities als oefening.
Dat is zeer belangrijk want ik ben intens
betrokken bij de u itvoeri ng. Het ritme van
kettingdraden, de kleurharmonie en de
constructie spelen daarbij een rol. Het
motief blijft echter altijd eenvoudig: horizontale en verticale lijnen. Uit mijn schetsen kies ik intuitief meestal de verhoudingen die het dichtst de Gulden Snede benaderen of er helemaal aan beantwoorden.
Mijn werk is niet geinspireerd op reele
tastbare dingen, maar op geometrische
vormen. Ze hebben de bedoel i ng de toeschouwer te treffen door een innerlijke
zinnelijke kracht, en niet alleen door uiterlijke verschijningsvormen. Men mag bij
het zien van mijn werk eigenlijk niet meer
denken aan materiaal, techniek en compositie, maar men moet de invloed ondergaan van abstracte gegevens als rust, bezinning, harmonie, stilte en evenwicht.
Dit alles zit vervat in de afstanden tussen
de schering en de kettingdraden, in de nuances van die ene kleur, in de bewerking

Ria Bosman, portret,
foto Frank Goethals, Heestert

met stijfsel van de textiel. Door het stijven
probeer ik het materiaal te doen vergeten,
hoewel het vlas en zijn kleur belangrijk
bl i jven. Het wordt er wel armer door.
Ik blijf echter heel erg gebonden aan textiel, vooral omdat het een natuurlijk materiaal is. Ook wat ik eraan toevoeg blijft natuurlijk, zowel de beenderlijm als de
kleurstoffen.

Ria Bosman, Synthese 6R61, 1982,
linnenbinding, katoen, 100 x 165 cm,
foto Frank Goethals

Veerle Dupont
Van Hoomissenstraat 32
2671 HINGENE
Tel. 03/889.16.76
Ik kom uit wat men kan noemen, de textieltraditie, begonnen als ik ben met weven. Wat ik maakte was echter nooit toegepaste kunst, het waren geen gebruiksvoorwerpen. 1k onderzocht de mogel i j kheden die verscholen lagen in het mengen
van materialen en de spanningen die deze
handelingen opriepen.
In mijn wandtapijten liet ik het weefgetouw volledig varen, werkte ik met een
losse schering maar probeerde ik boven
alles lets uit te beelden. Maar zelfs dat
vond ik nog te decoratief. Ik ben daar toen
bewust van afgestapt.
Mijn materialen zijn afvaltextielen en gebruikte textielen, hoewel je daar dan niet
de 'recyclage'-idee mag op projecteren.
Gewoon, gebruikte stof heeft lets meer
dan nieuwe stoffen. Ik zou nooit in een
winkel nieuwe stoffen kopen. Jutezakken
vind ik bijvoorbeeld heel knap en van hun
vorm en aard .uit ben ik verder geevolueerd naar figuren. Ik zag in die zakken figuren. Ik zie in uitgedroogde zeemvellen
en verschroeide lederen lappen vormen,
ze zijn niet meer nieuw., ze krijgen als het
ware een patina. Textiel is duidelijk niet
lets liefs, zachts en warms in mijn beeld.
Andere materialen trekken me niet aan.
Daarbij ze bieden niet het effect van die
textielen. Ze zijn te ki I en te hard. Met tex-

Maggie Francis
Dennenstraat 1 B
3600 G E N K
Tel. 01 1/38.23.62
Mijn materiaal is sinds zes jaar baalkatoen, heel simpel, omdat het een van de
goedkoopste geweven textielsoorten is.
Zelf weven zie ik echt niet zitten. Er heeft
hier in huis, heel in het begin, zo'n Fins
weefgetouw gestaan, maar het kon me
niet bekoren. Het moet ongeveer twaalf
jaar geleden zijn dat ik met textiel begon.
Een heuse zoektocht, hoor, vooraleer ik
mijn plooi vond hoewel ik in feite weinig
werkte, wel aantekeningen maakte en erover nadacht. Ik werkte slechts wanneer
men om lets vroeg.
Ik zie textiel als een medium, gewoon, als
om het even welk ander medium. Uw invitatie tot gesprek zette me namelijk aan
om losse gedachten op papier te zetten
over mijn textielgebruik, en, 1k kwam na
het lezen ervan tot de conclusie dat ik net
zo goed met een ander materiaal kon gewerkt hebben.
Textiel lijkt me het gemakkelijkst, dus
grijp ik ernaar. Ook praktisch is het belangrijk want vroeger schilderde ik en de
kinderen zaten in de verf te ploeteren...
om die reden ook, zie je. Een ander materiaal kan dus, hoewel misschien eerst in

Veerle Dupont,
foto Goedele Eyckmans

Veerle Dupont, Help, I need somebody,
uit de reeks Kreupelen, 1981, h. 30 cm

tiel werken is in mijn geval duidelijk een
gevoelskeuze. Ten andere ik meng er andere materialen bij, zoals hout, blazen en
darmen. Deze laatste zijn ook soepele materialen.
Het is in ieder geval een onbewuste keuze, die heel wat te maken heeft met mijn
vrouw-zijn. Vrouwen zijn er van nature
mee bezig, van in de oertijd. Hoeveel vrouwen zijn er niet bezig met textiel? Velen
zetten er zich onnodig tegen af. Soms
hoor ik ook van collega's dat ze niet meer
tot de 'textielkunst' willen behoren. Inte-

gendeel, we zouden die term moeten
kracht bijzetten, zodat hij gel i jkwaardig
wordt aan 'beeldhouwkunst' en 'schilderkunst'. Kijk, zelfs als je 'aanvaard' wordt
in de 'schilder- of beeldhouwkunst' dan
verwijzen ze nog altijd naar het materiaal
of stoppen ze je hoe dan ook in vakjes. Laten we ons dan achter het begrip zetten.
In mijn werk vertrek ik altijd van een idee,
en het groeit gewoon verder. Je mag het
ook niet dwingen, dat weet ik uit ervaring.
Ik ben er tenslotte reeds een twintigtal
jaar mee bezig.

combinatie met textiel. Ook zou ik kleuren
willen invoeren, maar gekleurde stoffen
geven niet goed, vind ik. Werken met textiel is voor mij een vorm van communiceren. Het drukt uit wat ik niet met woorden
kan zeggen. Het werk spreekt dus voor
zichzelf. Stoffen trekken me aan omdat ik
ze kan scheuren, plooien, stapelen, rollen,

opwinden, knopen en binden. Ik wil in de
eerste plaats scheuren, wat wil zeggen:
lets vernielen, chaos veroorzaken om
daarna weer orde, rust te scheppen. Ik
grijp dus in de stof in en dan heb ik een
'werk'. Maar na een ti jd je moet het weg,
fysisch. Ik scheur het verder, of doe er lets
anders mee, maar het verdwijnt als dus-

Maggy Francis,
foto F. van den Bremt, Brussel

Maggy Francis, Ik scheur, hang en stapel
doeken 1980. Installatie Provinciaal
Museum te Hasselt, Actuele Fotografie,
Keramiek en Textiel uit Belgisch Limburg
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danig. Er is wel steeds een foto van. Ik
heb ook werken verbrand. En... van
slechts eentje heb ik spijt.
Waarom ik mijn eigen werk vernietig? Bij
mijn geschriften ervaar ik hetzelfde: alles
wat ik creeer en wat ik lang genoeg bekeken heb moet weg. Dan wil ik andere dingen doen. Het overheersende gevoel is
dan dat al het voorgaande toch maar
niets was.

Lut Lenoir
Engelsstraat 140
8270 ICHTEGEM
Te 1. 051/38.89.27

Mark Geysen
Pijkestraat 112
9040 OOSTAKKER
Tel. 55.00.75
Textiel staat voor mij als warmte. Je kunt
het dragen waardoor het je eigen warmte
teruggeeft. Het is zowat het enige materiaal dat we zo dicht en zo lang op ons Iichaam kunnen verdragen. Meer, het geeft
ons een behaaglijk gevoel... we drogen er
ons mee af... We doen er van alles mee.
Textiel benadert als materiaal het dichtst
het lichaam dat nog altijd het aangenaamste materiaal is om aan te raken.
Textiel is zacht en warm, bestaat uit een
hoop vezels, cellulose, waar wij
industrieel-microscopisch of manueel,
door weven of kleuren vorm aan geven.
Wat wij doen, is een ode brengen aan de
cellulose-vezel.
Ik werk nogal dikwijls met verharde textiel, maar desondanks blijft die warmte eruit stralen. Gebruik van andere materialen, zoals hout, ligt echter ook in mijn
aard, want het is evengoed een cellulosevezel. De twee materialen gaan zeer goed
samen. Textiel kan je echter niet vervangen, door niets. Het is een volwaardig materiaal. Het biedt meer mogelijkheden dan
metaal of steen. Vormel i j k speelt het esthetische een belangrijke rol in mijn werk
en het spelen met kleuren. Inhoudelijk is
het de strakheid, de spanning die het
overwicht heeft. Een soort contradictie,
want textiel is normaal een slap materiaal
en zacht... Ik plaats het dus in een andere
context, bewust. Het basismateriaal moet
ook specifiek textiel zijn want anders zou
het werk die warmte missen. Dat is primordiaal. Een ander materiaal zou het
niet toestaan. Hout en piepschuim bijvoorbeeld isoleren ook warmte, maar zijn
in direct contact niet blijvend aangenaam
te noemen.
Basismateriaal is vlas en katoen, gestijfd
met industriele middelen.
Maar eigenlijk zou ik alle textiele materialen kunnen gebruiken. Ik bestudeer mijn
vormen eerst in schetsen en maquetten.
Op die manier krijg ik een beeld van hoe
het werk er in werkelijkheid kan uitzien.
Soms laat ik het bestaan als maquette.
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Mark Geysen,
foto Firmin De Maitre, Gent

Mark Geysen, Spanning, 1982,

235 x 25 cm, katoen en beschilderd hout

Ik beschouw textiel gewoon als een hedendaags en ook historisch materiaal dat
door creatieve mensen als middel en als
medium en niet als Joel aangewend
wordt. Elk materiaal, verf, metaal, plexi en
elk ander hedendaags materiaal heeft eigenschappen en eisen die tot een maximum kunnen uitgebuit worden.
Het is aan de kunstenaar nu om zijn materiaal naar eigen kunnen te behandelen. Bij
mij is textiel een toevallig middel, waar ik
steeds verder mee ga en steeds schakels
aan toevoeg. Een schilder werkt met verf
op doek (dat ook textiel is) en een plaat of
een andere drager die in de meeste gevallen evengoed zijn rol speelt, zoals in de
zogezegde textielkunst. Ik voel me dus zowel schilder, beeldhouwer als textielkunstenaar. Je moet de zaken breed zien.
De dingen mogen gemaakt zijn in om het
even welk materiaal, het enige dat telt is
of ze goed zijn of niet.
Nu is textiel een heel soepel materiaal
met een transparentie die ik in zijde .tot
zijn maximum uitbuit. Ik probeer de matere totaal te doen vergeten, te dematerialiseren en te ontstoffelijken. Het materiaal
wordt tot een absoluut minimum herleid
in een poging de grens die het stelt te verleggen, hoewel een minimum nodig is om
iets zichtbaar te maken. Je kunt daar niet
buiten.
Vroeger speelde ik in op de soepelheid
van het materiaal terwijl nu de spanning
ervan meer van belang is, geconcretiseerd door het wit van de zijde, zoals het
wit van marmer. Het onwezenlijke ervan
en de vorm zijn belangrijk, ook het minimum aan relief. De drager in zijde bv.
staat duidelijk in relatie met mijn werk op
handgeschept papier, evenals met de werken die rechtstreeks gekrast en geschilderd op de drager aangebracht zijn. Voor
mij is het belangrijk uit te vinden hoever ik
een materiaal kan drijven. En misschien
ben ik met die zijde tot het uiterste gegaan... In diezelfde periode werkte ik ook
met papier, in feite een verdere stap in
mijn streven naar dematerialiseren. Papier biedt interessante mogelijkheden als
rijk-arm materiaal, waarin Iicht en ruimte
en de wisselwerking tussen de twee een
rol spelen, vooral in de blinddrukken,
waar ik nu vooral mee bezig ben. Ik heb al
blinddrukken die structureel gelijken op
de zijde-werken. Wat normaal is, omdat ze
toch allemaal door mij gemaakt zijn in
een tijdspanne van twee jaar.
Een mens kent zijn materiaal en vergeet
het tegelijkertijd. Het is zoiets vanzelfsprekends...

Leen Lybeer
Haterbeekstraat 79
3220 AA RSC H OT
Tel. 016/56.80.03

Lut Lenoir,
foto J. Lommee

Lut Lenoir, Reflectie, 1983, papier,
grafiet, zi%de, 60 x 60 cm

Marga
Volhardingsstraat 32
2000 ANTWERPEN
Uiteraard is textiel het medium bij uitstek
om me mee uit te drukken omdat het uitermate geschikt is als grondstof voor de organische vormen die ik wens weer te geven. Het is zelf organisch. Mijn basismateriaal was vroeger vias en ik gebruikte
het in die mate dat ik het voor mezelf, als
drager van mijn expressie uitputte.
Ik hou het nu bij leder, een materiaal dat
je zonder problemen onder de noemer textiel kunt brengen, omdat je het kunt beschouwen als een weefsel van de huid,
vandaar. In mijn werk gebruik ik het ten
andere ook letterlijk als huidweefsel,
gespannen als het is om een liggend vrouwelijk naakt.
Ik vind textiel heel geschikt om op te bouwen wat past bij mijn werkwi jze. Meestal

Ik hou van draden zonder meer, zeker niet
omdat ik een vrouw ben, neen. lets wat bij
anderen misschien wel een rol speelt.
Textiel is ook een woord dat in het verleden, voor de vernieuwing intuitief verbonden werd met het begrip 'kunstambacht'.
Na die vernieuwing werd textiel een
aspect van kunst in een identiteitscrisis.
Het benoemen ervan in een bepaalde richting heeft echter maar weinig zin want het
zadelt de kunstenaar op met verklaringen.
Het is ten andere de toeschouwer die zijn
eigen plaats dient te bepalen en kritiek
dient te maken tijdens bijvoorbeeld tentoonstellingen. Ik ga er van uit dat de
kunstenaar geen engagement moet nemen om zijn vormgeving te verklaren. Wat
hi] doet komt voort uit een geestesgesteldheid die er is, maar...
Mijn werk kan je een strikt streven naar
uitzuivering van vormen noemen. Door het
barokke van het materiaal textiel, stuit ik
echter op moei l i j kheden. Vandaar mijn
pogingen om andere materialen erbij te
betrekken, zoals kleurpoeder, dat veel
meer een zuivere lichtweerkaatsing is.
Het biedt daarenboven door zijn delicatesse, broosheid en fragiel zijn een vleugje poezie. Andere materialen zoals gietijzer en pleister of een techniek zoals fotografie zou ik evengoed willen gebruiken
of beoefenen.
Mijn inspiratie is intuitief, alhoewel ik
grondig nadenk op voorhand. De werken
zijn dus niet toevallig, maar geconcipieerd voor en geintegreerd in de ruimte,
soms in een bepaalde ruimte. De relatie
ruimte-licht staat centraal.
Het zou me wel eens aanspreken een
werk te maken dat in om het even welke
ruimte kan.

bestaat er in het beginstadium een niet
uitgetekend concept, vaag aanwezig in
mijn hoofd, waarvan ik soms een maquette boetseer, maar bij de uitvoering bouw
ik gewoon op met het materiaal. Het werk
krijgt vorm onder mijn handen, op een positieve manier, niet zoals een beeldhouwer die stukken afhouwt, in een soort negatief opbouwen.
Het kan nu gebeuren dat bij een positief
'beeldhouwen' de opzet totaal verandert,
omdat het materiaal plots en onverwacht
zichzelf wordt, of ook dat het kunstwerk
zelf dat doet. Vooral de 'Margra's' en de
'Agrams' hadden deze eigenschap en ik
liet ze maar hun eigen weg volgen.
Technisch gezien beoefen ik liefst eigen
technieken. Ik moet mijn eigen discipline
scheppen. Weven bijvoorbeeld, waar ik
mee startte, lag me niet. Het bood me
vooral geen overzicht over mijn werk, het
bleef uiteindelijk enkel uitvoerend werk,

Leen Lybeer

Leen Lybeer, Twaalf apostelen,
arduinsteen gecombineerd met gebleekte
linnendraad. Detail, installatie te Vichte,
Tex tiels truc turen, 1982

waar geen creativiteit meer aan te pas
kwam. De handeling was wel prettig,
maar... Vandaar het ontwikkelen van een
eigen techniek, die. ik 'margeren' noemde,
en die mij de nodige verrassingen durfde
bezorgen waardoor ik creatief kon zijn tijdens de uitvoering.
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In andere gevallen kon ik het concept volgen, maar steeds met de mogel i jkheid tot
creeren tijdens de uitvoering. Mijn recente werken, die afdrukken van Iichaamsdelen, worden daarentegen helemaal vooraf
bedacht en omdat ik perse zelf het model
wil zijn, is een team van andere mensen
bij de uitvoering onmisbaar. Maar dat besef komt pas later. Mijn bedoel i ng zit er in
ieder geval helemaal in en die is totaal autobiografisch. In mijn vorige werken was
dat ook min of meer het, geval. Ze warer
sterk vaginaal en organisch, geinspireerd
op wat ik het zwaartepunt in mijn /even
zou durven noemen en dan bedoel ik niet
seks, maar het begrip 'vruchtbaarheid'.
De hoofden en de beelden die ik later
maakte, en ik kreeg er eigenlijk pas veel
later na hun creatie zicht op, bleken allemaal stappen te zijn in de evolutie van
mijn uiteindelijke zelfontplooiing. De
vruchtbaarheid blijft er als een rode draad
doorheen lopen, met als extra element de
'unfolding', waar de wikkels textiel voor
de onthulling van mezelf aan mezeif en
aan anderen staan. Het beeld van iemand
die zich volledig ontplooit.

Veerle Rouquart
Grote Heirweg 35
8749 BEVEREN-LEI E
Tel. 056/71.40.54
Textiel is voor mij een spontane uitdrukkingsvorm, iets zoals schrijven of tekenen. Hier voornamel i j k met naald en
draad of met papier en draad. Ook het
werken met twijgen zie ik in die zin. Twijgen zijn lijnen die zich kunnen herhalen
om zodoende een vorm of een ruimte te
bepalen.
Eigenlijk is het grote doek een uitdaging,
evenzeer als het blad papier dat is voor de
tekenaar of voor het kind dat zijn eerste
tekeningen maakt. Met die kindertekeningen hou ik me zeer nadrukkelijk bezig. Die
taal boeit me. Zo is er een reeks portretten ontstaan. Een ervan is te zien geweest
op de biennale voor miniatuurtextielkunst
in Londen in 1980 en later o.a. in het Provinciaal Museum Sterckshof in Deurne.
De spontane'expressie' is fascinerend en
het 'vertalen' naar het katoen-doek is een
hele opdracht.
Uit schrijfoefeningen is het werk 'kinderschrift' ontstaan dat te zien was in Lausanne,... Het kleine blaadje papier van
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Marga, Unfolding, 1981, vijf figuren in leder gemouleerd op het lichaam van de
kunstenares, 220 x 400 cm, foto Jan Walgrave

amper 20 cm 2 werd getransponeerd naar
een oppervlakte van 2,30 x 4 m. Deze kinderwerkjes waren voor mij evenzeer oefeningen. Het ritme, de kracht of de onzekerheden moesten even sterk zijn. Het
was een buitengewone bezigheid. Dat
was bezig zijn met textiel, alhoewel, eigenlijk meer schrijven of tekenen met een
donkerblauwe draad.
Ik hou niet van het allesoverheersende
van draden of vlechtwerk in een textielwerk. Textiel alleen maakt niet boeiend.
Het is wat men bedoelt of wil bereiken
wat telt voor mij. De spoorvorming in textiel is ook lets waarmee ik werk. Die zaken
ben ik beginnen uittesten tijdens mijn verbl i jf in Hongarije. De beperktheid van middelen heeft mij daarbij geholpen. Er was
weinig of geen materiaal voorhanden en
toch hebben we met enkele mensen goed
werk gepresteerd.
Textiel betekent voor mij ook het bezig
zijn voor de industrie. Vooral het onderzoek qua kleur en binding. Het is boeiend
een eenvoudige tekening (Iijn) te maken
en deze te benadrukken door kleur en materie; of eenzelfde kleur verschillende nuances te geven door het gebru i k van bindingen. De binding met textiel is dus zeer

Veerle Rouquart

nadrukkelijk aanwezig in mijn dagelijkse
doen.

Veerle Rouquart, Omheining 1, 1981, borduurwerk van katoen op ecru-katoen,

275x455 cm

Ingrid Six
Rustoorstraat 11
8020 OOSTKAMP
Tel. 050/82.50.80
Borduren is een deel van mezelf, want of
ik nu ontwerp, schilder, of om het even
wat doe, ik grijp steeds terug naar 'de
draad'. Misschien omdat ik het materiaal
en de techniek zo good ken. Borduren doe
ik automatisch, tien jaar reeds, geleerd
van een oude juffrouw op school. Er zijn
ook praktische redenen waarom ik borduur: de kinderen staan me namelijk niet
altijd toe rustig to werken, in een atelier
bijvoorbeeld. Eon schilder heeft daar behoefte aan, ik niet. Borduren kan in een
halfuurtje tussendoor, zonder een hole kamer overhoop to moeten zetten, ik kan gewoon ophouden en wat later verder werken.
De techniek borduren maakt het werk toegankel i jker voor een aantal mensen. Hoeveel vrouwen hebben or niet geborduurd?
Ze zijn or mee vertrouwd. Het biedt een
basis voor een gesprek. De techniek heeft
ook een verrassend effect op de mensen,
en dan speciaal in mijn werk, want eigenlijk ziet het or niet uit alsof het geborduurd is. Pas van dichtbij ontdek je het fi jne ervan... En toch kleurt het anders, op
een manier eigen aan de techniek.
Borduren belemmert me echter soms de
toegang tot bepaalde galeri jen.
Ik was lange tijd de enige die borduren als
artistiek medium beoefende on in de
grond ken ik nog maar weinig mensen die

or nu mee bezig zijn. Veel contact met anderen heb ik ten andere niet, vandaar misschien. Het is pas de laatste jaren dat ik
collega's ontdekte die ook met textiel
werkten.
Mijn artistieke oorsprong ligt eerder gesitueerd in de schilderkunst. lets wat ik
lang voor mijn borduurwerk beoefende.
Borduren kwam or later bij, on nam na verloop van tijd de overhand.
lnhoudelijk kan je moeilijk zeggen dat or
een boodschap in mijn werk verstopt zit.
Ik maak tat van ontwerpen, waarvan ik or
een uitkies, met kleurstof op de drager
uitteken on uitvoer. Tijdens het uitvoeren
echter grijpen or dikwijls veranderingen
plaats, waardoor de uiteindelijke vorm
kan verschillen van het ontwerp.
Ik ben wel geweldig met mijn kleuren,
vooral in mijn laatste werken, alhoewel ik
ook relatief kleurloze perioden kende. De
mensen zeggen dan van zo'n kleurrijk
werk: „Six stond weer op ontploffen !" en
inderdaad, als ik me een tijdje stilgehouden heb, geeft dat een ontlading als resultaat ! Het moet uitbarsten !
Waar ik mijn werk moet situeren, weet ik
niet, maar het heeft zeker niets to maken
met huisvlijt. Ik zie mezelf eerder to benaderen vanuit het standpunt van de hedendaagse schilderkunst. Ik ben ook meer
geinteresseerd in schilderkunst dan in
textielkunst on bij momenten vraag ik me
dan ook of waarom ik borduur, want ik
kan me voorstellen dat or andere manieren van werken bestaan, waarmee je een
eigen uitdrukking op een vluggere manier

Ingrid Six,
foto Jacques Sonck

tot uiting brengt. Maar... weet je, ik mag
doen on laten wat ik wil, binnen de kortste
keren zit ik onherroepelijk opnieuw to borduren.
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Ingrid Six, Verschrikking, 1980, Tryptiek, borduurwerk en aquarel, 80 x 65 cm

Christine Steel
Beenhouwersstraat 67
8000 BRUGGE
Tel. 050/33.00.21
Het is geen noodzaak dat ik met textiel
werk, maar de reden ervoor kan wellicht
gezocht worden in het typisch vrouwel i jke
ervan en ook in de impuls die ik ondervond van andere personen, bijvoorbeeld
van Ingrid Six. Wij vrouwen worden veel
meer geconfronteerd met textiel, met
stoffen en lappen, dan mannen. Textiel
manipuleert goed, het is tastbaar en flexibel.
Mijn techniek van loshangende franjes
maakt mijn werk aangenaam om aan te
raken. De zijden franjes friemelen zo door
je vingers, zacht en beweeglijk, bij de
minste aanraking. En toch is er een spanning, veroorzaakt door de tegenstrijdigheid tussen het beweeglijk elastische en
de strakheid ervan. Ik hoef de draad niet
te spannen, die valt vanzelf.
Andere pigenschappen waardoor ik mij
tot dit materiaal aangetrokken voel, zijn
het koele, afstandelijke en het onbezoedelde ervan, in die zin, dat het niet de
geest of een emotie mee heeft van iets of
iemand. Nog niet aithans.
Je vindt die eigenschappen zeker terug in
het harde van de kleuren, het half gladde
materiaal van de draden. Werken met lapjes, plooitjes, enz... om nuances weer te
geven is er voor mij n iet bij. Vroeger verwerkte ik plexi omwille van zijn zuiver en
exact karakter en omdat de doorschijnendheid ervan bij het afgeslotene van de
draden past. Je ziet er alles door, maar je
kunt er niet aan.
Inhoudelijk is het werk een soort afdekking, omhulling van de buitenwereld. Wat
erachter Iigt, is al even onduidelijk als wat
ervoor ligt. Je kunt nog zo'n beetje een
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vorm herkennen, maar niet meer met zekerheid, niet in detail. Mijn 'gordijnen' zijn
zo, hoe figuratief ze ook overkomen. Dat
figuratieve is altijd sterker dan mezelf. De
symbolen zijn deuren en vensters omdat
die voor mij gesloten, afgedekte openingen zijn die wat er zich achter afspeelt
slechts te gissen laten. Dit wordt gesuggereerd door de vormen.
De vormen volgden de 'gordijnen'; vormen
in functie van het vage, het onwerkelijke.
Aan de ene kant het 'gordijn', aan de andere kant het onwerkelijke, afgesloten
door het plexi-glas. Ik gebruikte dit materiaal ook als omlijsting, precies om buiten
de lijst te geraken want de transparantie
ervan suggereerde een uitdeinen. Het

slaan van het latje rondom mijn werk als
steun voor de textiel vind ik een enorme
beperking. Vandaar mijn uitbraakpog i ngen, door nu enkel met loshangende doeken te werken of, als er toch een versteviging als lijst op moet, waar het mogelijk is
de draadjes lang genoeg te maken waardoor ze onderaan, door hun aard/anger
dan de lijst komen te hangen en ze de afbakening overschrijden.
Waar ik nu mee bezig ben is het werken
met een draad, een soort levenslijn, met
een begin en een einde, geprangd tussen
twee glazen plaatjes, of, maar dat is
slechts een experiment, gedwongen tussen plastieken vellen, omdat die beweeglijk zijn, toch vast en doorschijnend.

Christine Steel, Galeri/ met gele muren,
1982, genaaide en gekleefde zi/den
fran/es, 90 x 90 cm

Christine Steel, foto Jan Lievens

Edith Vandriessche
Kadodderstraat 65
2800 M ECH ELEN
Tel. 015/21.57.25
Ik leef met textiel zoals een kind in een
speelgoedwinkel.
Wie meer woorden wil: 's avonds bij het
slapengaan vormt zich een welbepaalde,
maar telkens andere kleur- en structuursituatie om mij heen.
Die is duidelijk, geestelijk tastbaar. Het is
de visueel geworden neerslag van de afgelopen dag. Hetzelfde kan gebeuren met
woorden die zich opdringen, en zich in
een andere dan de gebru i kel i j ke vorm manifesteren (vermoedelijk geldt dit ook voor
klanken en bewegingen).
Deze Gesta/t-vormen zijn directer, juister
en duidelijker.
Directer: door het overslaan van conventionele overbrengingsvormen.
Juister: omdat ze het niet nodig hebben
de hiaten op te vullen (die een valse volledigheid zouden suggereren).
Duideli/ker; omdat deze taal lichamelijk
is, universeel.

Edith Van Driessche, S.O.S., 1982, applicatie en stikwerk, 133 x 200 cm,
Fotodienst provinciale musea Antwerpen, Jacques Sonck

Wat zich in een dag afspeelt, geldt ook, en
sterker, voor een levens- of belevi ngsperiode. Deze dwingt zich dan verwerkelijkt
te worden in dezelfde rechtstreekse taal,
door middel van een stoffelijkheid (sic)
die tegelijk de complexiteit, de rijkdom,
de variabiliteit, maar vooral de sterk
geestelijk-lichamelijke eenheid van het
zich opdringende beeld in zich draagt.
Dat is voor mij textiel.
Deze variabiliteit, de vele verschillende
verschijningsvormen van mijn werk zijn
voor sommigen wel eens bevreemdend,
maar ik vind dat vele verschillende belevingsniveaus en -situaties vragen om die
verschillende vormen. Wie de moeite
neemt om te ki j ken merkt de diepe onderlinge samenhang wel, als dat dan al nodig
is. Vermits elk werk zo'n diepe wortels
heeft, vreet het je van binnen uit. Je kan

Marc Van Hoe
Grote H ei rweg 35
8749 BEVEREN-LEIE
Te 1. 056/71.40.54
Mijn oorspronkelijke interesse voor textiel dateert van na school, toen ik me verdiepte in de studie van Sassanidische, Byzantijnse en Italiaanse (Venetiaanse en
vooral Florentijnse fluwelen) weefsels.
Dat laatste gaf me zelfs een onmiddellijke
link met de eigen streek, waar heel wat
uitstekend fluweel vervaardigd wordt.
In een latere periode richtte ik mijn aandacht vooral op versobering, geintroduceerd door de doorbraak van Design, het
meest nog de Italiaanse Design. Later
kwam ik sterk onder invloed van wat 'Interieur' toonde, want in die tijd lag de klem-

niet steeds 'kunst'-werken maken: na diepe concentratie volgt ontladi.ng, ontspanning, vreugde en voldoening. Dat resulteert weer in spelen met het medium, gewoon mooie d i ngen maken: dan maak ik
kleding (wat een klerewoord !).
En ook dat kan dan weer betekenissen
krijgen die veel dieper liggen dan het ding
op zichzelf.

Edith Van Driessche

toon in onze streek, op gebied van textieldesign, sterk op overladen en barokke zaken. Vandaar! Belangrijk was ook mijn
contact met het Kortrijkse damast, een
bijzonder mooi weefsel, zuiver en puur
qua structuur en materie, eenvormig qua
kleur en uitgebalanceerd qua tekening,
simpelweg verkregen door het op elkaar
inwerken van schering en inslag.
Kijk, die zaken deden bij mij het decoratieve op de achtergrond verdwijnen, lieten
mijn interesse voor materie, structuur en
tekening verder ontluiken en hadden
uiteraard zowel op mijn artistiek als op
mijn industrieel werk grote invloed.
Het bracht me ertoe de oppervlaktestructuur als essentie te zien, als basis
voor de artistieke mogelijkheden met textiel. De studie ervan zowel naar materie

en structuur als naar kleur en vorm, bood
nieuwe perspectieven op ruimtelijk vlak.
Een nieuw element dat er nu bijkomt, is
het licht. Ruimtelijk werken betekent rekening houden met de dimensies van de
ruimte waarin het werk zal komen, maar
ook met het licht in de ruimte. Het werkt
in ieder geval sterk bepalend. Strijklicht
laat bijvoorbeeld zeer goed oppervlaktestructuren zien. Dit samenspel tussen
licht en ruimte was duidelijk merkbaar in
het werk 'Waterpeil in een oude fabriek',
indertijd opgesteld te Sint-Niklaas. Alle
schakeringen van mogelijk licht deden
het werk in zijn verschillende aspecten
'leven'.
Nu probeer ik losse elementen, bestaande uit gesteven vlas op een muur aan te
brengen. Concreet zijn het zes maal
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Marc Van Hoe

twaalf elementen. Het werk wordt versterkt door kleurgebruik wat de richting
ervan accentueert. Alle pijlen worden diagonaal opgehangen. Dit voor wat betreft
de textielstructuren.
Mijn werk in de textielindustrie oefent ook
zijn invloed op vormelijk vlak uit. Men evolueert mijns inziens in die industrie naar
een rijpere uitdrukkingsvorm, verplicht
als men is door de crisis heel bewust aan
efficient onderzoek to doen, op alle gebied: kleur, grondstoffen, enz...
Het lijdt geen twijfel dat de artistieke textielcreaties de industrie beinvloeden en
niet omgekeerd, anders zouden we wandtapijten met bossen bloemen erop als vrije creaties maken.
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Marc Van Hoe, Waterpeil in een oude fabriek, 1980, bamboe omwonden met ecrukatoen, rustend op plexi-staafjes

wij huldigen I wij e enk n
In memoriam
Hendrik Caspeele

Want je was al beslagenheid en geest,
Maar wat ik me van jou het liefst
herinner:
Je bent een fijn, begrijpend mens

Op 25 mei overleed de veelvoudige
kunstenaar Hendrik Caspeele te Lateen.
Hij zou op 10 oktober 93 zijn geworden.
Over zijn verbazende loopbaan leest U in
'Wij huldigen ; Jrg. 1980, blz. 227. Het
beste In memoriam is nog volgend herdenkingsgedicht, geschreven door mevr.
T. van Rornpuy-Janssens:

geweest!

Je kwam tot ons met op je beide handen
Je milde steun, voor iedereen zijn dee%
want al/es wat je warme hart kon geven
Gaf je je yolk. En, Hendrik, dat was veel!
Jij was de man die Vlaamse kunst deed
eren
Onder 't gewelf van wat van Vlaanderen
was:
De tempel die onder je stoere leiding
werk prograrrmmeerde van je eigen ras.
Jij was de rots die midden in de
branding
Zich staande hield en trots 't beukende
geweld;
Men laadde smaad en kommer op je
schouders
Maar nooit en nimmer kreeg men je
geveld.
Je schiep en schreef met tijdeloze
humor,
Bedrijvig nog toen lang een ander zweeg
Tot op een dag het harde noodlot
toesloeg
En er een waas over je ogen zeeg...
Je was nog zoveel neer, nog zoveel
groters

Thans is je levensdag vergaan in
neevlen,
Reeds twinkelen de sterren van je
nacht...
Vind nu de rust die je nooit wilde
zoeken,
Dee! in Gods vrede. Trouwe vriend, slaap
za ch t.

In memoriam
Willem Doevenspeck
Op 21 dec. 1982 overleed te Deurne-Antwerpen Willem Doevenspeck op de leeftijd van 78 jaar. Hij was achtereenvolgens
medewerker aan het Vlaamse Volkstoneel, gemeentebediende te Deurne en administratief bediende bij de uitgeverij 'De
Standaard : In 1969 ging hij met pensioen.
Wat niet betekent dat hij er ging bij neerzitten. Wim Doevenspeck is altijd een dynamisch man geweest. Toen hij bij het
Volkstoneel was regisseerde hij tezelfdertijd oprrmerkelijke voorstellingen met lekenspelers.
Hij werkte gerege/d mee aan 'Jong Dietsland' (Ernest Van der Hallen, Victor Leemans) en was een der meest representatieve en actieve leden van de Lod. DosfelGilde van Borgerhout.
De plastische kunsten genoten zijn in tense aandacht. Hij schreef erover o.a. in
'Volk en Kunst'. Bij de poeten en kunstschilders voelde Wim zich thuis. Met een
uitzonderlijke gave van welbespraaktheid,
zin voor essentie, ongemeen gevat van
geest, corrmbattief in de discussie en voorbeeldig beginselvast, was hij vele jaren
een toevlucht en steun voor jonge artiesten. Tijdens de oorlogsjaren (1941-'44)
was hij direct betrokken bij de leiding van
'Het stedelijk Kunstsalon' (Antwerpen)
hield er inleidingen tot tentoonstellingen,
schreef monografieen over plastische
kunstenaars van formaat, zoals Prosper
de Troyer en Door Boerewaard.
Het onverwacht-vroeg verlies van zijn
eerste vrouw, Constance Vleugels, heeft
hem hard getroffen. Slechts zeer langzaam is hij van deze kwetsuur genezen.
Een hernieuwd huwelijksgeluk heeft hij
dan gevonden bij Mia Snijders, die hem
tot het ultieme moment van zijn verscheiden, liefderijk heeft bijgestaan.
W. Doevenspeck bezorgde ook verschil-

lende vertalingen, o.a. van de zo omstreden 'Beeldekens van Sint-Franciscus'
door Michiel de Ghelderode. Zijn jongoverleden vriend, tonee/hernieuwer, Renaat Verheyen maakte van de creatie een
hooggeprezen artistiek evenement.
De laatste jaren van zijn leven heeft Wim
zich ingezet voor het organiseren van tentoonstellingen van plastische kunst en
humaan dienstbetoon in verband van de
parochie-gemeenschap waartoe hij behoorde.
In onze eigen jeugdjaren en die van vele
jongeren van toen, was hij een betrouwbaar raadsman, zowel wat letterkunde, toneel, plastische kunst als muziek betreft.
Hij was een unieke persoonlijkheid die in
het christelijk-Vlaamse intellectuele leven
te Antwerpen een eigen p/aats innam.
Wij hopen met hem en de zijnen op een
weerzien ! Rik Jacobs

Eredeken Felix De Boeck
Grootofficier in de Leopoldsorde
Op 13 juli 1983 ontving de 85-jarige
kunstenaar Felix De Boeck ten huize het
bezoek van minister van Onderwijs, Daniel Coens. Een niet alledaagse gebeurtenis. Zeker niet in de kleine faciliteitengemeente Drogenbos. Hoe dan ook, de minister stapte er over de drempel met een
uitzonderlijk ereteken op zak waarmee de
grote Vlaamse schilder nu grootofficier in
de Leopoldsorde is. „Dit ereteken, " aldus
de minister, „is de uitdrukking van onze
grote waardering en erkenning voor uw rijke kunstenaarsloopbaan." Na de eerbecII

zien we nog wel ; schrijft Fernand Handtpoorter, met een allusie op de titel, dat
'morgen' zal blijken dat Hans de Greve
niet in zijn adem schreeuwt. Nu, drie jaar
later, meen ik te molten besluiten dat deze profetie waarheid is geworden. Ofschoon hem aanvankelijk in menige recensie, naast de niet te herhalen loftuigingen, hetzachte verwijt van 'Claudeliaanse'
inv/oeden is aangesmeerd, heeft deze auteur een still ontwikkeld die van een unieke persoonlijkheid getuigt. Een still die hij
zodanig manipuleert dat binnen die eigenheid poetisch proza, prozaische poezie en
poezie in zijn zuiverste vorm, zonder hor-

tuigingen en felicitaties leidde Felix De
Boeck zijn hoge gast rond in zijn atelier,
samen met Marieke.
Ook ons Kunstenaarsverbond sluit zich
aan bij deze officiele huldiging. Zijn genegenheid voor het Kunstenaarsverbond,
waarvan hij de Ere-deken voor Plastische
Kunsten is, betoonde hij laatst nog door
het schenken van een schilderij en het terbeschikking stellen ervan voor het maken
van een litho, waarvan de verkoop moet
bijdragen om ons Tijdschrift uit de financie/e moeilijkheden te he/pen. Wil zijn
hem daarvoor ten zeerste dankbaar! (Grote Baan 379, 1620 Drogenbos)

Beeldhouwer Paul R. Goris
Prijs van de Stad Leuven
voor Beeldhouwkunst
Paul R. Goris (° Antwerpen 16 juni 1943)
volgt — na ziln Atheneumopleiding — tot
1968 lessen aan de Akademie te Antwerpen, waar hij aanvankelijk het schilderen
en de glasraam- en keramiekkunst beoefende. Vanaf 1970 echter gaat hij zich
haast uitsluitend aan de beeldhouwkunst
wijden en heeft hij een atelier beeldhouwen aan het NHISK te Antwerpen, waar
hij in 1975 het laureaatschap behaalde.
Nog ti/dens deze studietijd behaalde Paul
Goris de drie grootste prijzen van de Club
van Xll waaronder de 'Pri s van de Prins'.
Sinds 1973 is hij leraar aan de Akademies
van Sint-Niklaas en Hoboken en sedert
1976 professor aan de Akademie te Antwerpen. Tussen de talrilke tentoonstellingen waaraan hij deelnam vermelden we
de Be/g. Biennale in Middelheim, de 5e
Triennale bee/dhouwkunst te Sint-Niklaas
en de Scultura di Arese te Milaan. Over
zijn werk schreef Nina Onzia: ll „Een confrontatie met deze boetseerkunst in brons
en terra-cotta opent voor de aandachtige
beschouwer een poort naar bedenkingen
over zijn eigen bestaan. Goris houdt zich
immers bewust aan de weerga ve van de
menselijke figuur, waarbij hij zich niet beperkt tot de uitbeelding van statische
schoonheid. Meer dan een puur esthe-
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tisch kunstgenot te verschaffen, wil dit
werk doordringen tot de meest fundamentele waarden van het mens-zijn. Zijn beelden leven en vertolken terze/fdertijd een
schaar menselijke gevoelens: lijden, liefde, de bewustwording van de onmacht als
individu, het eenzaam fossieleren in zichzelf in deze overbeschaafde consumptiemaatschappij waarin het 'ik' verdwijnt in
de massa. Het individualisme van Paul
Goris is met de jaren uitgegroeid tot een
still die niet het resultaat is van modeverschijnselen maar gebouwd op een traditie
zonder deze echter te herhalen. Ze is het
gevolg van een natuurlijk opgebouwde
evolutie. Ondanks het enorme verschil in
plastische behandeling, bereikt hij in zijn
sculpturen een expressie die een herinnering oproept aan Rik Wouters. Gestoeld
op de traditionele verworvenheden van de
klassieke beeldhouwkunst ontstaat een
vormgeving die afstand neemt van alle andere -ismen." (Mechelsesteenweg 310,
Ede gem)

Hans de Greve
Poezieprijs van de Vlaamse Club
Brussel 1982
Derde Europese Poezieprijs 1982
In het woord vooraf van de debuutbundel
van Hans de Greve (° 1963) 'Morgen, dan

tende overgangen, in cyclussen gebundeld worden, waarin hij, in tegenstelling
tot andere, postpuberale dichters, naast
zijn emoties ook (en vooral) zijn reflekties
een poetische dimensie weet te geven.
Dat hij heel wat prijzen in de wacht sleept
hoeft ons dus niet te verwonderen. Onlangs kon hij de Prijs van de Vlaamse
Club en een daarmee verbonden Europese Prijs aan zijn lijst toevoegen.
Binnenkort verschijnt een derde bundel:
'Dat een meeuw vliegen kan hoog boven
de wilde gebaren van haar nest; die kwa
tematiek een uitdieping en uitbreiding
lijkt te zijn van 'Vlucht langs het stille water'. Het zijn tema's die terug te vinden
zijn in al zijn werken: het in vraag ste/len
van 'de wereld'zoals hij zich aan ons voordoet, het kreeren van een nieuwe, transcendentale werkelijkheid, het besef van
het echec en tenslotte het verlangen, de
hoop waar niemand aan kan torsen. Wat
opvalt is dat in zijn existentialistische beschouwingen, in de bundel 'Dat een
meeuw vliegen kan hoog boven de wilde
gebaren van haar nest; meer plaats is gemaakt voor coexistentie. Dit getuigt van
een evolutie. Hans de Greve stagneert
niet; hij aanvaardt uitdagingen, zoekt ze
op. lk weet niet waar het hem brengen zal.
lk houd mijn hart vast, met hoop op de
toekomst. (Kloosterstraat 13, 9960 AsHugo Van Laere
senede)

Graficus Emiel Hoorne

Lieve Lowet

Laureaat Exlibrisprijskamp St.-Niklaas

Poezieprijs G. Michiels 1979 en 1982

Emiel Hoorne's grafiek is geen illustratieve grafiek. De suggestieve kracht van de
zich schijnbaar bewegende, trillende objecten in de zeefdrukken, houtgravures en
litho's wordt nog strenger geaccentueerd
door het strenge 'zwart-wit' van een aantal recente werken. Bij Hoorne speelt de
hedendaagse technologie een dorrminerende rol in zijn vormentaal. De onmogelijkheid voor de niet ingewijde om bv. de werking van een microcomputer te verklaren
veroorzaakt een argwaan, een bevreemdende gewaarwording, zoals bij alle fenomenen die we niet direct kunnen begrijpen. In het werk van graficus Hoorne vertaalt zich dit in de absurde, sons sarcastische samensmeltingen van bekende
vormen, in dreigende sons insectachtige
tussenvormen. Dit animisme, m.a.w. het
tot een vorm van /even brengen van objecten, wordt door de hevige beweging in het
beeld dramatisch, zelfs sours humoristisch voorgesteld. Reeds in het vroege
werk van Emiel Hoorne, begin van de jaren zeventig, was de trilling en beweging
een functie in de pop art-achtige
helkleurige zeefdrukken, waar reeds dezelfde beeldproblema tiek in te vinden
was: de uiteenspatting van objecten van
dagelijks gebruik tot zwevende onderdeeltjes van een vreemd universurrm. Ook
nu voelt men het moment van uiteenspatten naderen: de imaginaire (zeker niet:
surreele) assemblageobjecten van Hoorne gaan, na nog een tijd nagesidderd te
hebben zeker desintegreren. Deze zekerheid wordt de kijker nog gelaten, in de
dubbelzinnigheid van verwijzen naar de
bestaansruInes die de mens 'de vooruitgang' p/eegt te noemen, en anderzijds de
estetisering van een bijna abstracte vormentaal, die bij Hoorne vooral in zijn
'zwart-wit' werk de kracht van het 'sienjaal' krijgt. (Oudenaardsesteenweg 340,
Ave/gem) Mark van Gijsegem

Lieve Lowet, in 1959 te Aalst (O.-Vl.) geboren en van in haar kinderjaren in Limburg
woonachtig, is een jonge dichteres, die
blijkens haar onderscheidingen in de Poezieprijs Gerard Michiels 1979 en 1982,
door het Lavkikomitee ingericht, op weg
schijnt te zijn naar een beloftevolle toekomst in de poezie. Haar debuutbundel
'De L van Liefje ; verschenen in november
1982, illustreert zowel haar mogelijkheden als haar beperkingen. Op haar leeftijd
is de be/eying van de liefde in een ree/e of
fictieve benadering een voor de hand liggend thema. Opvallend en verheugend
daarbij is dat Lieve Lowet de liefde sterk
gevoelsgeladen en totaa/ ongecompliceerd in he/dere verzen weet te verwoorden. Naar eigen zeggen vermijdt zij alle
geheimtaal en volgt niet de trend bij vele

reaat in de Wijsbegeerte en volgde zij conservatorium te Hasselt en te Leuven voor
woordkunst: zij haalde er in 1981 de Regeringsmedaille. Zij werkte mede aan en/of
publiceerde gedichten in de tds. 'Appel',
'Schuim ; 'Poeziekrant; 'Dimensie,
'Yang' en 'Actietribune'. (Oudestraat 20,
3611 Beverst-Bilzen) Gerard Michiels

Helene Riedel
Ridder in de Leopoldsorde
Geboren in het Oostenrijkse Troppau
(thans CSSR) komt ze in 1926 naar Brussel, waar ze akademie volgt. Pas in 1939
stelt ze voor het eerst ten toon, sindsdien
is haar penseel niet van toets veranderd,
zoals beschreven in de monografie van
Urbain Van de Voorde. Haar doeken hebben me ook steeds vertederd en begeesterd, omdat ze getuigen van een eigen persoonlijkheid: een wonderbare
kombinatie van surrealisme, abstraktie
en expressionisme.
Inderdaad de onderwerpen, die ze hanteert zijn groots en surreeel door hun keuze. Kijk op naar onze prachtige katedralen. Poog uw weg terug te vinden in de
sprookjesachtige wouden. Wordt niet
overdonderd door de talrijke schouwen en
afschuwelijke industriele gedrochten, die
een stad of een agglomeratie overwoekeren. Als vogels of bloemen verschijnen op
haar palet dan zijn ze van een buitensporlge verfijndheld, bijna mythologische verschijningen. Helene Riedel bezit een fantastische verbeelding. Deze onderwerpen
zouden niet tot hun recht komen mochten
ze niet slapen in een bed van markante
kleuren: een explosie van blauw, gee/,
rood, van sterke tubekleuren, die van ver
bekeken een abstrakt fauvistische indruk
doen ontstaan, maar die van dichtbij het
oog doen fonkelen van de lichteffekten
die het doorgeseind krijgt.

poeziebeoefenaars om de erotiek, uit het
onderbewuste ik opgedolven, in hermetische vormen te gieten. Overigens is poezie voor haar slechts een terloopse bezigheid: „een stippellijn in mijn /even, een gevoelen dat met tussenpozen opduikt en
dan een uitweg zoekt via het woord." Zij
schijnt meer geInteresseerd in de Internationale politiek, waarvoor haar met succes bekroonde rechtsstudies aan de
K. U.L. en de John Hopkins University van
Bologna richtingwijzend zijn. Haar drukke
bezigheden in de Europakring te Leuven
eerst, en nu haar studies aan het M.A.I.A.
(Masters of Art in International Affairs)
over het Internationaal recht doen de
vraag rijzen of haar poezie geen violon
d'ingres zal blijven. Naast haar rechtsstudies behaalde zij ook reeds het baccalau-
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De overvloed van de gebruikte pates wijzen op de integratie met de vlaamse schilderkunst, waarvan ze haar synthese
maakte. Haar kleuren zijn spontaan aangebracht uit een persoonlijke bewogenheld, waarmede ze het dagelilkse leven
opbouwt. Het is wonderbaar dat op haar
leeftijd zil het palet nog altijd met zoveel
vurigheid hanteert. Het is dan ook niet
toevallig dat in vele van haar doeken de
zon, landschap en katedralen doorlicht.
Deze zon is het symbool van de kunstenares. Zij is een zon voor haar medemens,
een stralend en blij /icht in de kunstenaarswereld. Op haar leeftijd zou zij nochtans ve/e pijnen kunnen ophalen, die haar
leven en haar vaderland ondergingen.
Doch deze dualiteiten worden uitgevochten in het voordeel van de vergeestelijkte
mens. (Leger/aan 52 bus 10, 1040 Brussel)

Raoul Maria de Puydt

Christine Steel
Laureate Felix De Boeck Prijs 1982 Textiel
In de titel van het bekroonde werk 'druipend raam' — schimmelgedachte van de
buitenwereld en vervorming van de waarneming — zit een indringende en rela tiverende inhoud. Vooreerst in de combinatie
van verschillende materialen van het werk
en ten tweede de betekenis van het gegeven.
Het werk is als drie/uik opgebouwd en
suggereert daardoor de beweging: een
evolutie van een raam.
Het specifiek materiaalgebruik: fijn schilderwerk, zijden franjes en plexiglas accentueren vooral het licht en de kleur en
deze elementen brengen het geheel in
harmonie.

De textielstructuur toont duidelijk het
wegvloeien van de vorm en deze vervorming duidt de vergankelijke werkelijkheid
aan en de onzekerheid van de waarneming.
Het was Meester Felix De Boeck die de
prijs overhandigde in het Ontmoetingscentrum Westrand in Dilbeek.
De kunstenares is reeds geruime tijd
werkzaam met textiel. Verscheidene
geslaagde tentoonstellingen heeft ze op
haar naam, waaronder enkele in Nederland en Frankrijk.
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Christine werkt met textiel omwille van
het tastbare en het flexibele. Textiel in de
ruime zin beheerst meer de manipulatie
en de aanraking, die in haar werk belangrijk zijn; bij de minste aanraking trillen en
waaien, de anders schijnbaar strakke, zijden franjes.
De frisse koelheid die opvalt bij haar werk
harmoniseert bij de heldere kleuren en
het strakke gegeven.
In haar laatste werken evolueert ze van
strakheid naar speelsheid, een speelsheid die zelfs overgaat tot wilde beweeglijke lijnen; de kleuren worden ervaren als
dominerende krachten, hard en duidelijk.
In november 1979 behaalde Christine
Steel eveneens een eervolle tweede
plaats in de Provinciale Prijs voor Textiel
in Gent; dit jaar is ze eveneens gese/ecteerd voor deze Prijs. (Beenhouwerstraat
67, 8000 Brugge)

Kunstschilder
Vincent Van Den Meersch
Provinciale Prijs voor Plastische Kunsten
van Limburg
Naar aanleiding van zijn zeventigste verjaardag (5 fan. 1982), werd Vincent Van
Den Meersch gehuldigd met de Prijs voor
Beeldende Kunsten van de Provincie Limburg. Zijn dankwoord toen was kort, maar
zinderend. Het typeert de mens en de
kunstenaar. Zijn verdiensten en originaliteit b/even lang — te lang wellicht -- verborgen voor de openheid, en dat was een
bewuste keuze. De volledige ontplooiing
van een warme en rilke persoonlijkheid
b/eek echter pas ten voile, toen hij het
Provinciaal Hoger Instituut voor Kunstonderwijs te Hasselt mede oprichtte (1955).
Het is op de eerste plaats aan hem te danken, dat een groep van jonge kunstenaars
nationaal en internationaal erkenning verwierf als Research Group.
Vincent is een mild mens van weinig
woorden. Zeer snel beseft men dat bijkomstigheden zijn uitgeput en het
gesprek slechts zal doorgaan, als men bereid is de kern der dingen aan te raken.

Ook daar blijven zijn uitdrukkingen sober
en suggestief, reikend naar het centraal
punt. Zo is ook zijn werk. Sinds de aanvang reeds wars van fla tteuze effekten,
is het een gestadige zoektocht naar de
uiterste soberheid, waar de kleur a//es
beheerst. 'Talent coloriste frappant,
schreef O. Kokoschka over hem (1957).
Een kunst van evenwicht in de touter picturale spanningen, die door de toeschouwer slechts beleefd kunnen worden, in de
mate dat ook hij intreedt in die subtiliteit
van toon- en klanknuanceringen. Al heeft
hij de diverse ma terialen van de schilder
gebruikt en talrijke zeefdrukken uitgegeven, de kwintessens van zijn kunst uit
zich het best in tempera. Naar uiterlijk
voorkomen wordt zijn werk ondergebracht
in de geometrische abstractie.
Welke vormen het werk ook te zien geeft,
het vertoont vrijwel altijd een typerende
aantrekking naar het midden van de compositie. Deze spanning naar het centrum
vergroot, naarmate het werk zich verder
ontwikkelt. In de laatste jaren zien wij
achtereenvolgens het paral/ellepipedum
(1975-77), het prisma (1977-79) en de kubus (1979-81). De laatste zoektocht verlaat
de rechte lijnstukken voor composities
met cirkelsegmenten (1982-83). Steeds
blijft de aantrekking naar het midden, ongetwijfe/d een picturale zeggingskracht
van de m ys tiek. Vincent Van Den Meersch
is een religieus man en ziln werk bezit een
ongewone contemplatief-religieuze diepte. Dit blijkt in de loop der jaren met meer
eenvoud en glanzender he/derheid. (Zwartevennes traa t 15, Hasse/t)

Harry Verloove

Libert Vander Kerken
Pr. Gezamenlijke oeuvre, Prov. Antwerpen
Enke/e jaren ge/eden had een portret van
de Limburgse jezuiet Libert Vander Kerken (°1910, Heppen), nog vee/ nadruk
moeten /eggen op de vakfilosoof —
Hegel-keener — en de hoog/eraarmedestichter van de Universitaire Faculteiten St.-Ignatius te Antwerpen in 1959,
decaan Wijsbegeerte en Letteren tot
1975, schitterend /esgever. Sinds 1980,
datum waarop hij het emeritaat bereikte,
kon hij zich nog meer dan voordien widen
aan zijn activiteit als essayistisch publicist. De lezers van de Standaard der Letteren kijken uit naar zijn inventieve en
geestig geformuleerde beschouwingen,
die zo vaak rond de markiez(inn)entijd der
18e eeuw cirke/en, maar ook hedendaagse waarheden spits verkondigen. Libert
Vander Kerken kent zijn tijd en de typische opvattingen ervan, maar hij durft die
kritisch toetsen an diepere inzichten. Zo
mondt zijn Fundamentele filosofie (1969),
hoe hegeliaans ook, zeer overtuigend in
God, overal trouwens het lichtende eindpunt van zijn denken over de mens. De religieuze dimensie ontbreekt dus nergens,

boeken tot een verrijking en een feest. Libert Vander Kerken vers taa t de kunst om
door de vormgeving te charmeren als weinig andere essayisten. Zijn still is he/der
en eenvoudig en daardoor overtuigend,
maar tevens gespannen, gevarieerd, pikant, vol verrassingen, een spe/ op hoog
intellectueel niveau. Geen wonder dat
prestigieuze prijzen deze auteur niet onthouden blijven: in 1980 kreeg Mensen wi Ilen gelukkig zijn de prijs van de Scriptores
Christiani en in 1982 werd heel het essayistische oeuvre bekroond door de Provincie Antwerpen. Zeer terech t ! (Prinss traa t
12, 2000 Antwerpen) Lieven Rens

Frans Verstreken 60
Het is mil gegund Frans Verstreken
Lier, 20-2-1923) reeds vele jaren te kennen, vooral via de redaktie van De Bladen
voor de Poezie en tie De Bladen voor de
Grafiek. Frans is een joviaal, pittig en
geestig man. Humor ligt de Lierenaars
biezonder goed. De ware Lierenaar zal
Been vitriool spuien. Zijn humor is mild.
Naast de naam van Frans Verstreken
leest men: kineast en publicist. Hij realiseerde tairijke dokumentaire films o.a.
'Steltlopers in de polder' (1ste prijs voor
de toeristische film over de provincie Antwerpen, 1958); 'De grote vlucht' (grote
prijs voor de documentaire film, 1962);
'Hoed/e van papier' (idem, 1966).
Hij ontving van Sabam de Gerard de Boeprijs (1964) voorzijn gezamenlijk filmwerk.
Voor de fiktiefilm 'Onze-Lieve-Vrouw der
Visschen' — naar het gelijknamige verhaal van Felix Timmermans — ontving
Frans Verstreken van het Commissariaatgeneraal voor Toerisme van Frankrijk de
prijs van de beste film met een literaire
bijdrage (Brussel, 1968). In verband met
deze film noemde Maria Rosseels onze kineast 'een dichterlijk perfektionist
We ziln nog lang niet aan het einde van
onze opsomming. Frans Verstreken publi( 0

hoezeer deze filosofische essays ook ingaan op constituerende fenomenen van
het mens-zijn. Juist die menselijke gerichtheid (schoonheid, liefde, geluk, wonen, lezen) maakt het werk zo aantrekkelijk en verklaart de uitstekende receptie.
Reeds het doctorale proefschrift Rel igieus gevoel en esthetisch ervaren werd
in 1950 bekroond met de prijs voor essay
van de Vlaamse Provincien. Achtereenvolgens verschijnen dan Het mensel i j k ge-

luk. Een filosofie der gelukservaring
(1952), De goede mens en zijn gebreken.

Een filosofie van de zedelijke grondhoudingen (1957), Menselijke Iiefde en vriendschap (1962), Filosofie van het wonen
(1965), Maar wat is Iiteratuur (1973) en een
herwerking van het boek uit 1952: Mensen
wi l len gelukkig zijn (1979). De meeste van
deze werken beleefden herdrukken en/of
vertalingen. Het wordt blijkbaar gewaardeerd wanneer men zich tegen bepaalde
zwartkijkerij van onze tijd afzet. Maar niet
alleen de inhoud maakt het lezen van die

poesetmisch bericht

ceerde bijdragen in diverse bladen en tijdschriften, schreef kunstmonografieen en
toeristische gidsen. Tot de laatste kategorie behoren 'Antwerpse trips' en 'Wandelen in de provincie Antwerpen'. Onder
de kunstboeken vermelden wij een getuigenis van zijn vader, kunstschilder Theo
Verstreken.
Frans Verstreken leeft beslist niet in ledigheid. Zo was hij jarenlang medewerker
aan radio en T. V. en organiseerde hij voor
de V. T.B. het eerste Salon van de Vlaamse
Humor. Hij is medestichter en ondervoorzitter van het Felix Timmermans-genootschap. Hij speelt een rol in het kulturele /even van zijn geboortestad en
sprong er bij herhaling in de bres voor de
bescherming van het stedelijk bouwkundig patrimonium. Frans Verstreken bezit
de gave van het woord en van het beeld,
en denkt zeker nog aan verdere plannen
en realisaties. Ad plurimos annos, amice!
('t Paradijske, Kan. Davidlaan 22, 2500
Lier)
Roger Geerts

Samenstelling: Raoul Maria de Puydt, Eugene van Itterbeek, Ignaas Veys

C. V . K. V . -leden en abonnees kunnen gedichten ter
selectie sturen aan Tijdschrift 'Vlaanderen',
Redactiesecretariaat, 'Ter Hoogserleie',
Hondstraat 6, 8880 Tielt.

Bij elke inzending voegt u: adres, post- of
bankrekeningnummer en — zo u uw ingezonden
gedichten terugwilt — de .nodige postzegels.

De gepubliceerde gedichten dingen mee voor de
Albert de Longie-poezieprijs 1984.

gedicht

zij is onvertaalbaar

klem op elkaar

verstoord
doorboord
gedicht
het woord

geen landschap stiller dan een vrouw
bij morgen bij regen en bij ontwaken
het is een stilte als in kathedralen:
je kan ze nooit op dit papier vertalen

Harde lippen
woordeloos
klem op elkaar
doch week vanbinnen.
Je bent van mijn wereld niet
of toch ?
Blauwe mossel.

—

—

Herve J. Casier

Herve J. Casier

Charlotte Battheu
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ik zal de zonneklepel slaan
het zomp ig e veenmoskussen zoenen
en in het stromen van de regen
zal ik je tot schepper benoemen
ik zal weer rusten en verademen
in dit wijds heideland
en van de schraalheid van de heide
de zin ontdekken en 't verband
ik zal met 't stuifmeel samensmelten
en met de wind naar 't oosten gaan
en zo de dingen weer ontdoen
van alle kwaad en wanbestaan

verl an en
Gejaagd hangt mijn adem
aan een pluis van de tijd
op de rug van de wind
zoekt mijn oog
naar eerlijkheid
terwijl mijn oor ontvangt
de wasem van de aarde.
Iets vloog voorbij.
Ina Stabergh

Het oude huis, waar wij de vragen deelden
en kenden van elkander elke taal
Elke belijdenis werd een trage weelde
en 't warm spreken een sakraal verhaal
Wij waren dragers van een stil verdriet
en aan de zachte nood van een verleden
zijn woorden als een heilig teken
van dit onvoltooid en ongekend gebied
Met handen zagen wij de avond keren
in weelderig geven en een wijds gebaar
Elk vurig spoor werd stil beleden
als vele namen van een rijk onthaal.
Rachel De Smet

Achilles Cools

schimmel

geboortegrond

gedicht 1

schimmel schendt de huid
wat weerbaar was
wordt oud (en
moe het hout)

naaldtapijten.
hars geurende
bossen bomen,
gewonnen zand
en glas
stammen hoog
geknakte dorre takken
groenen hemelwaarts.
de toppen dragen vruchten.
daar ergens
brak het water
om te zijn.

langs de nachtelijke ladders
klimmen uilen
met forsythia in hun bek
de wind drukt
de huizen plat
de regen giet

nooit als een aanval van een
zuiver dier dat wervelwind en muil
zijn klauw legt
nooit zo wordt deze strijd beslecht
nog stel ik vragen
sours als een woede
of een verdriet
maar gelaten niet

.

doornat werkt de boer
met botte ploeg
en dode paard
de morgen tegemoet
Gilbert Coghe

Lieven Martens

Edward Hermans

hoop
de horizont gaat onder
in een nevel vol doden
mezelf opgesloten
in een kerker
vol water
vol ergernis
en niemand die begrijpt

In de tijd dat er nog rakkers waren
dat het allemaal nogg mo geli'Jk was,
voor meisjes om touwtje te springen
voor jongens, voetbal spelen op de straat,
dat je zonder levensgevaar kon fietsen
dat 's avonds op een hoek
van de straat, zonder lawaai of haast
de buren samen kwamen,

toch hoopvol levend
naar ooit
de verloren Binder

er waren nog geen drempels nodig
in 't verkeer en we speelden
schipper mag ik overvaren en kijk
eens om wie heeft de bal, in ons woonerf

Breytenbach schrijft
celsellers en ik
over liefde
die gevangenen
verstrengelen in hoop

er was geen sprake van pollutie
de lucht was onbedorven
en er waren beekjes die klaterden;
voor onze generatie is dat romantiek.

Gerrit Achterland

Willy Copmans

Erratum: in het gedicht 'Hooglied' van Maria Sesselle (in nummer 194,
blz. 139) moet het eerste vers luiden: „Ik wou als Salomo / een hooglied
schrijven... ".
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dublin revisited
Hier lopen de priesters . Over
het water van hun zelfgenoegzaamheid.
Horen biecht in het duister.
Verklaren mij strafbaar.
Vis sterft in de Liffey.
Zoekt een een uitweg stroomopwaarts.
In de crypte van Christchurch
zit ik lang. In het donker.
De twaalf gaan aan tafel.
Reservatie besproken.
Een vrouw met zacht haar
voert hen dronken.
Aleidis Dierick

Kunst en geest
Dankbaar om het leven (1)
Nu ik de zeventig genaderd ben is het hoofdgevoel dat mij bevangt tegenover het
leven: dankbaarheid. Dankbaarheid om zovele dingen onverdiend gekregen. Ik
ben geen vlijtige kerkganger maar er is een klein gebed, een korte akte van dankbaarheid, dat ik vaak gepreveld heb, in de natuur, op de weg, bij de mensen, in
de eenzaamheid. Ik ben God zo dankbaar om vele dingen die mij gelukkig hebben gemaakt: de zee, de bomen, een kunstwerk van mensenhanden, een melodie,
een glimlach.
De dichteres Henriette Roland Holst vergeleek het leven met een schuwe hinde.
Mag ik haar beeld dodrtrekken en zeggen dat die hinde al te snel vlucht door een
woud vol heerlijke kleuren, en geluiden, en vergezichten ? In dat woud heb ik
bloemen geplukt en vruchten geraapt, al heb ik er me ook meer dan eens bezeerd
en ben ik ook meer dan eens gestruikeld...
De ,Alliebende Vater", zoals Goethe hem in verschillende gedichten noemt, gaf
mij scherpe zintuigen, vooral het gehoor. In mijn levenslied zijn er verscheidene
strofen geweest, maar het refrein ervan ging steeds weer over muziek, was muziek. Voor zover ik mij herinner is mijn leven met muziek doorruist en doorademd geweest.
In de enkele beschouwingen die volgen spreek ik enkel als liefhebber, liefhebber
dan in de kernzin van het woord, die de muziek 'liefheeft' en er met al de vezels
van zijn temperament aan gehecht is.
Bij de rituele en eigenlijk absurde vraag wie mijn voorkeursmusici zijn — die
welke men naar het eenzame eiland zou meenemen — denk ik vooral aan de vele
namen die ik niet kan vernoemen. Trouwens de keuze verschilt volgens de getijden, de periodes: muziek is een levenslange ontdekking, een steeds vernieuwde en
vernieuwende ervaring. Vooraan staat, natuurlijk, Bach, vooral met de orgelwerken en sommige cantaten.
Een van mijn grootste geneugten is: op een zomeravond na een lange wandeling
langs de zee, naar Brugge rijden en er eerst, rechtover het belfort, naar de beiaard zitten luisteren; vervolgens naar de kathedraal wandelen om daar een orgelconcert bij te wonen. Gekeerd naar het verlichte orgel, luisteren naar de muziek
die a.h.w. onder het leidend gebaar van God de Vader, het machtige beeld van
Quellien de Jonge door de prachtige ruimte klinkt. Een muziek als de Fuga in D
(uit B.W.V. 532) heeft voor mij iets cosmisch: het steeds herhalen van het
ruimte- en tijdklievende thema wekt in mij de gedachte aan de eeuwige wenteling
van de planeten en van, al is dat maar een beeld, de harmonie der sferen. Wat mij
ook dikwijls in Bachs muziek opvalt, het is haar verkwikkend karakter. Bach,
musicus van de vreugde, niet alleen in de feestelijke suites, ook in vele cantates,
ondanks smartelijke bladzijden als het berouw van Petrus in de JohannesPassion. Ik ken geen troostender muziek dan de cantate Ich habe genug, een trits
van aria's, alle om ter zangerigst, vooral de melodie van ,Sluimert in, gij moede
ogen"; Bach wordt niet moe ze te zingen, wij ook niet. Dat is muziek die in het
stervensuur kan sussen. Maar dan, om de poorten open te zetten, die knetterende
trompetten die bij de inzet van het Weihnachtsoratorium schallen en die evengoed de Paasvreugde of het Pinkstervuur konden begeleiden.
Mozart ! De musicus met wie men begint en met wie men eindigt en... blijft.
Wondere Mozart: enkele noten op de toetsen zoals in het Larghetto van zijn
laatste pianoconcert, de grootste eenvoud en het diepste gevoel. Simpeler, dieper, helderder kan het niet. Mozarts muziek ademt maar hijgt niet, is nooit opgeschroefd, ook niet in zijn tragische momenten: in Leporello's buffo aria uit Don
Giovanni: een plotse donkere zin op de woorden ,maar in Spanje, ach daar zijn
het er duizendendrie" waarin de droefenis van Don Giovanni's schoonste liefdesnachten schuilt. En in die korte dalende fluitfraze, nadat de Commandeur is
doorstoken, wat een tragisch voorvoelen ! Toen ik jong was vond ik Mozarts muziek ontspannend, blij . Hoe meer ik hem beluister, hoe meer zijn diepere weemoed me te pakken heeft, een weemoed die hem onderscheidt b.v. van Vivaldi
die omzeggens nooit ontroert. Ik geef toe dat muziek dat niet moet, het volstaat
dat ze boeit. Die weemoed komt tot uiting in alle genres, zelfs in de Divertimento's. Luister naar die desolaat dalende fraze in het begin van de Serenade voor 13
blazers vooraleer het allegro op gang raakt. Een weemoed die ook al in de galante periode aanwezig is. In de finale Presto van dat heerlijke pianoconcert K. 217
schuift de negentienjarige Mozart een menuet in, maar wat een menuet ! Niets
meer van de hofdans of van pruikengroeten, alles uit het diepste gemoed, hartzeer. Men denkt aan Swinburne's definitie: „Rococo crush the lees of pleasure
from sanguine grapes of pain": iets als: rococo perst de wijn van de lust uit de
bloedrode druiven der smart.
Schubert: je legt de handen op de toetsen en speelt de melodie waarmee de posthume Sonate in Bes begint: daar spreekt iets vertederends uit dat alleen van
Schubert is. Als we Mozart niet hadden, dan is er als enige troost: Schubert. Ook

Brahms behoort tot mijn voorkeursmusici. Dat wondere begin van het 2e pianoconcert, die hoorn, dat is de einzelne Ton waarover Wackenroder het heeft „der
aus der Ferne heriiberklingend, die ganze Macht der Musik fiihlen ldszt". Maar
ik mag niet uitweiden.
Debussy, de grootste onder de Franse musici en zelfs onder de dichters, dichter
dan in de zin waarin ook Watteau het is. Mijn voorkeur hier gaat naar de Etudes,
de Rondes deprintemps en Jeux. Wat Debussy in Pelleas et Melisande aan poezie
haalt uit Maeterlincks tekst ondanks diens vele gemeenplaatsen ! Het is een van
de opera's die ik van buiten ken en die ik niet missen kan.
Bij de 'moderne' componisten stel ik het hoogst Bela Bartdk en Alban Berg. Alban Berg, de musicus die bij de analyse als de radicaalste van alle constructeurs
overkomt en bij het horen als de schrijnendste gevoelsmens treft ! Maar de muziek van Bartok en Berg overstijgt ver folklore of individuele expressie. Bergs
Symfonische stukken op. 6 of Bartoks vrijwel nooit uitgevoerde Orkeststukken
op. 12 zijn profetische bladzijden waaruit de hele tragiek, het complexe, de ontreddering van de nieuwe tijd spreken.
Voor de elektronische muziek heb ik wel belangstelling, veel minder gesteldheid.
Hoe dan ook, iedere dag nog ondervraag ik de muziek en telkens weer geeft ze
me te denken en te genieten.

Italia...
Mijn andere grote passie, dat is Italie. Zuurstof en brood zijn de mens even
noodzakelijk. Is de muziek mijn zuurstof, dan is Italie mijn brood. Italie, het
land, schreef ik ergens, waar het hart kind wordt en de geest volwassen. Een gevoelsrijk, beminnelijk yolk (ja, desondanks...) en het rijkste cultuurpatrimonium van alle landen. Het begon al bij de eerste reis na de humaniora, de reis die
deze humaniora voltooit. Dat was de bedevaart die niet zo goed ontvangen werd
door Paus Pius XI, in 1938. Maar dat is een lange geschiedenis. Onmiddellijk na
de oorlog ben ik teruggekeerd, sindsdien ieder jaar, vaak tweemaal.
In Mantua meer dan in Firenze heb ik de Renaissance ontdekt, het Quattrocento
van Isabella d'Este maar ook het wulpse Cinquecento van Giulio Romano. Als ik
een gebouw mag aanduiden dat voor mij de Renaissance samenvat, haar harmonie, haar sobere redelijkheid, dan koos ik de kleine Cappella dei Pazzi in Firenze.
Er staat niets in deze kapel. Pure architectuur, een fascinerende ruimte. Hier kan
men, zonder humanistische geschriften gelezen te hebben, een visie op de Renaissance hebben en haar begrijpen.
Vele malen ging ik op ontdekkingstocht naar kleinere, minder bekende plaatsen,
Pienza, Montepulciano, Sabbioneta, het 'kleine Athene van de Gonzaga's'.
In alle landen is kunst te zien en natuur te bewonderen, maar in Italie zijn er korte wandelingen te maken zo rijk tegelijk aan kunst, natuurschoon en historische
betekenis, een synthese zoals wellicht geen ander land er bieden kan. Men vertrekt b.v. van uit de suggestieve Piazza del Popolo van Todi, een der welsprekendste middeleeuwse visioenen van Italie. In minder dan een uur wandelt men
van daar uit langs Etruskische muren en Romeinse vestingen tot op een eenzame
heuvelkam waarop de (nu lege) kerk Santa Maria della Consolazione staat, een
der puurste en meest euritmische scheppingen van de Renaissance, met een koepel harmonieuzer dan die van de St.-Pietersbasiliek in Rome. Van op dit heuvelbalkon heeft men een adembenemend zicht over de valleien van Umbrie waar, in
de diepte, de Tiber rustig naar Rome vloeit. Van uit een zeker gezichtspunt ziet
men de kerk gevat onder een Romeinse boog, veelzeggend symbool!
Als ik nu eenmaal het woord 'paradij selij k' mag misbruiken, dan is het voor het
plaatsje Ravello boven de Amalfitaanse kust, waar ik voor de eerste maal verbleef vele jaren geleden toen het nog toeristisch vrijwel onbekend was. Beneden
in Amalfi: discotheken, bars, verkeer, gewoel. Hier, vierhonderd meter boven de
blauwe zee: stilte, groen, bloemengeuren. Over het balkon van de villa Cimbrone
geleund ziet men over de speelse zee een hele geschiedenis door de verbeelding varen met namen als Odusseus, Aeneas, Tiberius, Paulus enz.
Ofschoon ik mij vooral op de studie van de Italiaanse Renaissance heb toegelegd
gaat mijn voorkeur niettemin naar de Gotiek. Mijn kathedraal staat in Coutances. Al ruim drieentwintig jaar geleden schreef ik er een geestdriftig artikel over.
Terwijl men in de abdijkerk Mont Saint-Michel moet aanschuiven bij een van de
groepen, is men vrijwel alleen in de zuiverste gotische kerk van Normandie of,
mag ik zeggen, van Frankrijk? Er staat geen enkel beeld in de beuken, er zijn
geen fresco's, geen figuraties, geen decoratieve motieven in deze kathedraal. Architectuur in haar pure essentie, een lijnenspel van een onbeschrijfelijke adel.
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Een fuga van ragslanke zuiltjes ijlen naar het gewelf van Normandie's mooiste
vieringtoren. Ik heb ooit een twee uren lange wandeling gemaakt op en langs het
triforium, de galerijen, de tribunes, niet zonder duizelig te worden maar het werd
een onvergetelijke praktische les van architectuur.
Er zijn andere redenen waarom ik speciaal de reis maak naar deze provincie die
voor onze toeristen te 'dicht' is ! Ik ben verslingerd op de glazenierskunst; en men
kan zich kleurdronken kijken in menig Normandisch kerkje dat, net als de kathedraal van Metz, de naam verdient van 'lanterne du Bon Dieu'. Caudebec-enCaux, Pont-Audemer, Dreux, Alencon. Wie kent Conches, een dorp dat in zijn
kerkje een reeks heerlijke gebrandschilderde vensters heeft, misschien naar tekeningen van Diirer, een fascinerend kleurengeheel dat een kort gebed uitlokt:
Dank u, God, voor mijn ogen ? ! Ze dateren uit de tweede bloeiperiode van de
glazenierskunst, een periode waarop de specialisten vaak met enig pedant
misprijzen neerzien. Maar Chartres, Bourges, die kent iedereen.
De meeste van onze landgenoten razen naar de Provence of houden niet stil vooraleer zij Bourgondie hebben bereikt en doen vrijwel nooit twee steden aan:
Chalons-sur-Marne en Troyes. Drie kerken van Chalons hebben een uniek ensemble van kleurglasramen, vooral de kathedraal St.-Etienne. Troyes is, naast
Rouen, een van Frankrijks rijkste kunststeden. Geen aantrekkelijke, vrolijke
stad, eerder grijs. Maar er is daar een enfilade van kerken te bezoeken, iets enigs.
En, allereerst, bij het aankomen, de kathedraal (Saint-Pierre). Ooit ben ik op
eenzelfde zonnige dag driemaal teruggekeerd naar dit godshuis en telkens waren
de kleuren anders. Enkel 's namiddags fonkelt het vermiljoen in de rechterkruisbeuk zo hevig; en pas 's,avonds doet de zon — als ze schijnt — op het raam achter het orgel een kleurensymfonie ontlaaien die men het best vanuit het ambulatorium dwars door de kooromheining heen kan bewonderen. 's Morgens lijkt de
westroos blauw, 's avonds overwegend geel wegens de ondergaande zon.

Poezie
Er zijn niet veel dagen in mijn Leven geweest dat ik niet een paar gedichten heb
gelezen. In de leertijd was het lezen daarvan meestal verbonden met een opgelegde taak. Later herontdekt men de dichters, en ze begeleiden u discreet, een na
een, volgens de natuurseizoenen of de zielegetijden; en, naar de stemming van de
dag, gaan ze beurtelings stralen en vervagen. Ik zeg gedichten 'lezen' want het
hindert mij meestal wanneer ze voorgedragen worden. Het opzeggen van een gedicht door een ander verstemt het gemoedsklavier waarop ik dat gedicht speel.
Tot de grootste lyrici die mij durend aanspreken reken ik Petrarca, Keats, Morike en, natuurlijk, Gezelle. Petrarca, de dichter die, na Goethe, het vaakst op muziek werd gezet, had het zeker het minst nodig. Wat een muziek — en wat een
kleur — in een eenvoudig vers als Erano i capei d'oro a l'aura sparsi of in Di pensier in pensier, di monte in monte waarvan het ritme dagen in het hoofd kan blijven spelen. Muziek in een onberispelijke vorm, een metaal dat zingt. Keats, dat is
de onverwoestbare Romantiek. Bright Star, zijn laatste sonnet, dat vind ik — excuseer, Shakespeare — het mooiste uit de Engelse poezie, net vddr het ontstellende To Eros van Wilfred Owen. Onder de Duitse dichters heb ik een voorkeur
voor de miskende Morike maar door Hesse tot een van de twee grootste 'musici'
van de Duitse poezie gerekend. Rilke is gedachtenrijker maar de muziek is er uit.
Deze protestantse dorpsvicaris kon niet kiezen tussen God en Eros en vatte zijn
ontreddering samen in dat prachtige vers: ,Je reikt me lachend de dood in de
kelk der zonden" gericht tot Peregrina, het zigeunermeisje dat hij verstoten had
maar niet vergeten kon en dat hem zijn diepste gedichten heeft ingegeven. Een
van de pakkendste gedichten uit de Duitse poezie is Fruh im Wagen in een postkoets geschreven na een liefdesnacht. Antipode van Goethe's levensdriftige, An
Schwager Kronos ook in een postkoets opgetekend. Maar even schrijnend is het
godzoekende Verborgenheit zo diepzinnig door Hugo Wolf op muziek gezet.
Als italianist lees ik vooral Italiaanse romans. Bijzonder boeit mij het werk van
Pirandello en van Dino Buzzati, auteur o.m. van de meesterlijke roman Un amore. Ik beken dat ik liever historische, kunstwetenschappelijke, filosofische wer
ken lees. Lezen is voor mij studeren, nadenken, reageren met randnoten en treftrekjes. Een roman aanvaard je zo, moet je wel, een essay lokt reactie en vergelijking uit, wekt tot studie of dispuut, een essay lezen is studeren. Het kan ook ontspannen, maar dat is dan een kwestie van stijl, van vlotte schrijftrant.
-

Schrijven
ven
Waarom ik schrij f ? Ik moet me mededelen. Dat lij kt vanzelfsprekend maar er
zijn ook andere beweegredenen voor het schrijven. Wat mij betreft, ik schrijf
niet uit geldingsdrang noch uit enig bejag maar uit innerlijke noodzaak. De andere, de lezer, is mijn vriend, zelfs als hij niet akkoord gaat. De grote voldoening
van het schrijven voor mij is me nuttig te voelen, iets van mijn vreugde aan het
schone met anderen te delen. Hierbij denk ik aan het motto dat zich de schrijver
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d'Annunzio gekozen had: Io ho quel the ho donato: mijn rijkdom is wat ik gegeven heb.
Schrijven lijkt mij een manier van Jong te blijven. Terwijl men lichamelijk veroudert en zijn kracht verliest bewaart men de stijl van zijn jeugd. Men kan wel die
stijl verrijken of uitpuren maar een auteur blijft toch op dezelfde manier schrijven tenzij hij zijn literaire persoonlijkheid door invloeden prijsgeeft. Zijn gelaat
krijgt rimpels, zijn huid droogt op maar zijn pen wandelt met immer dezelfde pas
over het papier.
Ik heb gedichten bedreven, verhalen gepubliceerd, romans geschetst. Ten slotte
heb ik de fictieve literatuur laten varen en me, naast kunsthistorisch en meer
gespecialiseerd muziekwetenschappelijk werk, hoofdzakelijk op het essay toegelegd. De essayist is essentieel een doorgangsschrijver. Hij geeft een boodschap
door omtrent het onderwerp dat hij behandelt. De essayist moet niet uitvinden,
wel ont-dekken. Hij is geen bouwer, hij slaat enkel bruggen naar de gebouwen
door anderen opgetrokken. Het onderwerp is van iedereen maar hij moet er een
persoonlijke visie op geven. Even handig als verantwoord gaf Kenneth Clarke
aan zijn befaamd werk Civilisation de ondertitel A personal view.
Ik verkies het geschreven woord boven het gesproken, ik hou niet van geimproviseerde interviews en ik wijs, wat mij betreft, televisie-optreden af. In een interview kan men moeilijk zijn gedachte helemaal en genuanceerd uitdrukken. Het
geschreven woord onderstelt meer bezinning, ook al omdat het over veel meer
tijd verloopt. De lezer blijft ook gespaard van het bij de geinterviewde algemeen
woordtastende euh... euh... Het grootste deel van diegenen die zich tot een interview lenen moeten nog leren spreken...
Schrijven is een voortdurende zoektocht. Terwijl ik schrijf gutst een idee op,
komt een beeld over, wordt een verband duidelijk, leer ik bij, vind ik. Aan het
schrijven doet het ritme van de adem mee, het kloppen van het hart met zijn
systolen en diastolen, het flitsen van de verbeelding. Schrijven wat, hoe en wanneer men wil, schrijven zoals men het voelt, maar omzichtig tegenover zichzelf en
tegenover anderen. Is het omdat ik zelf zo kwetsbaar ben maar nooit, sinds ik
een pen in de hand hield, zocht ik iemand te kwetsen of te kleineren. Dat belet zeker niet kritische opmerkingen of meningsverschillen uit te drukken.
Ik heb genoeg gelezen om te weten wat nu 'in' is: agressief doen, dwarsliggen,
'anders' zijn. Het is nu modieus in ' 's werelds mestvaalt' te gaan roeren in plaats
van in de tuin te wandelen waar het leven nog bloemen te plukken biedt. Er
bestaat ook een soort literaire bezoedeling. Ieder schrijft zoals hij gebekt is.

Maar er zijn er die niet alleen met hun bek schrijven. Voor alles moet men rechtzinnig blijven, in zijn geestdrift zowel als in zijn afkeuring. Ook het risico van
een vergissing aanvaarden. Elk mensenwerk onderstelt vergissingen. Hoe meer
men weet, hoe meer kans daartoe is. Maar de ergste vergissing is de mogelijkheid
daarvan enkel bij de anderen in te zien. Het is trouwens niet omdat men voor een
komende generatie ongelijk zou krijgen dat men in het gezichtspunt van zijn tijd
niet juist heeft geoordeeld.

verbondsberichten

Het is steeds mijn ideaal geweest het (over-)gevoelig temperament dat ik kreeg te
verzoenen met, desnoods in te dijken door, een klassiek gerichte geesteshouding.
Ik heb ergens een zin van Thomas Mann aangehaald waarin ik mijn opvatting
kernachtig weerspiegeld vind: „Gluck des Schriftstellers ist der Gedanke, der
ganz Gefuhl, ist das Gefuhl das ganz Gedanke zu werden vermag".
Uit een dagboek: J. van Ackere
(wordt vervolgd)

Verbondssecretaris:
Danny Van den Bussche
Duinenstraat 70 - bus 3, 8400 Oostende

NIEUWE LEDEN
Wij verwelkomen hartelijk onze nieuwe leden-kunstenaars, die aanvaard werden
in de laatste vergaderingen van onze Raad van Beheer in Gent.

Antwerpen: Henri de Cuyper (P), Willebroek - Gilbert Degreeve (L), Borgerhout
- Liane Huysmans (P), Putte/Mechelen e. Jean Segers - Paul R. Goris (P), Edegem - Claude Pire (P), Keerbergen - An Slootmaeckers (Ballet), Antwerpen - Edmond Vandermeulen (P), Kalmthout - Louisa van der Veken (P), Keerbergen
-Jos van Geldorp (P), Deurne - Fernand Verbeeck (P), Mechelen - Jan Vorsselmans (L), Brecht - Staf Zerk (P), Deurne.
Brabant: A. van Holen (L), Galmaarden.
Limburg: Jozef Leen (M), Opglabbeek - J. Venken (M), Genk - Simone Verlaine
(P) e. Robijns, Montenaken.
Oost-Vlaanderen: Luc Aussems (P), Gent - Raymond Boonaert (P), Oudenaarde
- Dirk Brosse (L), Heusden-Gent - Anny Cornelis (L /Foto), Zwijnaarde - Jos
Debeule (M), Oostakker - Luc Martens (L), Deinze - Mark Soen (L/P /D), Gent
- Henk Soetaert (L), St.-Amandsberg - Jos Van den Borre (M), Heusden - Charlie Vandervelde (L), Ninove - Zeger Vandersteene (M), Gent.
West-Vlaanderen: Paul Boudry (Foto), Poperinge - Walter Cremers (P), Knokke
- Huguette Declercq (P), Kortrijk - Ives de Roo (P), Deerlijk - Lieven Martens
(L), Brugge - Jef Mergaert (L), Brugge - Jacky Tavernier (Arch./P), Oostende
-Paul Verschaeren (P), Aarsele - Hendrik Willaert (M), Ruiselede.
N.B.: Op de lijst van de bekroonde leden van het CVKV 1982-1983 moet bijgevoegd worden: Katy de Bock (Brugge) lste Prijs Wandtapijt Brussel; Prijs Textiel van Club der XII in Antwerpen; Gouden Med. van St.-Kruis-prijskamp
- Leentje Lootens (Mechelen) lste Prijs Zang Jeugdwedstrijd Gemeentekrediet
(1982) en K. Conserv. Gent (1983).

KUNSTENAARSBELANGEN
• De Raad van Beheer van het Provinciaal Comit6 voor Kunstambachten in
West-Vlaanderen ziet zich, met spijt genoodzaakt zijn activiteit vanaf 1 september 1983 tijdelijk stop te zetten. Enige reden is het uitblijven van de essentiele
werkingstoelage van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Terwijl het
Comite tot op heden een ononderbroken activiteit aan de dag legde, in hoofdzaak het organiseren van opgemerkte en in een bij uitstek toeristisch centrum als
Brugge uitzonderlijk effectieve tentoonstellingen in het bestendig expositiecentrum Huidenvettershuis aan het Huidenvettersplein, wacht het nu, einde juli
1983, nog op de nochtans in het vooruitzicht gestelde werkingstoelage voor 1981,
1982 en 1983.
De Raad van Beheer acht het bijzonder bedroevend dat — en dit nog we! in 1983,
uitgeroepen tot 'jaar van het kunstambacht' — de activiteit moet onderbroken
worden die sinds 1960 wordt ontplooid en verontschuldigt zich hiervoor bij de
tientallen kunstenaars en bij de ruim 20.000 bezoekers die jaarlijks in het expositiecentrum in Brugge over de vloer komen.
• Christliche Kunst in Osterreich seit 1945 is een tentoonstelling van 9/9 tot
16/10 in het Weense Rathaus; georganiseerd door onze zustervereniging 'Osterreichische Gesellschaft fur Christliche Kunst' . De tentoonstelling werd opgezet
n.a.v. het Pauselijk bezoek aan Oostenrijk.
• De v.z.w. Amarant publiceert begin oktober het lste deel van zijn Vademecum
Beeldende Kunsten. Dit handelt over 'Het overheidsbeleid inzake Kunst en Cultuur'. Volgen: 'Doel en werking van de intern. organisaties voor beeldende
kunst' - 'Administratie van de beeldende kunstenaar' - 'Kunstscholen en prive-

cursussen' - 'Accommodaties voor plastische kunstenaars' - 'Prijzen, wedstrijden, biennales e.d.'
De delen verschijnen losbladig in ringmap, 148 mm x 210 mm, ca. 400 blz., oplage 1.500 ex. Adres: Directie Amarant (Daan Rau), Eedverbondkaai 267, 9000
Gent, tel. (091) 21 79 52.
• De Staatstoelagen voor de theaters worden in totaal met 52 miljoen verminderd. De drie zwaarst getroffen theaters zijn de drie rijkste die elk nu 37 miljoen
krijgen i.p.v. 46 (KNS), 43,5 (KVS) en 42 (NTG); ook het Antwerps Jeugdtheater verliest een paar miljoen (kreeg voordien 35 miljoen). Maar zij behouden de
provinciale subsidies (d.i. 16,5 miljoen voor de KNS en KJT) en de stedelijke
(d.i. meer dan 121 miljoen voor KNS en KJT, die samen nog geen 20 miljoen
hebben aan entreegelden). Fusionerende groepen behouden hun vroegere subsidies en stijgen naar een hogere, meer gesubsidieerde groep. De lager gesubsidieerde theaters krijgen nomineel minder aftrek, maar proportioneel soms meer.
De staat verwacht dat er nu beter zal gepresteerd worden, zodat er meer bezoekers zullen zijn en het verlies zo wordt goed gemaakt.
De verenigde theaterdirecteurs hebben geprotesteerd en beweren dat de totale aftrek niet 50 miljoen bedraagt maar 88 miljoen, hetzij 18 tot 25 % per gezelschap.
N.B.: Het kan interessant zijn te weten dat de BRT-RTBF bereid was 3 miljoen
te betalen voor de ene uitzending van de match Anderlecht-Benfica, maar dat
Anderlecht 5 miljoen eiste. Anderzijds zou men niet te veel medelijden hoeven te
hebben met de 'drie groten' van het Vlaamse theater (KNS, KVS, NTG), als men
regisseur Gevers mag geloven, die in een interview in de 'Spectator' verklaarde:
,,Het is onrechtvaardig dat de grote schouwburgen met het leeuwedeel van de
subsidies gaan lopen... Wat je daar op den duur kweekt, is zwaar gesubsidieerde
toneelcultuur, maar cultuur van de brutaliteit, van de mediocriteit en van de trivialiteit. Brutaliteit, in de zin van crop losdoen, instomen, met geweld in elkaar
timmeren; mediocriteit in de zin dat er niet voldoende tijd is om een interessante
visie te krijgen op een stuk; en trivialiteit in de zin dat men terugvalt op routinewerk, uit de mouw schudden en veeleer de goedkope kant van de sensatie zoeken.
Die drie elementen vind je zowel in de KVS, de KNS als het NTG. - ...Als je dan
weet dat sommige acteurs in de grote schouwburgen voor een of twee rollen per
seizoen dikwijls een heel jaar betaald worden. Als je het hele theatergebeuren van
die financiele kant bekijkt, dan is dat godschreiend en om radeloos van te worden."
• De (dubbele) Opera van Vlaanderen van Gent en Antwerpen wordt uit besparingsoverwegingen tot een gezelschap, een orkest, een koor, een solistengroep en
een personeelsgroep herleid. De Antwerpse Filharmonie zal op sponsors een beroep dienen te doen evenals op een modern management en op een lening.
• Het kunstonderwijs is aan een normalizering toe. Hoger kunstonderwijs (min.
Lenssens) — niet te verwarren met artistiek hoger onderwijs dat onder Nationale
Opvoeding ressorteert (min. Coens) — wordt voltijds verstrekt in de drie muziekconservatoriums, het Lemmensinstituut, het HIDK (Studio Herman Teirlinck),
de academie en Nationaal Hoger Instituut te Antwerpen, het Provinciaal Hoger
Instituut voor Schone Kunsten te Hasselt, de academie te Gent, het Stedelijk Hoger Instituut voor Visuele Communicatie te Genk, de St.-Lucasinstituten te
Schaarbeek en te Gent: samen 4.000 studenten in 1981-'82. Er zitten 1.700 leerlingen in de voltijdse secundaire cyclus van de muziekhumaniora's (Antwerpen,
Brussel, Gent, Leuven) en in de kunsthumanoria's (Aalst, Antwerpen, Brugge,
Genk, Gent, Lien, Hasselt en tweemaal St.-Lucas).
De beeldende kunsten worden met beperkt leerplan 's avonds of 's middags onderwezen aan 29.000 leerlingen in 74 instellingen met 9 bij -afdelingen. Muziek
wordt met beperkt leerplan geleerd door 85.000 leerlingen — kosten, gemiddeld
15.000 fr. per hoofd — in 8 rijksinstellingen (inclusief Voeren), 54 gemeentelijke
muziekacademies (lste categoric) en 38 muziekscholen (2de categoric).
Minister Lenssens maakt in zijn beleid een onderscheid tussen maatregelen die de
kwaliteit moeten bevorderen en andere die besparingen zullen meebrengen.
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• De v.z.w. Gemeenschap en kunst (Jan Moorkensstraat 9, BerchemAntwerpen) organiseert o.m. de 'Berchemse Concerten'. Zij bedoelt de kunstenaars (vooral jongeren) een podium te bezorgen voor concerten en tevens financieel 'De Markgrave' te steunen. Dit is een tehuis voor slechtzienden van de blindenorganisatie 'Licht en Liefde', die als christelijke organisatie stiefmoederlijk
door de staat wordt bejegend. Voor volgende concertreeks in de kerk van de Verrezen Heer te Berchem zijn voorzien: 'Courtoisie' en 'Courtisane' door de Capella Caecilia (Fr. Dubois) op 26/10. - 'Arriagakwartet' (Dirk Vermeulen) op
15/12. - 'Het Mensgeworden Woord', Oratoriumspel door het Spelcollectief op
21/12. - Gitaristen Yves Storms en Godelieve Monden op 9/2/84. - Teresina Ortenzi (° Antwerpen) en Karl Marus, piano en cello, op 5/4.
Het concert van 26/10 is een avant-premiere; de Caecilia Capella — voortzetting
van het Ceciliakoor van De Vocht — gaat ermee naar Hongarije nadien.
(Kaarten op adres Jan Moorkensstraat 9 bl, Berchem; br. 411-8029831.76).
Voorzitter is Paul de Schrijver.
• Op een vraag i.v.m. de op te richten Raad voor de Nederlandse Taal en Letteren antwoordde de minister van cultuur als volgt: „De samenstelling van de
Raad voor de Nederlandse Taal en Letteren, welke Raad een der organen is van
de Nederlandse Taalunie, wordt bepaald door de statuten van die Raad, die vastgesteld werden bij protocol op 16 mei 1983.
De artikelen 2, 6, 7, 8 en 9 van die statuten behandelen het aantal, de benoeming,
de kwalificaties en de benoemingsvoorwaarden der leden. De Raad bestaat uit
ten hoogste 45 leden onder wie telkens 15 te benoemen door de betrokken
Vlaamse Ministers, de betrokken Nederlandse Ministers en het Comite van Ministers.
De Raad verenigt personen die wegens hun deskundigheid of activiteit kunnen
bijdragen tot de verwezenlijking van de doelstellingen van de Taalunie. Als gebieden van deskundigheid zijn voorzien: taalwetenschap, taalzorg, letteren, vertaling, literatuurwetenschap, onderwijs, uitgeverij en boekhandel, vormingswerk, bibliotheek en documentatie, toneel, film, pers, radio en televisie. Het lidmaatschap is onverenigbaar met enig dienstverband bij de Taalunie. De leeftijdsgrens voor benoeming is zeventig jaar.
Bij een besluit van 24 mei 1983 hebben de drie betrokken Vlaamse Gemeenschapsministers de vijftien kandidaten aangeduid wier benoeming binnen hun
eigen bevoegdheid lag en anderzijds zes namen gesuggereerd voor benoeming
door het Comite van Ministers.
Bij de samenstelling van die gezamenlijke Vlaamse lijst van 21 namen werd rekening gehouden met het Cultuurpactdecreet van 28 januari 1974".
Vastgesteld wordt dat in de aldus ontstane lijst 20 namen van mannen en een
naam van een vrouw voorkomen. Eveneens kan worden vastgesteld dat slechts
een lid woonachtig is in Limburg.
Men had de minister ook moeten vragen welke provincie het hoogste aantal leden
heeft en welk dit aantal is.
• Een parlementslid stelde aan de minister van Cultuur volgende vraag i.v.m.
een confidentieel gehouden betoelaging van de literatuur:
,,Ik verneem dat aan auteurs, die hun voltijds schrijversschap met het sociaal statuut van de zelfstandigen uitoefenen, een toelage wordt verstrekt gelijk aan de
sociale bijdrage, voor een minimuminkomen verschuldigd. Deze toelage aan
auteurs wordt niet automatisch toegekend, enkel na advies van de beroepsvereniging en na goedkeuring door de Gemeenschapsminister. Ik zou het op prijs stellen te mogen vernemen: 1. sedert welke datum deze regeling bestaat; - 2. hoeveel
auteurs er door de Vlaamse Gemeenschap per jaar van genoten hebben; - 3. hoeveel deze toelage aan auteurs jaarlijks beloopt per gemeenschap."
De minister moest wel antwoorden met gegevens die de belangstellenden dienen
te noteren: „1. Ais antwoord op zijn vraag heb ik de eer het geachte lid mede te
delen dat de regeling om aan auteurs die hun voltijds schrijversschap met het sociaal statuut van de zelfstandigen uitoefenen, een toelage te verstrekken gelijk
aan de sociale bijdrage voor een minimuminkomen verschuldigd, sinds 14 november 1979 bestaat. - 2. In 1979 genoten 6 auteurs van die regeling; in 1980,
1981, 1982 telkens 5 auteurs en in 1983 terug 6 auteurs. - 3. De toelage bedraagt
40.000 fr. per auteur en per j aar . "
Er zijn meer dan 6 auteurs die op deze geheime steun een beroep zouden kunnen
doen ! ! !
• De Auteursvereniging SABAM inde in 1982 aan auteursrechten meer dan een
miljard, d.i. 95 miljoen meer dan in 1982. Enkele posten daaruit zijn: ernstige en
lichte muziek (464 miljoen), B.R. en T.V. (91,5 miljoen), T.V.-distributie (79
miljoen), opera en toneel (28 miljoen), Fonoplatenindustrie (84 miljoen). De algemene kosten bedroegen meer dan 25 % der inkomsten.
• In vorig nummer, pag. 175, staat een merkwaardige spreuk van Prof. Jr. Joseph Basile (de naam werd verkeerd gespeld). Men vraagt ons waaruit die tekst
komt. Het betreft een gedachtenrijke brochure: Face a 1'Imprevisible. L'eveil de
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nouvelles valeurs, ed. La Renaissance du livre, Brussel 1982. De auteur is hoogleraar aan de UCL in Louvain-la-Neuve, bedrijfsleider en oprichter van het
' Seminaire de sciences humaines pour ingenieurs' . Hij is een verdediger van de
humane, artistieke en religieuze waarden, in de kringen van ingenieurs, bedrijfsleiders en wetenschapsmensen.
Een andere voorspelling van J. Basile: „Het grate onderscheid onder de mensen
in de toekomst zal niet gebeuren op basis van de klassenstrijd, maar op basis van
het verschil van de culturele waarden. Enerzijds: depermissiviteit, de geautomatiseerde faciliteiten, de onverzadigbare consumptie. Anderzijds: de verstandige
inspanning, de deelname aan de groepsgemeenschap, de geestdrift voor het
Schone. "

ZIJ R USTEN IN VREDE BIJ DE HEER
t Musicus Willem de Meyer (° Mechelen 23/12/1899) overleed op 22/7/1983 in
Borgerhout. Oprichter van de Vl.-nat. zangfeesten en de Europeade voor Europese Volkscultuur.
t Kunstenares An Goris (° Herentals 28/8/1943) overleed op 17/7 in het AZ in
Leuven. Zij behaalde de Delaunoisprijs van Leuven voor graveerkunst en onderwees in Herentals.
t Dichter en essayist Lieven Rens (° 15/1/1925) overleed op 23/8 in een tragisch
ongeval. Hoogleraar aan de UFSIA Antwerpen in de Nederlandse literatuurgeschiedenis. Herhaaldelijk bekroond als dichter, essayist en wetenschapsman.
t Kunstschilder Frans van der Haeghen (° Serskamp 27/7/1910) overleed op
14/8/1983 in Ukkel, waar hij als kunstenaar en als mens aan zijn medemensen
vreugde en schoonheid bracht.
t Schrijfster Jeanne Verbraeken (° Pulderbos 3.2.1912) overleed eind september
te Antwerpen. Auteur van gevoelige romans, sommige gesitueerd in ZuidAmerika.
t Schrijfster Antoinette Buckinx-Luykx (° Lommel 4.8.1903) overleed begin oktober te Antwerpen. Oprichtster van de Kunstenaars voor de Jeugd en verdienstelijke schrijfster van een zestigtal hooggestemde boeken.

Verbond en tijdschrift bieden aan de naastbestaanden van onze betreurde
CVKV-leden - collega's hun christelijke deelneming aan.

VLAANDEREN geen 'culturele publikatie'?
BRT-3 wijdde in de loop van dit jaar 1983 een reeks uitzendingen aan 'nog
bestaande literaire tijdschriften en culturele publikaties'. Misschien hebben
sommige lezers zich afgevraagd waarom Vlaanderen niet aan de beurt kwam.
De redactie heeft daarnaar geinformeerd. Het was een vergetelheid. Daarmee
niet tevreden, heeft de redactie aangedrongen en zelfs durven schrijven dat ze
erover zou schrijven.
Oeioeioei ! Op een vergetelheid wijzen nog tot daaraan toe, maar vragen om
een rechtzetting ! Het antwoord was onverbiddelijk: het tweede quadrimester
begon op 10 mei, de nieuwe programma's waren al lang door de Raad van
Beheer goedgekeurd en: „Er is geen sprake van dat wij voor Vlaanderen een
uitzondering kunnen maken, zeker niet nu U ons een brief hebt gestuurd die
met een regelrechte afdreiging besluit". De redactie had niet verzocht om een
'uitzondering', wel om een rechtzetting, wat naar wij meenden, iets anders is.
En de heren voelen zich blijkbaar wel erg vlug 'afgedreigd'. Maar ze zijn kordaat als het iets christelijks betreft ? Daar zou de 'Raad van Beheer' zich toch
eens over kunnen bezinnen ? In naam van het gezegende pluralisme, alstublieft.
Natuurlijk, wij buigen diep voor de onverbiddelijke vergetelheid van de
BRT-producers en even diep voor hun even onverbiddelijke almacht. Toch...
deze almachtigen zouden niet to veel mogen vergeten. Bovendien, wie aan de
weg timmert, op staatskosten nog wel, moet een beetje gepantserd zijn en
sterke wieken hebben waarin eens mag geschoten worden, zonder dat er
meteen alarm voor 'bedreiging' (en dan nog een regelrechte) geroepen wordt.
De redactie.

prijskampen en onderscheidingen korte golf
Berichten tijdig insturen:
Kunstecho's van 'Vlaanderen', Warschaustraat 12 bus 3, 8400 Oostende

Activiteitenrubriek van CVKV-Ieden in nabije verleden en/of toekomst.
Berichten tijdig insturen: Kunstecho's van 'Vlaanderen', Warschaustraat 12 bus 3, 8400 Oostende.
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AMSTERDAM — Letterkundige Remi de Cnodder werd gehuldigd door de 'Vrienden van Vlaanderens
Molen' in de Brakke Grond. Veertig kunstenaars illustreren veertig gedichten van hem voor een huldeboek (650 fr. + 50 fr. port, 'Vrienden van Vlaanderens Molen', Molenslag, 9921 Vinderhoute).

'De Juniminnaar en zijn Interludia', nieuwe dichtbundel
van Pieter Aerts verscheen bij de Leuvense Schrijversactie. - Van Daniel Anthuenis verscheen de debuutbundel
'De smalle richel' met 52 gedichten en 31 mooie etsen van
Karel Michiels (Uitg. Danthe, 1983, 345 f.; luxe-editie
3.000 fr. met originele ets). - Van Bruno Bartels verscheen
in de reeks 'Standaard Literair' zijn romandebuut 'De
baan van gaan en gissen'. (153 blz., 390 fr., Vl. Uitg. Mij,
Gossetlaan 30, Groot-Bijgaarden). - Het gedicht 'Derde
Wereld' van Johan Bovyn werd opgenomen in de
Bondzondernaam-kalender 1984. - Dichter en keramist
Jos Bruggen houdt poetische avond met keramiekexpositie op 24/9 te Veldwezelt. Voordien keramiek tentoonstelling te Lanaken op 7/8. Hij illustreerde ook de
poeziebundel 'Is er nog hoop' van Ronny Gerits (Hasselt)
en van Rene Geldof (Lucie Renaat), 'Spreken met een
stem van zon en maan' (200 fr. Br. 735.3431206.13
J. Bruggen, Veldwezelt. - Bij de 't Kofschip-uitgaven verscheen in de Apocalypsreeks de bundel 'Didacticus Nederenberg' van Herve J. Casier. - 'In de wandeling' van Dirk
Christiaens op 22/8 voor BRT3. - 'Tussen Kempen en
Westhoek' is een bock in briefvorm van Willy Copmans
en Jack Verstappen dat eind september verschijnt. - Dr. h.
c. Cyriel Coupe handelde over 'Moretum ofte Stamppot'
(Vergilius) in de plenaire vergadering van 16/2 der Kon.
Vlaamse Academie. - Voordracht van Lisette de Backer
over Johan Daisne op 31/10 te Nieuwpoort. - Letterkundige Remi de Cnodder schreef Italiaanse en Nederlandse
teksten voor Montegrotto Terme, Ischia, Mondena (cat.
Wolfgang Hagedorn), Mezzago (cat. Roger Wouters) en
Bernareggio. Eveneens teksten i.v.m. de tentoonstellingen
van Middelheim (tds. D'Ars en RAI), Yves Rhaye (Zoersel), Inca-kunst (Leuven), A.M. Lorge (Oostende), en
Christine Vanhove (Antwerpen). Van hem verscheen de
monografie 'Kunstschilder Frans van Kerckhove' (Uitg.
Antiqua, Tessenderlo). - In de aperitiefreeks van de KNG
hield dichter Hans de Greve een lezing op 17/7. (Artistiek
Aperitief) en las eigen gedichten. - 'Landschap' van wijlen
Jos de Haes was Coda van de Vl. T.V. op 31/8.- Van Joris
Denoo verscheen 'Verzetsgedichten', Uitg. V.K.H. vzw.
Torhout, 1983 (100 fr. bankrek. 473.8048061.29). - Van
Frans Depeuter verscheen 'De Tuimelaar', een novelle, bij
De Clauwaert (54 blz., 125 fr.). - Dichter Jose de Poortere
hield een merkwaardige uiteenzetting op 11 /7 voor de
Zuidvlaamse kring te Ronse over hedendaagse Vlaamse
poezie. Van hem verscheen de dichtbundel 'Op het vogelrek' bij Mercator-Plantijn te Antwerpen met 34 gedichten
ingeleid door Anton van Wilderode; er is een beperkte
oplage met twee werken van Frida Duverger. Bestellen
door storting van 2.600 fr. (beperkte oplage), 500 fr.
(geb.) of 300 fr. (gen.) op pr. 000.0869805.06, Jose Depoortere, Ledeberg. Presentatie weldra te St.-Niklaas en
Gent. - Van Leo de Ren verscheen 'De Familie RobijnOsten. Ieperse renaissancekunstenaars in Duitsland' belangrijke bijdrage over de fiammingi aan het werk in Europa. Uitg. Kon. Academie v. Belgie (795 fr.). - Letterkundige Etienne Desaever stelde de brochure 'Nieuwpoort
uw vakantieoord' samen, m.o.m. de literaire prijskamp
'Wijzer aan de zee'. - Kunstcriticus Jan D'Haese presenteerde op 16 juli de door hem samengestelde ' Retrospectieve Albert Servaes, v. 1901 tot 1939', in de kerk van Vinkem te Beauvoorde-Veurne. - 'Diagnosis praecox' van
Clem du Four werd gecreeerd op 20.3 te Mechelen. - 'Dat
alles is voortdurend', nieuwe dichtbundel van Gery Florizoone; de bundel ontving de 1 ste Prijs Y. van Campenhout 1982. Bestellen: 200 fr. pr. 000-0471790.79. - Van

ANTWERPEN — Ter gelegenheid van het Conscience-herdenkingsjaar 1983, schrijft de Stichting Hendrik Conscience vzw een prijsvraag uit voor een studie in het Nederlands, gewijd aan Hendrik Conscience, aan zijn tijd en/of aan zijn kring. Uiterste datum: De typoscripten moeten voor 31 december 1983 in
drievoud toegestuurd worden. Adres: Stichting Hendrik Conscience, Venusstraat 23 - 2000 Antwerpen.
Dank zij een bank kon de prijs van 25.000 tot 50.000 verhoogd worden. Alle nationaliteiten kunnen deelnemen .
— De Prijs van de Vlaamse Provincies 1982 voor het gezamelijk oeuvre van een auteur (75.000 fr.) gaat
naar Hubert Lampo, terwijl de prijs voor een prozawerk uit de periode 78-81 (eveneens 75.000 fr.) wordt
toegekend aan Claude van de Berge. Jury onder het voorzitterschap van Antwerps provinc. gedeputeerde
V. Van Eetvelt: H. Bousset, E. Heidbuchel, A.M. Musschoot, P. Vanderschaeghe, G. Gyselen, P. Huys,
E. Willekens. Voor het recente prozawerk werd E. Willekens vervangen door H. Lampo.
-- Men kan tot 1.10 inzenden voor de Verhalen wedstrijd die door de , Werkgroep Dag van de Literatuur" wordt georganizeerd n.a.v. de Boekenbeurs in Antwerpen. Tema: ,Moord op de Boekenbeurs".
Ten hoogste 5 getikte vellen (formaat A 4). Adres: VBVB, Dag van de Literatuur, Frankrijklei 93, bus 3,
2.000 Antwerpen.
- De jaarlijkse Trap poezieprijs ging naar Emiel Willekens voor 'De archaische glimlach'.
— De letterkundige Gerard Walschap werd eind juni n.a.v. zijn vijfentachtigste verjaardag gehuldigd tijdens een receptie in het Rockoxhuis, die door talrijke vrienden en collega's werd bijgewoond.
AVERBODE — Bij ,Goede Pers-Averbode" werd door een jury, samengesteld uit Jos Brabants, Theo
Lenaerts, Hilde Masui, Lily Schouteden en Karel Verleyen, de John Flandersprijs 1983 toegekend aan
Andre Velghe uit Harelbeke voor zijn verhaal ,Dagboek zonder data". Prijsuitreiking 30 november in de
Abdij van Averbode.
BAARDEGEM — De Vereniging van Vlaams-Nationale Auteurs schrijft ook dit jaar een prijskamp uit
voor jonge auteurs. Gevraagd: een origineel opstel dat rechtstreeks of onrechtstreeks het leven of het
werk van Conscience tot onderwerp heeft (2.000 fr.). Uiterlijk 1 oktober op het VVNA-secretariaat. Er
zijn ook aanmoedigingsprijzen voorzien. Volledig reglement: VVNA-secretaris Willy Cobbaut, Bosstraat
2, 9391 Baardegem.
BLANKENBERGE — De Poezieprijs van tds 't Kofschip 1983 kreeg Maria Sesselle voor haar gedicht
'Bezoek'. Vermeldingen kregen Nic van Bruggen en Koen Verbeek. Jury o.m. R.M. de Puydt, T. Luiting, D. Inghelram en A. Middendorf.
BRUSSEL — Een ontwerp van decreet, dat bij de Vlaamse Raad zal worden ingediend, stelt een driejaarlijkse prijs in ten bedrage van 200.000 fr., ,voor de beste vertaling van literair werk van een Belgische auteur in de Nederlandse taal dat buiten het Nederlands taalgebied verspreid wordt." De vertaler mag zowel
van Belgische als van buitenlandse nationaliteit zijn. Het decreet van 3 april 1981 dat niet meer aangepast
is aan de gewijzigde staatstructuren, wordt door dit nieuwe ontwerp opgeheven.
DEURLE-LATEM — Voor de Prijs van de Vlaamse Poeziedagen (20.000 fr.), de Antoon de PesseroeyJozef L. de Belderprijs (15.000 fr.) en de Basiel de Craeneprijs (7.000 fr.) voor debutanten dienden de
deelnemers in te sturen uiterlijk 31 juli. Dit werd te laat medegedeeld voor opname in vorig nummer.
— De jury voor de hoofdprijzen van de Vl. Poeziedagen bestond uit Clara Haesaert (Dienst Letteren,
M.v. Vl. Cult.), Margreet Hirs (A'dam), en Gwij Mandelinck (Watou). Hij bekroonde met de Prijs v. de
Vl. Poeziedagen: „Page, mag ik je ridder zijn?" (20.000 fr.) van Jaap Zijlstra (Gelderland). De de
Pesseroey-de Belderprijs kreeg „Miguel, of het groot verdriet" (15.000 fr.) van Willie Verhegghe (Dienst
Letteren, M.v. Vl. Cult.). De debutantenpr. Basiel de Craene werd verdeeld over Marc Coussement (Oudenaarde, 4.000 fr.) en Paul van Loon (3.000 fr.). Jury: Frank Meyland (St.-Amandsberg), Wilfried
Adams (Edegem) en Johanna Kruit (Nl.). Telkens men een Vlaamse prijskamp openstelt voor hollanders
zou het misschien wenselijk zijn het zo te regelen dat er terzelfdertijde ook een Hollandse prijskamp (en
jury) voor vlamingen opengesteld wordt. Zou men zich ook niet moeten beperken bvb. tot dichters uit
aan Vlaanderen grenzende provincies? De prijzen der Vl. poeziedagen e.d. zijn toch ingesteld door
Vlaamse idealisten voor Vlaamse dichters. Bovendien, er zijn dubbel zoveel Hollandse als Vlaamse dichters: ,Nou, 20.000 fr. is altijd graag meegenomen !"
GENT — De Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde houdt in 1984 volgende prij zen beschikbaar:
A. In te sturen niet uitgegeven werken, uiterlijk 10 december 1983: 1. Aug. Beernaertprijs (tijdvak 19821983): voor een werk van letterkundige aard, zonder onderscheid van genre, dat in die tijdruimte door
een persoon van Belgische nationaliteit geschreven is in het Nederlands (gedrukt of in handschrift),
(25.000 fr.). — 2. Nestor De Tiereprijs (tijdvak 1982-1983): voor een Vlaams toneelwerk dat gedurende
dit tijdvak geschreven werd of althans voor dit tijdvak niet openbaar werd gemaakt, noch door de druk,
noch door een opvoering (20.000 fr.).
B. In te sturen niet uitgegeven werken, uiterlijk 1 februari 1984: 1. Jozef Van Ginderachterprijs (tijdvak
1980-1983): voor een in het Nederlands geschreven werk van letterkundige, historische, kunst-historische,
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Christiaan Germonpre verscheen 'In het teken van mei'
(180 fr., t.n.v. de auteur Markesteenweg 68A, (b. 3, Kortrijk). - 'De Magistraat' van Fred Germonprez verscheen in
een 4e druk bij Uitg. Reinaert Zele. Daar verscheen ook
een aan hem gewijde Omnibus, met 'De derde hoofdzonde', 'Haaien op de kust' en 'Ik wil leven'. - Van Alfons
Goris werd het herhaalde mysteriespel 'Die letste vreigde
van ons lievrouke' gecreeerd op 30/4 te Heverlee. - Van
Christina Guirlande verschijnt het bekroonde jeugdboek
'De tocht door de ommuurde Tuin' (DF-Leuven). Zij
geeft vertelnamiddagen in sept. en okt. in Merchtem,
Aartselaar en Dendermonde.- Letterkundige Juliaan
Haest hield op 3 juli jl. de gelegenheidsrede tijdens de
Alois Blommaert-herdenking,ingericht door de Vereniging 'Kunstenaars voor de Jeugd'. -Prof. Carlo Heyman
spreekt over 'Romantiek in de beeldende kunsten' op
26/10 (Leuvens poeziefestival). - De monografie 'Albert
Saverys' van Dr. Paul Huys werd op 9/9 voorgesteld ten
huize Saverys te Deinze. Uitg. Lannoo Tielt. - Prof. Dr.
August Keersmaekers sprak op 16/2 in de Kon. Vlaamse
Academie over Bredero in het 'Brabandts Nachtegaelken'
(1636). - 'Grijs geschreven' is de gezamelijke debuutbundel van de Nioba-leden Martine Kennes, Mark van Gasse
en Bart Verheyen, die ook illustreert, (150 fr. sturen: Bart
Verheyen, Mallekststraat 24, 2500 Lier). - De dichtbundel
'Het huffs van Eva' van Gie Luyten werd in Beringen voorgesteld. Illustratie van Monique De Ceulaer. Er wordt samen met de bundel een gelijknamige grammofoonplaat
uitgegeven (en cassette). - De dichters Gwij Mandelinck en
Myriam van Hee lezen eigen poezie op 29/10 in het Leuvens stadhuis (Poeziefestival). - 'Herfstbloesems' is de debuutbundel van de Brugse dichter Lieven Martens. - Van
Mercedes verscheen 'Ik ben zo blij dat ik een vrouw ben'
in Yang poeziereeks, 1983. -Van Leo Mets verscheen pas
de roman 'Een Foto uit Ohio' bij Uitg. Clauwaert (150
blz., 295 fr.). - Van Albert Middendorp verscheen bij
Uitg. Ten Berge te Weelde een bundel verhalen: 'Met 'n
lach z'n traan'. Werd gepresenteerd op 27 mei te
St.-Amands (Opbrengst voor leukemiepatienten; 120 fr.
+ 10 fr. port, pr. 000/0663594/17 A. Middendorp, Stationsstraat 43, 3171 Westmeerbeek). - De dichtbundel van
Edith Oeyen 'Neveldraden en morgendauw' wordt in oktober voorgesteld. Illustratie van Gunter Scholz. - 'Den
eersten patat op de prochie van Godfried Oost werd gecreeerd op 28.5 te Roeselare-de Ruiter. - Van wijlen Lieven Rens verscheen de dichtbundel 'Montmartre' bij
Stichting Mercator-Plantijn Antwerpen; met brief aan de
uitgever over zijn poezieopvatting. - Van de Aarschotse
letterkundige Gunnar Riebs verschenen zeven gedichten in
de kunstmap 'Zie zo Tremelo'. Hij las ook uit zijn werk
tijdens het Galaconcert (3/6) aldaar georganiseerd n.a.v.
200 jaar parochie en opende de tentoonstelling van Janie
Claessens (Gelrode). - Van Dr. Lydia Schoonbaert verschijnt bij Lannoo Tielt in het najaar een prachtig kunstboek over Albert Servaes. - Nummer 100 van de VWSCahiers, werd terecht gewijd aan letterkundige Raf Seys,
uittredend secretaris van de vereniging en de Cahiers. Inleider is Fernand Bonneure (125 fr., g. 000.0516779.60 R.
Seys, Ringlaan 1, Koekelare). - 'Met het hart van een
clown' op tekst van Rene Swartenbroekx werd door het
Heivinken
jeugdkoor
LP
De
op
gebracht
(B & P 102 H). Het is een musical voor kleine en grote
mensen. Van hem verscheen ook bij Altiora-Averbode het
jeugdboek 'Het verhaal van Ilse Somers', waarin ook vervan Brigitte Verbeke, Karel Verleyen, Katrien Seynaeve, Gil van der Heyden zijn opgenomen; de samenstelling van het boek geschiedde door Roger Vanbrabant.
-Prof. Piet Thomas op 27/10 over 'Romantiek in de Nederl. poezie na 1945' (Europ. poeziefestival Leuven).
— Dichter Jozef Vandromme publiceerde zijn derde bundel 'naar een nieuwe morgen' in eigen beheer (Dude Bellestraat 4, 8961 Westouter - rek. 000-0200633-37, 220 fr.).
- Dr. Carlos van Hooreweder houdt o.m. op 3.10 een
voordracht over 'Brugse Humor bij Karel de Wolf' in het
Brugse Concertgebouw. - 'Fluweel en twijfels' van Marcel
Vanslembrouck verscheen eind '82 (150 fr. t.n.v. de au246

taalkundige of folkloristische aard, dat in het vierjaarlijks tijdvak verschenen is en betrekking heeft op de
verheerlijking van de provincie Brabant, bij voorkeur van de kantons Asse en Vilvoorde (ook instellingen, stichtingen en verenigingen, kunnen voor bekroning in aanmerking komen) (20.000 fr.). — 2. Joris
Eeckhoutprijs (tijdvak 1982-1983): voor een letterkundig essay, in handschrift of gedrukt, en tenminste
honderd bladzijden beslaand in het Nederlands, over een auteur, niet over een periode van de literaire geschiedenis. De schrijver moet de Belgische nationaliteit bezitten. Voorkeur aan een essay over een Nederlandstalig auteur (20.000 fr.). 3. Leonard Willemsprijs (1982-1983): aan een Vlaming die zich voor de
studie der Middelnederlandse letterkunde in de jongste jaren verdienstelijk heeft gemaakt, hetzij door
zijn gezamenlijk werk, hetzij door een publikatie van uitzonderlijk belang (30.000 fr.). 4. Noordstarfonds Dr. Jan Graulsprijs (tijdvak 1979-1983): toe te kennen aan de Belgische auteur die in deze tijdruimte de beste, in het Nederlands gestelde verhandeling, in handschrift of gedrukt, op het gebied der Nederlandse taal- en volkskunde zal hebben geschreven. Voorkeur aan semantiek, naamkunde, dialectolo5. Ary Sleeksprijs (tijdvak 1981-1983): toe te
gie, spreekwoordenkunde en taalzuivering (20.000 fr.).
kennen aan een Vlaams letterkundige die nog niet werd bekroond en die in die tijdruimte de beste in het
Nederlands gestelde roman of novellenbundel of het beste essay geschreven heeft. Ook essays van volkskundige aard komen in aanmerking (20.000 fr.). — 6. Prof. Dr. Leon Elautprijs (tijdvak 1982-1983): toe
te kennen aan een auteur die in deze tijdruimte de beste, in het Nederlands gestelde verhandeling, op het
gebied van de Vlaamse cultuurgeschiedenis van 1815 tot 1940, zal hebben geschreven of gepubliceerd
(100.000 fr.)
Bovendien schrijft de Academie nog een aantal prijsvragen uit voor 1984 voor Letterkunde (in te sturen
voor 1 december 1983): 1. De literair-esthetische en literair-theoretische opvattingen in de Vlaamse tijdschriften (1840-1893) (25.000 fr.). — 2. Hadewijchs poetische techniek in de Strofische Gedichten (voorgesteld voor 1981; aan te houden voor 1984) (25.000 fr.).
Aile werken dienen gestuurd te worden naar het Secretariaat van de Academie, Koningstraat 18, 9000
Gent (tel. (091) 25 27 74).
-- De Poezieprijs v.h. tds. Yang werd toegekend aan Frank Albers (23, Antwerpen) voor debuutroman
'Angst van een sneeuwman'.
KEERBERGEN — De le jaarlijkse Poezieprijs van Keerbergen, op initiatief van Frans Cornelis door de
gemeente georganiseerd, verwacht gedichten van deelnemers uiterlijk 15 november bij: Secr. Poeziewedstrijd, A. Cleynhenslaan 8. Jury: J. Brouwers, F. Cornelis, H.F. Jespers, K. Jonckheere, E. Marain,
A. Selschotter. Prijzen: 5.000, 3.000 en 2.000 fr.
—

—

-

—

RONSE — De le Zuidvlaamse Poezieprijs ging naar Patrick Bernauw (Erembodegem) voor cat. tot 21 j.
voor 'Lijstje benodigdheden voor de grote reis'; eveneens naar Bernard Dewulf (St.-Genesius-Rode) voor
cat. tot 26 j. met gedicht 'Voor later'. Aanmoedigingsprijzen voor Jo Leenders, Frank Philippaerts, Linda Platteau, Johan Teirlinck en Eric Heyman. Jury: Bertien Buyl, Jose de Poortere, Mark Desmet, Mark
Keppens en Bruno van Brandt. Toekomend jaar wordt de prijskamp gehouden voor jonge prozaIsten.
LATEM —De driej. Blanka Gyselenprijs v. Poezie, beheerd door het Latemse gemeentebestuur, ontving
Bie Wouters uit Kalmthout voor de bundel „Tussen wal en Schip .Jury: Jan D'Haese, Marleen de CreeRoex, Christina Guirlande, Hilde Malfait en Jose de Poortere.
ST.-BAAFS-VIJVE — Vrijdag 30 september werd het Andre Demedtshuis geopend: de oude pastorie
omgebouwd tot een cultureel centrum. Anton van Wilderode belichtte het werk van de auteur. Tevens
werd een tentoonstelling over hedendaagse Vlaamse kunst geopend. Op 2 oktober hadden speciaal voor
de inwoners van Groot-Wielsbeke (waartoe St .-Baafs nu behoort), een aantal activiteiten plaats.
ST.-MARIA-OUDENHOVE — Op de Stat. Jaarverg. van de Kunstenaars voor de Jeugd werd de Prijs
Alois Blommaert voor het jeugdboek uitgereikt aan Christina Guirlande (Dendermonde-Grembergen)
voor haar hs. 'De tocht door de ommuurde tuin', dat in oktober verschijnt bij het Davidsfonds.
ST.-TRUIDEN — De 8e Poezieprijs van tijdschrift Appel en Stad werd toegekend aan Dirk van Bastelaere (Belsele) en Bauke Zijlstra (Veenendael). Eervolle vermelding: Gery Florizoone, Paul van Snick, Miel
Vanstreel. Uitreiking op 7 oktober van de kunstprijzen en diploma's, met 'tien dichters lezen' en receptie;
juryverslag van voorzitter J. Wilmots. Alle ingezonden gedichten die in tijdschrift 'Appel' verschijnen
dingen mee voor de jaarlijkse poezieprijs. Voor de 4e Prijs Hendrik Prijs voor verhalen worden
kortverhalen ingewacht tot 1 november op adres: 'Appel', Houtstraat 37, 3800 St.-Truiden (J. Wulms).
Daar kunnen ook teksten van essayistische aard over Nederlandse poezie (max. 30 11.) ingestuurd voor
eventuele opname in het blad.
TIELT Voor de Jeugdboekprijs van de Sted. Cultuurdienst en uitgeverij Lannoo manuscripten indienen (80 a 100 blz. v. 30 regels v. 50 aanslagen) in drievoud; bestemd voor kinderen v. 8 a 12 j. Prijs v.
50.000 fr. + aanmoedingspr. v. 20.000 fr.; het bekroonde wordt uitgegeven door Lannoo. Voor 1 dec.
insturen: Cult. Dienst, C.C. Gildhof, St.-Michielstr. 9, waar men het reglement kan aanvragen.

B. BEELDENDE KUNSTEN
ANTWERPEN De Prijzen van de Club der XII, werden als volgt verdeeld: Prijs van de Prins (25.000
Engelsen;
enheimer 11.000
acomint'e den En
elsen; - Prijs Fam. Oppenheimer
fr.) Jacomijntje
(
ri'j Bell (15.000
fr.), Bruno Baes; - Prijs
fr.), Jeanne Opgenhaffen; - Prijs Fr. Pepermans (10.000 fr.), Jorina Caserta - Prijs S. Ringer Antwerp
Diamond Co (20.000 fr.), Pascale Masselis; - Prijs S. Ringer Diamond Co (10.000 fr.), Liesbeth Mommaerts; — Prijs Koffie Rombouts (10.000 fr.),Maria Van Cleeff; - Prijs Fr. Raeymaeckers (14.000 fr.),
Jan De Groef; - Prijs Fr. De Groof (5.000 fr.), Werner Wauters; - Prijs Helene Goldmuntz (5.000 fr.),
Rudy Delanghe; Prijs Laurent Meeus (5.000 fr.), Patrick Tengels; - Prijs Piet Van Engelen (5.000 fr.),
Pieter Vandersmissen; - Prijs Doutrelon de Try (500 fr.), Jacomijntje den Engelsen.
— Kunstschilders die max. tien jaar uit het Nationaal Hoger Instituut voor Schone Kunsten in Antwerpen zijn vertrokken, kunnen deelnemen aan de „Prijs Camille Huysmans" (70.000 fr.). Inschrijven voor
12 nov. 1983. Drie recente werken moeten worden ingezonden. Inlichtingen: Mutsaertstraat 31, 2.000
Antwerpen.
BADEN-BADEN — Op de Biennale voor Europese Grafiek van Baden-Baden ging de le pr. naar Jorg
—

Immendorf (Dtsl.), 2e was Martin Disler (Zwits.), 3e was D. Dzamonja (Joeg.). Verder vijf ereprijzen en
vijf vermeldingen (eerste voor Fred Bervoets). Tot 23/10 Alter Bahnhof.
BRUSSEL — De Prijs Jonge Belg. Schilderkunst werd toegekend aan Franky Deconinck (25, Gent). De
prijs E. Langui ontving Daniel Brunemer (Brussel). Er waren 158 deelnemers, waarvan 28 voor expositie
geselecteerd werden (P.v.S.K., tot 18/9).
— De jury van de Lieven Gevaertprijs, bestaande uit Hubert Lampo, Jef Anthierens, Johan De Roey,
Ludo Lodewyckx, Rik Jacobs, Jan Van Eggermont, Peter Cotur en Marc Andries, kende eenparig de
prijs van 50.000 frank toe aan Raoul Servais voor zijn grote verdienste op het gebied van de internationale verspreiding van een stuk wezenlijke Vlaamse cultuur. De tweejaarlijkse prijs werd twee jaar geleden in
het leven geroepen om personen te bekronen die door hun bijzonder creatief idealisme een bezielende invloed uitoefenen op de verspreiding van de Vlaamse cultuur. De eerste laureaat was de stichter van het
Reizend Volkstheater, Rik Jacobs.
DUBLIN — De European Museum of The Year A ward, werd door de Bank of Ireland toegekend aan de
Nederl. Educatieve Dienst van de Kon. Musea v. Kunst en Gesch., Brussel, voor de tentoonstelling 'De
kathedraal' (1981) bestemd voor blinden.
EPINAL (FR.) — De vereniging ,L'Ex-Libris Francais" organiseerde een Internationale ex-libriswedstrijd. Onderwerp: de boom in al zijn aspekten, ook symbolisch. Alle grafische technieken waren toegelaten. Er kwamen 900 inzendingen uit talrijke landen, waarvan er 150 werden geselekteerd. Eugeen van
den Broeck won de achtste prijs en was de eerste Belg. De uitgekozen werken zullen in een boek worden
bijeengebracht.
FRANKFURT am MAIN (BRD) — De IIIde Olympiade voor kleurenfotografie wordt georganiseerd
door Leica. Er zijn 125 prijzen voorzien voor een totale waarde van 75.000 DM. Er zijn 4 thema's: thema
1: Meine Freunde and Nachbarn — thema 2: Meine Lieblingsfarbe — thema 3: Leuchtendes Gegenlicht
— thema 4: freies Thema: Es ist so schon, dass... Volledig reglement vragen aan: Umschau-Verlag; Postfach 11 02 62, D-6000 Frankfurt/Main.
FAENZA — De Belgische deelneming aan de 41e Internationale Wedstrijd voor keramiek, sinds 1964 ononderbroken georganiseerd door het Ministerie van Economische Zaken, Dienst der Tentoonstellingen,
kreeg een bekroning: Jo Anne Caron-Devroey uit Waterloo met de grote prijs Faenza. Werden door de
Interantionale voor de wedstrijd en tentoonstelling geselecteerd van vlaamse zijde: Guy Beukelaer (Brussel), Urbain Crape (Borgerhout), Luk De Blok (Gent), Nicole Dekimpe (Mariakerke-Gent), Frangoise De
Backer (Tongeren), Freddy Devos (Gent), Francine Eeckman (Destelbergen), Rita Herman (OosterzeleMoortzele), Leen Janssens, Louisa Savoir (Brussel), Frank Steyaert (Denderbelle), Ludo Thys (Schulen),
Johan Van Geert (Antwerpen), Patrick Van Hoeydonck (Antwerpen), Laura Wynbergen (St . -GenesiusRode).
FRECHEN — 7e Int. Graft Triennale, met ca. 230 uit 870 kandidaten verkozen kunstenaars en ca. 500
werken uit 40 landen. Tentoonstelling in de Kolpingsaal (Josefstrasse). Tentoonstelling v. 9/ 10 tot 20/ 11.
Sekret. Marktplatz 9/11, 5020 Frechen Postfach 1564; t. 02224/55768. Vrije inzending. Tentoonstelling
van werk der sedert 1980 bekroonde kunstenaars in het Rathaus.
GENT — Voor de Internationale Ideeenwedstrijd van het Architektuurmuseum dienen alle
ideeen/ontwerpen/tekeningen vervat te zijn op twee bladen papier, 600 mm x 840 mm, vertikaal te verwerken. Elk materiaal en/of techniek mag worden gebruikt. Op de achterzijde: naam, adres, leeftijd en
beroep, zorgvuldig overdekt. Ten laatste 31 december 1983 aangetekend versturen: ,Stichting Architektuurmuseum" v.z.w. Internationale Ideeenwedstrijd 1983, c/o Drabstraat 12.
— De Ebesprijs voor jonge grafiek 1983 werd ex aequo toegekend aan Koen Rossaert (25, St.-Niklaas)
en Patrick Janssens (25, Brugge).
KORTRIJK — De Kortrijkse Vredeskartoenale, die georganiseerd wordt door Agalev, sluit aan bij de
vredesweek gepatroneerd door het stadsbestuur. De Kartoenale bekroonde Danielle van Hooydonck, Jos
Hinnekens en Ant. van Eeckhoutte. Tentoonstelling der geselecteerde werken o.m. Oude Dekenij
Kortrijk. Demedtshuis St.-Baafs, enz.
— Stimulans 83, tot aanmoediging van jonge kunstenaars bekroonde voor schilderkunst: J.-L. DepTez
(Slype-Kapelle), Piet Moerman (Kortrijk) en Hans Vandekerckhove (Zellik); voor Beeldhouwkunst Bart
Decq (Wenduine), Koen Vercaemer (Lauwe) en Joost Wyseur (Kortrijk). Voor Textiele vormgeving kreeg
een eervolle vermelding: Luc Vermeulen (Wevelgem). Voor tentoonstelling werden bovendien nog geselecteerd 14 kunstschilders, 16 grafici, 2 keramiekers en 6 textiel-vormgevers. De tentoonstelling (21-28/5)
bedroeg zo 103 werken van 46 jongeren; er waren 430 inzendingen geweest van 113 jongeren.
LOCARNO (ZW.) — Op het Videofestival van Locarno was het Antwerpse produktiehuis, de vzw Continental Video prijswinnaar met 'City of Angels', dat deel uitmaakt van een omvangrijker programma,
'The Bangkok Tapes': een videoproject van de Antwerpse kunstenaar Michel Laub. Deze Vlaamse produktie kwam tot stand dankzij RTBF-Luik.
MOL — Ter gelegenheid van de retrospectieve Gustaaf C. De Bruyne in het Jakob Smitsmuseum te Mol
werd door de Vrienden van het Smitsmuseum een studie van Dr. Andre Viane uitgegeven: ,Ontmoeting
met Gustaaf Christiaan De Bruyne". Zij beslaat 84 blz., bevat een biografie, gesprekken met de schilder,
de thema's en een algemene situering, 32 zwart-wit-afbeeldingen en 9 kleurprenten. Prijs: 300 fr. Bovendien wordt een facsimile aangeboden van de tekening 'Moeder en Kind' (3.000 fr.). Inlichtingen: Sluis
155, 2400 Mol.
NODEBAIS — Max Van Der Linden en zijn ploeg organiseren in het kader van de 'Sint-Maartenfeesten'
een wedstrijd voor decoratieve keramiek, potterie niet inbegrepen. Deelnemers moeten geboren zijn na
1943. Meer inlichtingen bij Max Van Der Linden, Ferme de Nodebais, 5992 Nodebais.
OOSTENDE — De Beeldhouwprijs van het V.F. werd toegekend aan: 1. Gerrit Germonpre (Koekelare)
'Ik kan geen bloem meer zijn. — 2. Irenee Duriez (Ichtegem) — 3. Walter Derycke (Lendelede). Er waren
7 vermeldingen.
— De Prijs van de Biennale v. Amateurschilders kreeg James Deconinck (Acad. Brussel).
POPERINGE — Kunstkring Hoppeland organiseert dit jaar de vijfjaarl. wedstrijd Schilderkunstprijs
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teur Weidestraat 11, 8100 Torhout). - Van Maurice van
Vossole verscheen de bloemlezing, vertaald en ingeleid uit
'Neue Gedichte' van Rainer Maria Rilke. Voorstelling had
plaats op 1.7 in de Abdij van Zwijveke te Dendermonde
door Anton van Wilderode. (Uitg. Stichting MercatorPlantijn Antw., 144 b1z., - Van Prof. Herman Vekeman
(Univ. Köln) publiceerde bij Alfa te Nijmegen: 'Panorama van de spiritualiteit in en om de Reformatie in de Nederlanden' (110 blz.); het boek brengt verduidelijking in
een veelheid van richtingen. - Van Prof. Mag. Gerard Verbeke verscheen 'De weg naar eigen academien' (1.590 fr.,
Uitg. Kon. Academie v. Belgie, Brussel). - De dichteres
Nadia Vereecke (Mercedes) hield een poezielezing op 22/7
in de reeks Artistiek Aperitief en de NTG-foyer. - In de
reeks 'Vijf schrijvers en hun landschap' leidde Herwig
Verleyen op 19.6 een groepsbezoek van het VKH aan Anton van Wilderode. - 'Negen eeuwen abdij Affligem 10831983' van dom Wilfried Verleyen is een realizatie van het
Genootschap voor Aalsterse Geschiedenis. Het rijk gelllustreerde boek, 260 blz., kost 1.400 fr.; overschrijven op
rekeningnummer 439-0108251-92 van de abdij. - Van Bernard Verstraete verscheen de novelle 'Muizenissen' bij de
Clauwaert (70 b1z., 155 fr.). -Van Joris Vlamynck m.s.c.
verscheen 'Bijdragen tot de geschiedenis van Beernem' (in
eigen beheer, Kasteeldreef 9, Beernem). - Van Maria Vlamynck een nieuwe poeziebundel 'Het geluk, je moet het
vergeten' (300 fr. + 25 fr. port in eigen beheer: br.
474.8133531.21 Joststraat 2 Koksijde). - De Reiefeeststoet
ging uit, in een nieuwe regie van Frans Vromman, deels
naar ideeen van wijlen Antoon Viaene en Rem! van Duyn.
Met medewerking van het ballet Olivia Geerolf. . - Letterkundige Andre Verbeke las uit eigen werk op 22/7 (Gentse
Artistiek Aperitief). - 'Het volksleven rond de Antwerpse
Cafechantants' van Jaek Verstappen verschijnt bij vzw.
De Nederlanden te Antwerpen.

II. BEELDENDE KUNSTEN
Wijlen Robert Aerens, Artiestenzolder St.-MartensLatem tot 11 /9. - Ksch. Bert de Keyser, De Gouden Reaal
Antwerpen tot 2/9. - De groep Asikan in Rijkscentrum
Frans Masereel tot 30/9. - Jean-Pierre Belaen en Mirella
Boerjan, tent. Minnewater Brugge juli. - Ksch. Gustaaf
Blommaert, Stadspaviljoen Nieuwpoort tot 30/7; g. Amigo Oudegem tot 6/8; Dienstcentrum Ledeberg 19/8 t. 4/9;
't Hof te Puttens Lede 26/9 tot 11/10. - Ksch. Frank Bogaert, Josy Dekor Tielt tot 11/7. - Frank Bogaert en Laurent de Backer, Oude kerk Oeren tot 7/8. - Ksch. Raymond Boonaert van 18/2 tot 4/3 Cult. Centr. Affligem;
tot 18/9 Kunstcentrum Hof de Bist Ekeren; met als inleider Roger Geerts. - Grafiek van Renaat Bosschaert in
Huidevettershuis Brugge tot 28/8. In VTB-gal. Hof te
Puttens Lede tot 2/10. - Grafiek van Frans Caen in Huidevettershuis Brugge tot 28/8. - Beeldhouwer Maurice
Brams o.m. ten huize Tollenaere-Lamote te Vosselaar tot
10/4. - Kunstschilder Andreas Buyens, Cult. Centrum Affligem v. 27/9 tot 7/ 10. - De eerste twee beelden van Livia
Canestraro en Stefaan Depuydt voor de Brugse Stadhuisgevel werden geplaatst (Filips de Schone en Margareta van
Oostenrijk). - Ksch. Marcel Celis, gal. BBL Diepenbeek
tot 1/8. - Muurpaneel in halfrelief 'Zon en Zee' van May
Claerhout werd ingehuldigd in het vacantiecentrum 'Zon
en Zee' te Westende. - Werken v. Leo Cleymans, Hof de
Bist Ekeren, 23.9 tot 21.10. - Ksch.-graf. Jan Cobbaert,
gal. Degryse Tielt tot 23/10. - Ksch. Prosper Colpaert,
Casino Oostende augustus. - Kunstschilder Willy Cools,
Philips Ontmoetingscentrum Eindhoven, augustus. -Bldh.
Antoine Crul, Prov. zaal '3B' Brussel tot 3/9 met 'Keramische sculpturen'. - Ksch. Marcel de Backer, 29/7 tot
17/9 en 7 tot 27/10. Kelder Oud Brugge. - Bldh. Paul de
Bruyne en Jos de Loose tent. Minnewater Brugge, juli.
-Kopergravures v. Staf de Bruyne, Ex-Libris-Centrum
St.-Niklaas tot 9/10. - Tek. Luc Degryse, gal. De Kippe
Merkem tot 31/8. - Werken van Alain Delaere, gal. Artypo Veurne tot 30/9. - Ksch. Frans de Leener, Cult. C. Af247

KG 4

BEELDENDE KUNSTEN

fligem 7 tot 22/7. - Werk van ksch. Jef de Leeuw, K.c.
Hof de Bist Ekeren vanaf 21/10. - Bldh. Eric de Smet, met
'Sculpturale Momenten-Evenementen' in Int. Cult. C.
Antwerpen tot 28/8. - Ksch. Gabriel de Pauw, v. 13 tot
28/10 in Cult. Centrum Affligem.- Tentoonstelling Robert Devriendt, gal. J.O.C. Brugge tot 14/9. - Werk van
Jacky Duyck, Teirlinckhuis Beersel tot 5/9. - Een prachtige Kunstmonografie 'Kunstschilder Leon Engelen' verschijnt weldra, met o.m. een vijftigtal kleurreprodukties
en een aantal in zwart wit. Linnenband, 32 x 24,5 cm.;
voorintekenprijs 950 fr.; na 15/10 1250. Bestellen op zijn
adres: Koningsveld 25, 3820 Alken (t. 011.312843; pc.
000.0612622-67. - Typogr. en schild van Ronald Ergo,
museum J. Dhondt-Dhaenens tot 28/8. -Ksch. Rudy Fonteyne, C.C. Affligem tot 11 september. -Een kunstmonografie over de schilder-graficus Andre Gailliaerde, o.
Praem., werd gepubliceerd door Juliaan Haest met inleiding door Rene Turkry, geillustreerd met 47 reprodukties
(waaronder 13 in kleuren). (Kan besteld p/a Roeselbergdal 11 te 3010 Wilsele, door overschrijving op 0000417695-13 van 500 fr., verz. incl.). - Ksch.-Beeldh.
Achiel Geerts, Parochiehuis Bevegem-Zottegem (21 tot
30/10). - Bij de voorstelling van de nieuwe jaargang van
tds 'Creare' werd een beeldhouwwerk van Yvonne Hannes geschonken. - Ksch. Edgar Heirman, Cult. Centrum
Affligem 1 tot 16/9; gal. Jos Cambre Bouwel tot 25/9. Ksch. Hugo Heyens, De Gouden Reaal Antwerpen, tot
2/9. - Ksch. Luc Hoenraet, G. Hugo Godderis Veurne tot
31/7; Teirlinckhuis Beersel tot 5/9. - Bld. Jef Innegraeve
en Germain Rotsaert, tent. Minnewater Brugge, juli. Ksch. Lieve Jacobs, Kasteel Laarne, tot 29/8. -Ksch. Hubert Jacobs, Vleeshuis Lier tot 12.9. - Ghislain Kuyle, Gemeentekrediet Knokke tot 13/8. - Landschappen van
Jeannine Laenen, Hotel De Schelde Kadzand tot 31/8. Ksch. Luc Meersman, gal. de Braekeleer Antwerpen tot
15/9. - 'Genesis' van Frans Minnaert, Sted. Museum
St.-Niklaas tot 28/8. - Werk van Piet Moerman, gal.
J.O.C. Brugge tot 12/10. - Ksch. Leonard Neven, De
Poortruimte Hoeselt tot 13/8. - Keramiek van Achiel Pauwels, C.C. Dommelhof Neerpelt tot 9/10. - Fotogr. Frank
Peeters, de Warande Turnhout tot 31/8; C.C. ter Dilft
Bornem tot 30/9. - Ksch. en etser Andre Peere, gal. 't
Schuurtje Damme tot 17/8. - Ksch. Maurice Pelgrims Hof
de Bist Ekeren tot 25/7. - Werken van Paul Reniere, Gemeentekrediet Knokke tot 13/8. - Werk van Andre Roelant, Mrs. v. Sch. K. St.-Niklaas tot 11.9. - Ksch. Karel
Roelants, AZ. VUB tot 8/8. - Werken van Erik Roets
(Hasselt) vanaf 15.10 C.C. Dommelhof Neerpelt. - Ksch.
Sabine Rommens VTB-gal. Hof te Puttens Lede 7 tot
23/10.- Ksch. Werner Sarlet, Gal. de Benne Blankenberge
tot 17/7. - Werken van Frans Schuermans, Abdij Averbode tot 31 /7 . - Werk van Jef Snauwaert, Kunstcentrum
Alsput St.-Pieters-Leeuw vanaf 21.10. - Ksch. Georges
Tahon, Spaans Paviljoen Veurne, tot 11/8. - Godfried
Theunyck en Jose Vanpoucke, Oude kerk Oeren tot 7/8. Ksch. Suzy van Bever, The Ascot Pub Aarschot, v. 31/8
tot 6/10, onder de auspicien van Deutscher Wein Belgien.
- Aquarellist Leo van Cauwenbergh, gal. Dakkar Oostende; ingeleid door Willy Bosschem. - Bldh. Elia van Damme en Jan Karel Verbeke, tent. Minnewater Brugge, juli. Ksch. Freddy van de Casteele Vismijn Nieuwpoort tot
1/9. Voordien tot 15/7 gemeentehuis Oost-Duinkerke.
-Photo-paintings van Armand Vandeghinste, stadhuis
Blankenberghe september. - Hans van de Kerckhove en
Jan Verbeke in Recente schilderkunst uit het PMMK v.
Oostende in het Antwerps CC tot 4/9. Ksch. Julien van de
Kerkhove, C.C. De Schakel Waregem vanaf 22.10. -Ksch.
Andre Vandevoorde, gal . New Selection Mechelen tot
12.10. -Ksch. Adriaan Vandewalle tot 28/8 in Stadhuis
Damme. -'Kruisweg van het ongewenste kind' v. Ksch.
Julien Vanelstraete, St.-Michielskerk Gent tot 24/7. Pastels en akwar. van Christine Vanhove, gal. ASLK Antwerpen, tot 30/9. Voordien in Gemeentekrediet Tielt tot
12/7. -Wijlen Ksch. War van Overstraeten, Stadhuis
Damme tot 28/8. - Pentekeningen van Andre van Poucke
monografie Gestella 83. - Graf. Remi van Praet Cult.
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Hoppeland: 125.000 fr. te verdelen over vier prijzen. De Nationale Prijs Hoppeland voor Schilderkunst

bedraagt 50.000 fr. Er is een prijs vanwege de provincie West-Vlaanderen,van 25.000 fr., de stad Poperinge schenkt een prijs van 30.000 fr. en voorzitter Gilbert Reniere van de organiserende kunstkring schenkt
een prijs van 20.000 fr. De bekroonde schilderijen blijven eigendom van de kunstenaars. De selectie gebeurt door een jury die representatief is voor de diverse stromingen die het hedendaagse kunstbeeld domineren. Deelnemers moeten Belg zijn of sinds vijf jaar in Belgie verblijven. Men moest inschrijven voor
1 oktober.
PRUM - De Keizer Lothariusprijs (5.000 DM) werd uitgereikt n.a.v. de opening van de 26ste tentoonstelling van de Europese Vereniging van Beeldende Kunstenaars uit Ardennen en Eifel in de voormalige benedictijnerabdij te Prum aan kunstschilder Emile Olivier. Er waren daar tot 21 augustus ca. 170
werken van 76 schilders, grafici en beeldhouwers uit Belgie, Frankrijk, Luxemburg en West-Duitsland te
zien.
ST.-NIKLAAS - De Intern. Exlibrisprijskamp van St.-Niklaas 1983 kreeg drie laureaten, waarbij voor
de eerste maal een belg. Bekroonden: Lou Strik (Ni.), Michail Wercholanzew (USSR) en Ernie! Hoorne
(Avelgem). Er waren 1021 ingezonden Exlibris uit 40 landen. Em. Hoorne kreeg de 1. Pr. (v. St.-Niklaas)
en de 3. Pr. (v. O.-Vl.) met de exlibris Klaus Rode! en Ann Beckevoort.
ST.-TRUIDEN - Tot 16/10 werd een retrospectieve gewijd in het CC. aan de drie overleden Truierse
kunstenaars: Ri Coeme (t 1979), Lambrecht Lemmens (t 1952) en Jozef Tysmans (t 1974).
WATERMAAL-BOSVOORDE - Op de gemeentelijke Prijskampen voor schilderkunst en beeldhouwkunst 1983 kon men tot 15/10 inschrijven bij de gemeentel. dienst voor Cultuur, t. or. 672.26.54 (toestel
39), waar men het reglement kan aanvragen.

C. MUZIEK- TONEEL -BALLET
ANTWERPEN - De Hendrik Caspeeleprijs voor een Vlaamse zanger of zangeres, die in de opera de
faarn van Vlaanderen diende in de laatste drie jaar, zal door de Vl. Toeristenbond in het najaar worden
toegekend.
- De Thaliaprijs voor de beste toneelprestatie in het seizoen 1982-1983 krijgt Karel Vingerhoets, voor de
titelrol in 'Arme Cyrano' (Pavel Kohout/Edmond Rostand) met het Raamtheater. Prijs toegekend door
de uitgeverij Hoste.
- Aan wijlen musicus Eugeen Beeckman werd een herdenkingsplechtigheid gewijd op 11 juni op zijn
laatste rustplaats. De Vlaamse Sabamvrienden, die Prof. Eug. van der Eyken leidt, hadden de gelden verzameld voor een zerk.
BRUGGE - Het 40e Prov. Festival voor Jeugd- en Kindertheater heeft plaats van 1. 10.83 tot 1.5.84. Het
is geen prijskamp maar een aangeboden podium. Alle groeperingen - scholen, jeugdbewegingen, gezelschappen - kunnen deelnemen. Grootste opvoeringsvrijheid, zowel toneelstukken als spektakels. Elke
groep ontvangt een deelnemingspremie (6.000 fr.) en wordt begeleid door provinciale theaterconsulenten.
Er worden geen prijzen of punten toegekend, maar na de opvoering krijgt de groep een vertrouwelijk evaluatierapport. Inlichtingen vragen en kandidaturen voor deelname insturen schriftelijk, drie maand vOor
de opvoering: Prov. Dienst v. Cultuur, Leopold III-laan 41, 8200 Brugge t.a.v. Secretariaat Jeugdtheaterfestival. (t. 050/31.29.01, toestel 215).
- De A. Van Ackerprijs (100.000 fr.) werd toegekend aan de Westvlaamse bard en beeldhouwer Willem
Vermandere, waarover door Gwij Mandelinck e.a. een mooi kunstboek verschijnt bij Lannoo: 'Van Lied
en Steen'.
BRUSSEL - Compositiewedstrijd Flor Peeters (voor orgel) georganiseerd door de Belgische Artistieke
Promotie. Duur ± 10' (25.000 fr.). Mogen deelnemen: de Belgische componisten die lid zijn van Sabam.
Uiterste datum: 31 oktober 1983. Adres: B.A.P., Aarlenstraat 75-77 - 1040 Brussel.
- De prijs van het Cult. Jong. Paspoort (CJP) werd toegekend aan Tiedrie door een Vl.-Nederl. Jury.
Tiedrie bestaat uit Tone Brulin en een danseres uit het vroegere Nederl. Indie. Een der vroegere prij swinnaars was.... Urbanus van Anus, het type van de Vlaming zoals de Hollanders hem zien.
EVANSTON (USA) - Een Rotarybeurs van Rotary-International werd toegekend aan musicus Jos
Leen, die hem toelaat een jaar vervolmakingscursus te volgen aan de Hochschule fur Musik and Darstellende Kunst te Salzburg. Jos Leen (35 j ., Opglabbeek-Genk) is leraar aan de Genkse muziekacademie te
Bree en Diest; tevens repetitor en pianist-begeleider van de Opera de Wallonie te Luik en tenslotte organist en koorleider van Winterslag.
GENEVE (Zw.) - Voor de Compositiewedstrijd 'Koningin Marie-Jose' (nov. 1984) vraagt men een
compositie voor een septet bestaande uit 2 violen, 1 alt, 1 cello, 1 fluit, 1 klarinet en, naar keuze, of 1
harp, of 1 clavecimbel, of 1 slagwerk. Duur: min. 12', max. 20'. Verdere inlichtingen + insturen:
Secretariat du Concours de Composition Reine Marie-Jose, Merlinge, 1251 GY/Geneve (Suisse).
GENT - De driejaarl. Prijs Frans Verelst van Open Kring voor culturele verdienste werd toegekend aan
Jan Briers, oprichter van het Gentse Festival van Vlaanderen.
GROBBENDONK - In de Compositiewedstrijd voor Jeugdharmonie- en Jeugdfanfare-orkest op initiatief van het Kempisch Jeugdfanfare-orkest o.l.v. G. Folman bedragen de prijzen: 50.000, 30.000 en
20.000 fr. Voor inzending was de uiterste datum 30 september 1983, op adres: Eddy Gielis, Secretaris
Kempisch Jeugdfanfare-orkest, De Heide 7 - 2288 Grobbendonk.
HARELBEKE - Peter Benoit-compositieprijs voor Belgische Componisten in 1984; 150 jaar geleden
werd Benoit te Harelbeke geboren. Opgelegde tekst: 'Een spel met woord en muziek voor de Jeugd' van
Andre Velghe. Duur: 40 A 50 minuten. Voor de uitvoering kan de componist beschikken over een jeugdorkest, een jeugdkoor en een toneelklas. Partituren anoniem met kenspreuk en gesloten omslag (naam,
adres, curriculum) insturen tegen 1 mei 1984. Jury: J. Decadt (vz.), K. Goeyvaerts, E. van der Eycken,
E. Gistelinck, R. Coryn, A. Velghe. Uitvoering van het bekroond werk op 24 november 1984. De prijzen

bedragen in totaal 120.000 fr. Gedetailleerd reglement aanvragen. Secretariaat Compositiewedstrijd,
Stadhuis, 8730 Harelbeke.
HASSELT — De Muziekwedstrijd van het Gemeentekrediet telde dit jaar 125 inschrijvingen, alles samen
138 jongeren, overwegend pianisten, fluitisten, klarinettisten en violisten. De eerste schiftingsproeven,
niet publiek toegankelijk, hadden plaats van 3 tot 8 oktober, de finales in Hasselt van 17 tot 20 nov.
Slotkoncert in de Hasseltse Grenslandhallen met het Nationaal Orkest en het koor Cantores uit Brugge;
(Tweede Symfonie van Mahler).
LONDEN — De jonge musicus Daniel Schroyens studeert reeds vier jaar aan het Trinity College of Music, waar hij de 3-jaarlijkse Menuhin-Prizefor Composition verwierf voor zijn 'Poema for 12-part string
orchestra'.
MECHELEN — De Koninklijke Beiaardschool Jef Denyn te Mechelen, met medewerking van het stadsbestuur en steun van het comite 'Voor Toren en Beiaard' organiseerde een internationale Compositiewedstrijd voor beiaard (46.000 fr.). Op maandag 12 september vond op de Mechelse beiaard ook een
wedstrijd plaats van beiaardiers en dit voor de Prijs Prosper Verheyden (5.000 fr.). Inschrijvingen
moesten ingediend voor beide wedstrijden voor 20 augustus. Deze wedstrijden werden ons niet tijdig medegedeeld.
— Componist en dirigent Peter Cabus 60 werd gevierd o.m. door een huldeconcert op 20/9 in het
auditorium van het Cultureel Centrum.
MONTREAL — De film 'Bienvenuta' van Andre Delvaux werd bekroond door het Filmfestival. Hij is
gebaseerd op 'La confession anonyme' van Suzanne Lilar (° Gent) en speelt grotendeels te Gent.
PARIJS — Voor de Internationale Compositiewedstrijd georganiseerd door de Association Acanthes in
samenwerking met het Franse Ministerie van Cultuur en van Buitenlandse betrekkingen (prijzen:
7.500 FF) worden gevraagd: A. Werk voor piano; B. Werk voor klarinet; C. Werk voor piano en klein
instrumentaal ensemble (max. 15 pers.). D. werk voor klarinet en klein instrumentaal ensemble (max. 15
pers.). Mogen deelnemen: de componisten niet ouder dan 35 jaar op 15 september 1983. Uiterste datum:
15 september 1983 op adres: Association Acanthes, 32, Rue Washington -F-75008 Paris (France). Deze
wedstrijd werd ons te laat medegedeeld. Noteren voor 1984!
— Voor de Internationale Muziekwedstrijd Arthur Honegger '83 (prijs: 30.000 FF) wordt een compositie gevraagd. Al dan niet uitgegeven werk voor a-capella-koor, met of zonder vocale solisten. Duur: min.
10'. Uiterste datum: 30 oktober 1983; insturen op adres: Secretariat General du Prix Arthur Honegger,
Fondation de France, 40, Avenue Hoche - F-75008 Paris. Tel. 563.66.66.
PARIJS-TOKIO — De 3rd International Original Concert - Yamaha Music Foundation (Japan) organiseert een compositiewedstrijd voor ernstige muziek dat door de componist zelf dient te worden uitgevoerd. Voor wat de kamermuziek betreft dient de componist op effectieve wijze aan de uitvoering deel te
nemen. Het ensemble of orkest dirigeren is als een effectieve deelneming beschouwd. Uiterste datum voor
inzending was 1 oktober 1983. Adres: International Original Concert Committee Yamaha Music
Foundation, 3-24-22, Shimo Meguro, Meguro-ku, Tokyo, 153, Japan. Telex: 2466571 Yamaha J.,
Telegrafisch adres: Yamahacourse Tokyo of Ecole d'Orgue Yamaha Centre Pilote, 5, Cite Trevise F-75009 Paris (France). Tel. 770.82.52 of 770.15.80.
PRAAG — Op de Praagse Quadriennale voor Scenografie werd het ontwerp van de theaterarchitecten
'Gebouw voor een anoniem theater' bekroond met een eerste prijs. Het betreft de verbouwing van het
Brussels Garage-theater, een ontwerp van de architecten Luc D'Hooghe en Roos Werckx. Aan de Praagse Quadriennale 83 namen 400 scenografen deel uit 28 landen; o.m. van de Vlaamse sectie der Belg. Assoc. voor Scenografie en Theatertechnici.
SAN SEBASTIAN — Het Video festival van San Sebastian kende de eerste prijs ex-aequo toe aan twee
Belgische produkties: 'Come it amo' van Marie Andre en 'City of Angels' van Marina Abramovicz-Ulay.
Deze kreeg ook de Monitor-prijs. Het video-festival maakt deel uit van het vierde filmfestival van San
Sebastian.
ST.-REMY-DE-PROVENCE (Fr.) — Voor de Internationale Compositiewedstrijd voor Orgel: Grand
Prix St.-Remy-de-Provence 1984, bedragen de prijzen: 5.000 en 10.000 FF. De kandidaten dienen twee
werken te schrijven: 1. Een werk voor groot orgel, duur van 10 tot 15'; 2. Een werk voor klein orgel met
een klavier en pedaal, duur van 7 tot 10'. Uiterste datum voor inzending: 30 april 1984 op adres: Grand
Prix de Saint-Remy-de-Provence, 5, Rue Carnot - F-13210 Saint-Remy-de-Provence (France).
SEPTFONDS (Fr.) — In de Internationale Compositiewedstrijd voorAccordeon bedragen de prijzen: lste
1.000.000 Lires, 2de en 3de prijs: 500.000 Lires. Uiterste datum van inzending was 10 oktober 1983. Adres:
M. Ch. Demaele, Pech des Treilles, Puylaroque - F-82240 Septfonds, France. Tel. 00/33.63/31.90.48.
STONEHOUSE (G.B.) — Voor de Internationale Compositiewedstrijd van het Stroud Festival 1984 bedraagt de prijs: 1.000 Pound. Gevraagd wordt een compositie voor koper-kwintet (2 trompetten, harmoniehoorn, tenor trombone, tuba). Duur: min. 10', max. 15'. Mogen deelnemen: de componisten die op
29 februari 1984 de leeftijd van 40 jaar niet hebben bereikt. Uiterste datum voor inzending: 29 februari
1984 op adres: I.C.C. Secretary, Pennwood, College Grounds, Stonehouse, Glos. GL10 2LQ (England).
TONGERLO — ANZ-Koortreffen op 2 oktober in de abdij, georganiseerd door het Vesperkoor. Minstens
een religieus en een profaan werk moest uitgevoerd worden door de deelnemers.
TORINO (It.) — Voor de 1st International Competition of Composition Antidogma Musica wordt gevraagd een compositie voor: gitaar en piano; gitaar, piano en fluit; gitaar, piano en viool; gitaar, piano en
slagwerk; gitaar, piano, fluit en slagwerk; gitaar, piano, viool en slagwerk. Mogen deelnemen: de Europese
componisten geboren na 19 septebmer 1945. Adres voor inlichtingen: Comitato Organizzatore Antidogma
Musica -Via Cernaia 38 - I-10122 Torino (Italy). Tel. 011-54.54.00.

KG 5 MUZIEK, TONEEL, BALLET
Centrum Affligem 20 tot 28/10. - Ksch. Jef van Ruyssevelt, gal. Brabo Antw. tot 9/10; gal. Mercator Antw. tot
9/10. - Ksch. Jan van Saene, Sheraton Hotel Brussel 2030/7 (Europ. Conventie FGBM). - Willy Verbrugge en
Jean-Pierre Vermeersch, Oude kerk Oeren tot 7/8.
-Kunstschilder Frans Vercoutere, gal. J.O.C. Brugge
31/10 tot 9/11. - Rik Vermeersch, gal. J.O.C. Brugge 17
tot 26/10 en met Erik Verhal in 'Recente Schilderkunst'
v.h. PMMK in het Antwerps ICC tot 4/9. - Keramiek v.
Jose Vermeersch, gal. Tamara C.C. Hasselt tot 23.10;
Cult. C. Gildhof Tielt voordien tot 17.7. - Ksch. Godfried
Vervisch, C.C. Gildhof Tielt tot 17/7. - Werken van Jozef
Werbrouck, de Warande Turnhout tot 30/9. - Bldh.
Andre Willockx in gal. J.O.C. te Brugge van 3 tot 12/10.
Ook met Frans Wuytack, tent. Minnewater Brugge, juli.
Ook Huidevettershuis Brugge tot 28/8. - Schild. en Graf.
v. Jos Wits, tot 15/9 Casino Koksijde. - Wijlen Ksch.
Henri-Victor Wolvens, stadhuis Damme tot 28/8. - Ksch.
Robert Wuytack, gel. Brabo Antw. vanaf 16/10. - Ksch.
Staf Zerk, K.C. Hof de Bist Ekeren tot 21/8. Inleider Roger Geerts.

III. MUZIEK, TONEEL, BALLET
Van toondichter Armand Belien verscheen een 5-delige
uitgave van herwerkte en nieuwe koorwerken: geestelijk
en profaan — voor vier gemengde stemmen a capella of
met klavierbegeleiding. Volgende delen in voorbereiding.
Men stelle zich in betrekking met de componist: Geelsebaan 16, 3998 Laakdal. - Pianist Raf Belmans hield op
13/3 een aperitiefconcert in Hotel Het Lam te Geel. - Van
de jonge componist Kurt Bikkembergs werd te Stevoort
gecreeerd zijn opus 1, de psalm 'Dominus regnavit' voor
koor en orgel. - Werk van Peter Cabus werd o.m. bij
BRT3 uitgevoerd op 13/8; eveneens op 5/8 zijn 'Kwartet
voor fluiten'; zijn 'Sonate in een beweging' op 23/9.
-'Twee koorstudies' van Frits Celis werden uitgevoerd
door de Capella Caecilia in de Antwerpse kathedraal. 'De
Averulle en de blomme' op 28/8 voor BRT-3. - 'Douze
chansons' van Vincent Christoff kwam op BRT-3 op 4/9.
Zijn 'Ariettes oubliees' op 25/9 uitgevoerd door Louis
Devos. - Muziek van Daniel Clement werd op plaat gebracht, door het Izegemse St.-Gregoriuskoor o.l.v. Luc
Ghekiere, met aan het orgel Herman Roelstraete. (425 fr.
+ 25 fr. port, t.n.v. Geert Declerck, Ommegangstraat 33,
8700 Izegem). Muziek van dezelfde componist werd op
21 /8 door dezelfde uitvoerders uitgevoerd te Banneux.
-'Porque' van Jan Decadt op 16/9 uitgevoerd op BRT-3.
-De sopraan Bernadette Degelin op 14/8 met Bachconcert in St.-Salvators te Brugge. - Orgelconcert van R.
Deleersnijder, O.L.Vrouwekerk Nieuwpoort op 9/8. Organist Roger Deruwe concerteerde in de Brugse
St.-Salvatorskathedraal op 9/7 (Brugse Kathedraalconcerten). Eveneens met het ensemble Religioso in
St.-Salvators Brugge, St.-Pieter en Paulus Oostende en
St.-Rochus Blankenberge in juni-juli. Verder nog leidde
hij het Veremanskoor o.m. te Mol op 30.10. - 'Lofzang
van alle tijden' is de derde reeks hymnologische studies,
gepubliceerd door Ignace de Sutter. Bij B. Gottmer's uitg.
Nijmegen (335 blz., 525 fr.). De vorige delen verschenen
in 1974 ('De dienst van het lied') en 1979 ('Psalmen, Hymnen en Liederen'). - 'Romance in Leningrad' (A. Arbusow) is het 2e stuk van het nieuw seizoen van WT Antigone Kortrijk; in regie van Bert de Wildeman, vanaf 4.11. Gastconcert op de beiaard van het Gentse Belfort door
Geert D'Hollander op 20/8. - Beiaardconcerten van Jo
D'Hollander op het Gentse Belfort op 2 en 16/7, 13 en
27/8.- Pianorecital van Luc Devos uitgezonden op 7/8
voor BRT-3 (was van 25/4). Met werk van Mendelsohn in
de Vl. TV begin augustus. - Het Kortrijks Gemengd Koor
concerteerde op 26/6, met Chris Dubois aan het orgel in
de Kortrijkse St.-Maartenskerk. Eveneens met het Veremanskoor o.m. op 30/10 te Mol. - Paul Dombrecht hobo
o.m. op 19/8 voor BRT-3. - De Capella Caecilia concerteerde o.l.v. Frans Dubois begin juli met Gounods 'Zeven
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Kruiswoorden', in de Antwerpse Kathedraal. De capella
werd gepresenteerd op BRT-3 op 17/9. - Muziekkapel der
Zeemacht o.l.v. Guy Duyck o.m. voor BRT-3 op 20/8.
-Johan Duyck leidde Europa-Cantal-koor op 14/8 in
St.-Salvator Brugge. - In bewerking en regie van Miel
Geysen speelt het Mer ksems Kamertheater 'Buiten voor
de deur' (W. Borchert) in sept. en okt. - Coda met Debussy door Robert Groslot, Vl. TV op 24/6. - 'Movimenti
voor Blaaskwintet' van Franklin Gyselinck op 9/8 voor
BRT-3; een werk in opdracht van BRT -3 gecomponeerd.
Zijn 'Lacrimosa' op 5/8. - De groep 'Ons Dorado' o.l.v.
Paul Hanoulle zong o.m, op 6/8 voor BRT -3. - 'L'Oeuvre
de J .Ph. Rameau' referaat-recital van Johan Huys, Prov.
Hof Brugge, 6/8 (Festival van Vlaanderen). Orgelconcert
op 24/7 in Abdij Mol-Postel en 2/9 op Spaans orgel v.
Melseelse Gaverlandkapel. Hij speelde uit Haydn op orgel
22/8 voor de VI. TV; op 23 en 31/8 op clavecimbel in de
Gentse Bijloke. - Jozef Joris en Paul Valgaeren zijn lesgevers op de ontmoetingsdag v. Koorleiders te Retie op 1820 oktober. - Christel en Koen Kessels zetten de Aperitiefconcerten (Gem. Kr.) in op 10/7 in het Oostendse Kursaal
met een vierhandig pianoconcert; eveneens op 7/10 voor
de middagconcerten van Antwerpen. Pianorecital van
Christel Kessels als aperitiefconcert in Casino Middelkerke op 15/8. Adres: Postbus 192, 8400 Oostende. - Het
koor Alauda o.I.v. Ivan Leire op 30/9 in BRT-3. - Gedichtenvoordracht van Rita Lomme te Blankenberge op 3/9
(Poeziedag 't Kofschip). - Pianist Abel Matthijs speelde
o.m. voor BRT 3 op 19/8, evenals in de reeks Autochtoon
op 26/8. - 'De loze Vink' wordt uitgevoerd door het
Merksems Kamertoneel in regie van Walter Merhottein,
met o.m. hemzelf en Guido van Camp. (oktober). - Werken van Vic Nees en Herman Roelstraete door het
St.-Amandskoor Oostakker op 1/7. De Magnificat van
Vic Nees op 14/8 in St.-Salvator Brugge. Van hem verscheen bij het ANZ 'Zoete Merroton. Tien onbekende
Oud-Nederlandse liederen voor gemengd koor' (75 fr.).
Ook een herdruk van de bundels 'Ik kwam er letsmaal',
'Ik ben van nergens en van overal' en 'Waak op, waak op'.
- Het Opus 100 van Flor Peeters met koralen door het
Leuvens Collegium Cantorurn o.l.v. Leo van Nevel op
14/8. Zijn 'Missa Festiva', die reeds als gemeld op verschillende plaatsen werd gespeeld, werd op 24.6 ook
gespeeld in Japan door het koor o.l.v. Robert V1ieghen.
Flor Peeters componeerde ook op een tekst van Kardinaal
Danneels 'Een gebed voor de Kerk' voor SATB a capella;
gecreeerd door de K. Kunstkring E. Tinel. - Toonkundige
Herman Roelstraete was gast op de ANZ-koorweek op
20/7 te Lummen.- Coda-programma uit 'De zeven
Weeen' van Jozef Ryeland o.l.v. Vic Nees, op 16/8 bij de
Vl. TV. - Het Antwerps Kathedraalkoor o.l.v. Jan
Schrooten o.m. op 15/8 in de kathedraal (Jozefsmis van
Flor Peeters), in Hildesheim op 9, 10 en 11/9. Op 15/10 in
St.-Laurentius op 15/10 (missa Festiva van Flor Peeters).
- De woordkunstenares Tine Ruysschaert houdt de slotpoezievoordracht van het Leuvens Intern. Poeziefestival
<:tp 30/10.- 'Sonance voor twee piano's' van Daniel
Schroyens in het programma Autochtoon opBRT3 ; zijn
'Rapsodie voor drie klarinetten en basklarinet' op 6/9. Van musicus Raymond Schroyens verscheen een herdruk
van de liederbundels 'Als de kerels te gare zijn' (gem. st.)
en 'Wij zijn al bijeen' (gel. stem); respectievelijk 65 en 55
fro Bij het ANZ. Hij was het ook die bij de huldiging van
Flor Peeters te Mechelen sprak over zijn betekenis voor de
orgelcultuur, op de 80e verjaardag van onze ere-deken. Het koor Tonnada o.I.v. Aimee Thonon was opnieuw op
gastreis in de USSR o.m. voor het Festival der kinderkoren te Moskou en aan de Zwarte Zee. - Het Koperensemble Religioso van Dendermonde speelde 0.1. v. Luc van
den Broeck o.m. bij de opening der gerestaureerde Dendermondse abdij van Zwijveke (24.6). - Van toondichter
Ernest van der Eycken werden nieuwe werken gecreeerd:
'Sonatine voor Sofie, voor piano' en 'Legende voor piano
en viool'. Zijn 'Strijkkwartet' kwam op BRT -3 op 9/8. Beiaardconcert van Gustaaf van der Weyden o.m. op
28/8 Hof van Busleyden Mechelen. - Het Nederl, Kamer-
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uit bet leven van kunsten en letteren
ANTWERPEN - De grote Ensor-Retrospectieve, die te Zurich werd vertoond, is in het Museum voor
Schone Kunsten van 20/8 tot 30/10, met werken uit tientallen musea en prive-verzamelingen. Cataloog:
500 fro In totaal 120 schilderijen, 70 tekeningen en akwarellen, etsen.
- Recente schilderkunst uit het Provo Museum voor Schone Kunsten (Oostende) tot 4/9 in Int. C.C.,
Antwerpen.
- De provinciale musea van Antwerpen hebben een inventariscataloog uitgegeven van de collectie
Edelsmeedwerk van het Museum Sterckshof. Zij omvat een groot aantal kleine voorwerpen voornamelijk afkomstig uit het oud fonds, verzameld door de eerste conservator Joseph de Beer: gildezilver,
juwelen, kostuumonderdelen en sieraden, gerei en devotie-objecten. Verder bezit het Sterckshof een 40tal stukken zowel religieus als burgerlijk zilver, hoofdzakelijk aangekocht door toedoen van Piet Baudoiun, eerste conservator van het Sterckshof. In de aankooppolitiek werd de nadruk gelegd op de verwerving
van Antwerps zilver. Auteur van de cataloog is A.-M. Claessens-Pere; 112 bIz., I 500 illustraties, 200 fr.
pr. 000.0082940.05. P.M. Sterckshof.
- Van Nederzetting tot Metropool (archeol.) in Volkskunstcentrum, verlengd tot 25/9.
- 15 From Belgium (fotogr.) in gal. Paule Pia tot 31/7.
- De 100ste verjaardag van de geboorte van componist Karel Candael werd gevierd door een concert uit
zijn werken.
- Aangenaam is het nieuw tijdschrift uitgegeven door de Vl. Bibliotheekcentrale, gewijd aan jeugdauteurs. Zes maal per jaar wordt een map met losse bladen uitgegeven, telkens over een auteur, de eerste
over Cyriel Verleyen. Volgen Liva Willems, H. van Daele, Maria Heylen, Gie Laenen en Cor Ria Leeman.
ARENDONK - Van Jan Goris wordt het folkloristisch werk Het Vizirgat fotografisch benadrukt, met
de 50 tekeningen van Remi Lens. (336 bIz., 400 fr. voorintekening: Seer. Ais Ic Can, Bergen 18).
BEAUVOORDE - Op de jaarlijkse vergadering van de Vlaamse Academie in het kasteel Beauvoorde
sprak Ada Deprez (voorz.) de inleiding, wijl August Keersmackers de academische rede hield over 'Consciences nederige kranskens uit heidekruid en koornbloemen'.
- Westhoekkunstenaars in Gal. Driekoningen van 10/9 tot 30/10.
BELSELE - Nieuwe LP van hoofdzakelijk oudere orgelmuziek uitgevoerd door Luc Bastiaens op Van
Peteghemorgel (1784) van Belsele. Intekenen: 325 fr. br. 068.0704060.61 Belseelse Concertvereniging.
BERINGEN - Over de Beringse Musicus Lodewijk Heiligen ofte Louis Sanctus (0 ca. 1304, Beringen),
vriend van Petrarca te Avignon, publiceerde Andries Welkenhuyse nieuwe gegevens in 'Pascua Mediaevalia' (in honorem Prof. Dr. Jozef M. de Smet, K.U.L.). Het betreft o.m. zijn relaties met Brugge en het
kapittel van St. -Salvator.
BRUGGE - Herdenking van overlijden in 1983 van de diplomaat en christelijke humanist Anselm Adorne, oprichter der Jeruzalemkerk; met tentoonstelling tot 25/9 in deze kerk; catalogus-gids. - 23ste Internationaal Symposium Teilhard de Chardin (Europa-college) had plaats van 1 tot 4/9.
- De nieuw geordende collecties van het Groeningemuseum worden thans bewonderd in een complex
dat volkomen aan aIle voorwaarden beantwoordt op gebied van belichting, verwarming, klimatizering en
beveiliging. Bovendien werd een onderdeel van het oude St.-Janshospitaal voor diverse doeleinden ter beschikking van het Museum gesteld. Meer daarover in het 'Informatiebulletin' der Sted. Musea nr. 5
(20 fr.). Daar vindt men ook gegevens over het pas ingerichte 'Broodthaers-kabinet', een curiosum van
grote documentaire betekenis voor onze eeuw. De Stedelijke Musea verwierven 'De waarzegster' van Jakob van Oost, evenals 'De Geboorte' en 'De Boodschap aan Maria' van Petrus Christus.
- Aansluitend bij de tentoonstelling Kant uit Brugse kerken en kloosters in het Prov. Hof (13-28/8), georganiseerd door bet Kantcentrum Brugge, werd een kijkboek met de mooiste stukken gepubliceerd
(750 fr., Kantcentrum, Balstraat 14, 8000 Brugge, tel. (050) 33 00 72; port bijvoegen).
- De renaissancist en drukker Hubertus Goltzius overleed in 1583; eveneens schilder en etser. Tentoonstelling eind '83 in het Gruuthusemuseum. In 1584 overleed te Brugge de schilder Pieter Pourbus,
aan wie in 1984 een grootse zomerretrospectieve wordt gewijd (22/6-30/9).
- Vijjtien jaar internationale koorweken te Brugge (1968-1983), tentoonstelling in Heem Spermalie tot
14/8.
- Het Sted. Museum van Volkskunde (conservator W.P. De Zutter) vierder op 3/9 zijn tweede lustrum.
De nieuwe beknopte museumgids werd er gepresenteerd evenals 'Techniek van de kloskant. D.I, Stropkant' van mevr. J. Geers. Ook de keramiek 'De Brugse Halletoren' (mevr. M. Trapman-Bauer) en 'De
Bruggeling' (Jef van de Caesbeek).
- Hems (Hedendaagse muziekspreiding) organiseerde zijn 3e festival (21-29/10) in 't Leerhuys. Avantgarde, Nieuwe Eenvoud, repetitieve en minimale muziek, serialisme en aleatoriek: aIle stijlen van de '
periode 1950 kwamen aan bod. O.m. optredens van Piet Dombrecht, Gert Francois, blaaskwintet 'Air
conditioning', saxofoonkwartet Fr. Commeene, Ensemble v. Lemmensinstituut Leuven, Robert Groslot.
BRUSSEL - De Belgische Centrale voor Architectuur meldde dat de overblijfsels van de Brusselse Maison du Peuple van Horta, die door de Centrale gered werden bij de afbraak, onherstelbaar verloren gaan
door diefstal en uitverkoop; zij werden in 1981 in een open plaats in het Laarbeekbos te Jette weggegooid.
- Textielkunst uit China, Koninklijk Museum voor Kunst en Geschiedenis, Jubelpark, tot 31/9.
- Aspekten van Kunstambachten in Oost- Vlaanderen in zaal3B, Grasmarkt tot 22/7. Organisatie Prov.
Com. van Kunstambachten van O.-VI.
- Op 15/10 'Letter en Tetter' in de Animatiehal v. het Paleis v. Schone Kunsten: eendagsmanifestatie
over Vl. literatuur, teater, muziek; met verkoopstands, attracties en poezielezingen uit eigen werk. Ook
uitgaven in eigen beheer mag men er te koop bieden. Org.: Ver. ter Bevordering v.d. Ned. Literatuur, Ravensteinstr. 23, 1000 Brussel.

— Reformatie en beeldende kunsten, voordrachtenreeks v. 23/10 tot 11/12 KMSK (met dia's)

Regentschapstraat 3.
DEERLIJK-MENEN-POPERINGE — in deze steden organiseert het Provinciebestuur West-Vlaanderen
het 2e festival der Jeugdmuziekkorpsen, respectievelijk op 23, 30 en 16/10.
DAMME — Een Historische Documentaire Film over de stad werd door Lucien Henneman en Dries van
Damme gerealiseerd. Uitgezonden op 10/8 door Vi. TV.
DEURLE — De J.L. de Belder-stichting publiceerde 'Het morgenrood, het avondrood' een herinneringsalbum aan de grote dichter, samengesteld door echtgenote en kinderen. Een kijk- en leesboek, 128 blz.
185 x 230; 50 illustraties; tot 30/11 a 950 fr., op br. 449.5600471.59, de Belderstichting; met lijst der voorintekenaars. Door storting van 250 fr. wordt met lid van de stichting.
DEURNE — Int. tentoonstelling Jewellery redifined Sterckshof tot 16/8 (juwelen in niet edele metalen).
Terzelfdertijd Orefici Psadovani, Paduaanse edelsmeedkunst.
DIEST — Handschriften uit Diestse kerken en kloosters werden m.m.v. het Leuvens Centrum voor Studie van het Verluchte Handschrift, o.l.v. Prof. M. Smeyers bijeengebracht tot 25/9, in het Stedelijk Museum van Diest. Het oudste is een Sacramentarium uit einde 12de eeuw. Met overzichtelijke diamontage.
GALMAARDEN — De Provinciale Dienst voor de Jeugd van Brabant is sinds vorig jaar in het Baljuwhuis gestart met een permanent atelier volksmuziek en instrumentenbouw onder de leiding van Herman
Dewit. In dit atelier werken op dit ogenblik zeven van de negentien deelnemers aan hun eigen
'boerenlier'. De catalogus van de tentoonstelling over de draailieren maakt deel uit van het eerste jaarboek dat over het atelier voor volksmuziek wordt gepubliceerd.
GENT — Arch. Albert Van Huffel, tentoonstelling m.m.v. Stichting Architectuurmuseum en Dienst
Kunstambachten O.-Vl., Museum voor Sierkunst tot 9/10. Voordracht over de ontwerper van de Basiliek
van Koekelberg (6/10 te 20 u.) in het Auditorium van het Schoolmuseum, door Arch. Marc Dubois,
Prof. H. Inst. v. Arch. St.-Lucas Gent en NHIBS Antwerpen. Hij is ook medesamensteller der tentoonstelling en schreef een monografie over Albert Vanhuffel: 156 blz., 60 illustr.,(10 in kleur), negen
hoofdstukken over de ontwikkeling van 1889 tot 1935, 25 x 25 cm, uitg. Snoeck-Ducaju Gent (Begijnhoflaan 464, 9000 Gent).
— Eind oktober wordt in het Bijlokemuseum — i.s.m. het Gentse stadsbestuur — de grammofoonplaat
voorgesteld: 'Luister van de Renaissance in Gent'. Vooral werken van tot nu toe minder bekende componisten uit het Gentse zijn opgenomen. De samenstelling berust bij Prof. Dr. I. Bossuyt (K.U.L.). De
groep Pandora en het koor Cantabile uit Gent o.l.v. Jos Van den Borre brengen werken van A. Utendal,
J. Buus, C. Canis, P. Maessens en R. Pathie.
— De luister van de Gentse Patricierswoning, herenhuizen uit de 2de helft van de 18de eeuw, in Museum
Arnold Vander Haeghen, juli-augustus.
— Het Documentatiecentrum voor Dramat. Kunst werd opgericht dat 'Documenta' uitgeeft met als redactie o.m. Flor Demedts (H/VET Gent), Luc Lambrechts (KUL). Jozef de Vos (RUS), die redactiesecretaris is (Rogier 44).
HASSELT — Consciencetentoonstelling in de Prov. Bibliotheek tot 8/9.
— In het Provinciaal Museum werden op 15 sept. geopend de tentoonstellingen: 'Videokunst in Belgie'
(premiere), 'Bauhaus Photographien' (voordien in Keulen, A'dam en New York) en 'Joel P. Witkin'
(New York) met zijn foto-vervormingen. Catalogen en mappen: t.n.v. U. Mulkers, Prov. Begijnhof, Zuivelmarkt Hasselt.
INGOOIGEM — Het Prov. Streuvelsmuseum kreeg in 3 jaar tijd meer dan 70.000 bezoekers. Aansluitend:
wandelpad Streuvelsland (1.45 uur). Gesloten van 1/11 tot 15/2.
KEERBERGEN — Poezieweekend op 24 en 25 maart 1984. Bij deze gelegenheid zal een poeziebundel
worden uitgegeven. Auteurs die voor selectie in aanmerking menen te komen, dienen hun gedichten in
vijfvoud onder schuilnaam te sturen naar: Angele Selschotter, Cleynhenslaan &, 2850 Keerbergen. Binnen de omslag een tweede bijvoegen met schuilnaam, echte naam, adres en geboortedatum. Op hetzelfde
adres kan gratis de 'Kultuurkrant Keerbergen' bekomen worden.
KERKRADE (Ned.) — De jaarvergadering van de Ver. v. LimburgseAuteurs (VLAM) had plaats op 8/10.
KORTEMARK — Internationale Keramiek in gal. Desko tot 30/9.
KORTRIJK — Flanders Creativity is de naam van de afdeling die gewijd wordt aan de creaties van
Vlaamse ontwerpers en fabrikanten in de binnenhuissector, in 'Interieur 84' in de Hallen. Het betreft
meubels, verlichting, tapijten, woontextiel, kunstobjecten, mode, kunstambachten, drukwerk e.a.
— Westvlaams Teater Antigone Kortrijk, dir. Bert Dewildeman, programmeert voor 1983-84: 'Onder
ons', 'Romance in Leningrad', 'Hoofdstuk Twee', 'Lady Pang', 'Helena of de Levensvreugde' en enkele
hernemingen. Programmabrochure, groeps- en reisaanvragen, abonnementen, checkboekje en tickets:
Rijselsestraat 22. De groep heeft de Roemeense scenograaf Andrei Ivaneanu aangetrokken.
-- De World Association for Symphonic Bands and Ensembles (WASBE) koos Kortrijkse musicus en
musicoloog Francis Pieters als voorzitter. Hij is o.m. samensteller van het BRT-programma 'Kiosk' en
leidt de St.-Jozefsharmonie. De vereniging overkoepelt 34 landen. Hij blijft voorzitter tot in 1985, jaar
waarin hij het wereldcongres voor Blaasmuziek te Kortrijk zal organiseren.
LATEM — De Latemse Kunstkring houdt tot 11 /9 een tentoonstelling in de Artiestenzolder van Latemnaars die, dikwijls bij gebrek aan publiciteit niet voldoende vroeger in de kijker kwamen: Robert Aerens,
Georges Chabot, Jules de Coster en Willem Montobio, allen geboren in 1883 en leerlingen van Delvin.
Catalogus van Raf van den Abeele ingeleid. Tot 11/9.
LEDE — Poezie-avond op 9/9 met Lisette de Backer, Theo Franssen, Christine Guirlande e.a., samen
met Spectraaltentoonstelling in 't Hof te Puttens.
LEUVEN — Van 26 tot 30/10 Sde Europees Poeziefestival. Met een colloquium 'De romantiek in de
hedendaagse Europese poezie'; deelname van dichters uit 13 landen, o.l.v. Dr. Eugeen van Itterbeek.
Programma, inlichtingen en inschrijving: Europese Poeziebibliotheek, Blijde Inkomststraat 9, tel.
(016) 23 53 51.
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koor opende, o.l.v. Jos van Immerseel, het Intern. Orgelfestival in de Haarlemse Grote Kerk op 12/7. Ook Clavecimbelconcert op 25/7 in het Haarlems Stadhuis. Op 30/9
orgelconcert in de Melseelse O.-L.-Vr.-kerk . Op 30/8
leidt hij het Nederl. Kamerkoor te Utrecht, waar hij op
31/8 een openbare clavecimbelbelles houdt (Festival v.
Oude Muziek). Piano-forte-concert 'Nakaarten met Jos
van Immerseel' op 18/8 voor BRT-3. - Organist Kristiaan
van Ingelgem o.m. op 1/8 voor BRT-3; op 25/8 in
St.-Baafskathedraal te Gent. -'Cantemus' uit Tielen o.l.v.
Patriek van Looy voor BRT-3 op 13/8. - Het BRT-koor
o.l.v. Erik van Nevel o.m. op 20/8 (BRT3) en op 9/8 (Vl.
TV). - Dirigent Marcel van Quickelberghe leidt het Koor
en Orkest Zanglust tijdens een 'Romantisch Herfstconcert' op 28/10 in het C.C. Gildhof in Tielt. - Organist
Rene Vanstreels, 25 j . stadsbeiaardier Hasselt, houdt 4de
concertreis in de U.S.A. m.m. v. Min. v. Cultuur: Californie, Texas, Florida. Ook concerten in Ned. en Frkr.Het Westvl. Orkest o.l.v. Dirk Varendonck concerteerde
o.m. in de Brugse Hallen, m.m.v. Wilfried Deroo, op 2, 9
en 16 juli. - Orgelrecital van Joris Verdin, Kathedraal
Antwerpen op 15/7, met ondermeer zijn eigen 'Organetto'. - Orgelrecital van Herman Verschraegen op 16/9
O.L.-Vrouwkerk Melsele, met o.m. Scherzo en toccata
van Gabriel Verschraegen. Hij hield ook een concertreis in
Japan, met 8 concerten in de voornaamste steden en 4 seminaries. - Pro musica (dir. Robert Vliegen) organiseerde
op 24/3 een conferentienamiddag, in het Sunroute Hotel
te Osaka, over cultuur en geschiedenis van ons land. Zijn
instituut presenteerde ook Japanse en Belgische muziek
op een conferentie voor wetenschappelijke uitwisseling
tussen Japan en Belgie. Op 13/9 was er een Ontmoetingsavond Vlaanderen-Japan waar hij een overzicht gaf van de
Vlaamse aanwezigheid in Japan. - Gastconcert door Frans
Vos op 23/7 op het Gentse Belfort. - Van musicus Christian A. Wauters werd gecreeerd zijn opus 14 'Dood, grondeloze geliefde', cantate voor tenor-solo en dameskoor.
-Van Peter Welffens werd 'De gelaarsde Kat' gecreeerd op
10 augustus te Antwerpen.

PERIODIEKEN
• Cultureel Jaarboek voor de Provincie Oost-Vlaanderen
1981, Red. Cult. Dienst Bisdomplein Gent, 1983; 304 blz.,
rijk geillustreerd; 500 fr., br. 091-0059890-70, Provincie
O.-Vlaanderen, Culturele Publicaties, Gent. - Gewoontegetrouw opent het Jaarboek met het administratieve gedeelte en het hoofdstuk over taal- en letterkunde (inclusief
de lijst met publikaties van Oostvlaamse auteurs in 1981
en een overzicht van de literaire onderscheidingen die in
1981 door Oostvlamingen werden behaald), gevolgd door
de hoofdstukken over bibliotheekwezen en het toneel in
onze provincie, over muziek (het nieuw initiatief van het
Provinciebestuur, nl. muziekfestivals voor harmonieen en
fanfares en voor koren en de bekroning van Lucien Goethals met de driejaarlijkse cultuurprijs van Gent), over geschiedenis, over plastische kunsten, fotografie en film,
over musea (waarin uitgebreid aandacht besteed wordt
aan het Museum van Deinze), over sociaal-cultureel vormingswerk en over de culturele uitwisselingen. Het hoofdstuk cultuurpatrimonium 'springt' dit keer wat 'uit de
band'. Niet minder dan 229 monumenten werden in 1981
beschermd evenals 49 stads- en dorpsgezichten en 11 landschappen. Ook deze jaargang eindigt met de hoofdstukken 'Ook dat gebeurde in Oost-Vlaanderen' en 'In memoriam' (waarin tijdens het verslagjaar overleden figuren
worden herdacht die een vooraanstaande rol hebben
gespeeld in het culturele leven in de provincie). Door het
geboden overzicht van alle provinciale wedstrijden en prijzen, tentoonstellingen, herdenkingen en andere initiatieven of manifestaties vormt het Jaarboek 1981 een rijkdom
aan informatie. Ook adreslijsten van o.m. Oostvlaamse
openbare biblioteken, toneelverenigingen, koren, harmo251
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nieen en fanfares, academies en tekenscholen, waardoor
tegelijk een waardevol stuk culturele werking op het lokale vlak wordt geinventariseerd.
• Creare, Driemaandelijks tijdschrift; Red. Willy Copmans, Fabriekstraat 7, 2440 Geel; Abonnement 350 fr.,
prk. 000-0181294-04. - O.m. verhaal van F. den Dries; gedichten van J. Bollan, G. Faes, M. Vanstreels, L. Verdonck en M. Vertriest; tijdschriftenkroniek, e.a. Goed
nummer.
• Hartslag, Tweemaandelijks tijdschrift, Redactie Jacques 't Kindt, Grauwpoort 19, 9000 Gent; abonnement
450 fr. br. 068-0633000-05 - Nr. 3/83: O.m. Bernard Villers' schilderkunst, die kleur en drager beklemtoont;
werkt ook op papier. - Landschapproject Speelhoven (Haterbeek bij Aarschot m.m.v. veertien kunstenaars o.m.
Robert Bruyninck en de bewoners Lena en Vincent Halflants). - Derde scene uit 'Het kind van Lady Macbeth'
(absurd theater van Marnix Verduyn). - Vrouwelijke
plastische kunstenaars praten over kunst (nr. 5): Rita
Vande Kerckhove o.a. over haar U.S.A.-indrukken en
over mannelijke en vrouwelijke kunst.
• 't Kofschip, Tweemaandelijks tijdschrift voor literatuur
en beeldende kunsten; Red. R.M. de Puydt, Ninoofsesteenweg 153, 1080 Brussel; abonnement 500 fr., br.
310-0496461-04, 't Kofschip, 1080 Brussel. - Nr. 3/83: Gedichten van Juliaan Haest, Jaak Jacobs, Rik Wouters,
Bert Veilders, Ach. Cools, Joz. Vandromme, Luc Fierens,
Gery Florizoone, Luc Martens, Lia Barbiers. Verhalen
o.m. van Albert Middendorp. Beeldende Kunsten: o.m.
over Willi Baumeister, Erika Chaffart en Rik Hamblok.
Verder boekbesprekingen, een essayistische tekst van
Marc Desmet en een interview met Vinkenoog. Interessant
nummer.
• Poeziekrant, Tweemaandelijks tijdschrift; Red. Willy
Tibergien, Nazarethstraat 43, 9720 De Pinte; abonnement
250 fr., br. 737-4400463-04, Raiffeisenkas. - 83/juliaugustus met o.m. een interview door Marc de Smet die
nu tot de vaste medewerkers behoort. Jose de Poortere
over 'De smalle richel' van Daniel Anthuenissen en over
'De beweging van 80' (Bezige Bij). Marc Desmet over W.F.
Hermans ('Overgebleven gedichten') en Joris Denoo
('Verzetsgedichten'). Jooris van Hulle over Chr.
Germonpre en Marcel Vanslembrouck. Francis Cramphout vertalingen uit en naar het Italiaans bij de Leuvense
Schrijversaktie (Mario Luzi - A. van Wilderode). Poetry
International Rotterdam 1983 'Poezie als geschiedschrijving' (B. Popelier). R. Ekkers en St. Evenepoel over Ida
Gerhardt. Bespreking van gedichtenbundels van Ann Missorten, Annie Reniers, Mercedes e.a. Twee vertaalde gedichten van Louise Labe door Piet Thomas, evenals 'Menons Klachten' van Holderlin door Ch. Rossie-Orbis.
Poeziekroniek van Jose de Poortere.
• Het Prieeltje, 't Brabants Landjuweel voor de Heemloze poezie, Halfjaarlijks; Red. Henri Thijs, Demerstraat
32, 3290 Diest; abonnement 400 fr., br. 230-0290666-74,
H. Thijs. - April 1983: De heropening van dit blad heeft
het karakter aangenomen van een schitterend Paasfeest:
groot formaat, geillustreerd door Wim van Petegem en
Danielle Hasenbroekx in twee kleuren. Het nummer
bestaat uitsluitend uit gedichten, waarvan verscheidene
zeer waardevol zijn .De inzenders van gedichten zijn:
Adelson Castelain, Frans Claus, Maria De Jonghe, Marieken Haegeman, Bart Hoes, Alma Moens, Anne Parms,
Dirk Rommens, Edgard Seynhaeve, Tania, Henri Thijs,
Locke Vanassche, Denise Van Geel, Piet Vlieghe, Jos van
Roie, Fr. X. Vanderick, F. Vande Veire, Denijs Van Killegem, Jacques Zoomers, Maria Lermytte, No De Koning,
Joris Denoo, Luc Fierens, Eric Haesen, Jef Houbrechts,
Ghislain Laureys, Bruno Sluydts, Amede Suenaert, Alfons Van Mieghem, Patrick Verelst, Rik Wouters. Aan
dichters geen gebrek !
• Openbaar kunstbezit, Driemaandelijks, uitg. Interprov.
Cultuurraad, abonnement 650 fr., br. 220-0722400-77
O.K. in Vl., Deurne. - 1983 nr. 3: 'Kunst na het leven.
Grafmonumenten van de Middeleeuwen tot de 19de eeuw'
bestaat uit drie delen: iste Van de catacomben naar de
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— De tentoonstelling Hed. Sculpturale Keramiek in Belgie in de Kruidtuin werd verlengd tot 9 oktober.
— Het Ernest Claesgenootschap (voorz. Jan van Hemelryck) hield jaarvergadering op 3/9 in de Abdij
van Averbode. Secret.: Mechelsevest 108, Leuven.
— Studiedag Mgr. van Nuffel als componist in Lemmensinstituut, 17/9, door de Vl. Fed. van Jonge Koren en m.m.v. het Madrigaal; toespraken van Jef Joris en Paul Schollaert.
LISSEWEGE — Tentoonstellingszaal in Cult. Centrum: kunstenaars schenken een werk in ruil voor gratis tentoonstellen. Aanvraag Sted. Dienst voor Cultuur, Naaldenstraat 7, Brugge, tel. (050) 33 10 82.
PEER — De v.z.w. Musica, Vlaams Centrum voor oude muziek, (voorz. Herman Baeten) is gevestigd in
de 'Scherpe Steen' en beschikt over een documentatiecentrum, een concertruimte, een cursussenprogramma, een instrumentarium. Het organiseert 'Deustival' voor oude muziek in de oude Deusterkapel en concerten in Limburg. Het publiceert het Musica-blad. Lidmaatschap a 350 fr. per jaar, op adres H. Baeten,
De Scherpe Steen, 3570 Peer.
St.-PIETERS-LEEUW — Belgische Wandtapijten van hedendaagse kunstenaars en kunstenaressen,
Kunstcentrum Alsput, tot 12/9.
TORHOUT — Begin november wordt een Keramiekmuseum geopend, aansluitend bij het befaamde aardewerk van de Torhoutse families Willemyns en Macs en de herleving der pottenbakkerij in de streek.
(Voorlopig in bovenzaal van stadhuis en later in C.C. Ten Walle).
WATOU — Het Gregoriaans O.-L.-Vrouwkoor o.l.v. Bernard Deheegher bracht een LP met Gregoriaans van Palmzondag tot Pasen: 'Salve Festa Dies' bestellen door storting van 440 fr. + 45 fr. port, brk.
088-0756740-38 Gregoriaans Koor Watou.
STEVOORT-HASSELT — Architect Hyacint Martens (° Stevoort 1847), die meer dan 60 Limburgse
kerken en kloosters bouwde, wordt herdacht o.m. met publicaties. Wie inlichtingen kan bezorgen melde
dit aan: Ivan Santermans, Oppenstraat 61, Stevoort, tel. (011) 31 16 49.
WAREGEM — De 36ste Fr.-Vl. Cultuurdagen op 23, 24 en 25/9, met o.m. tentoonstelling 'FransVlaanderen'; geschiedkundig colloquium over Vl.-Fr. Vl. om W.O. I op 24/9; sectievergaderingen en plenum op 25/9 voorgezeten door C. Moeyaert met o.m. verslag van de Fr.-Vl. Taalprijsvraag door Luc
Verbeke. Secretariaat: Luc Verbeke, Vanderhaeghestraat 46.
ZWEVEGEM — Akwarel en Gouache geexposeerd tot 25/9 in C.C.
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Werk ter bespreking insturen naar:
Redactiesecretariaat ' Vlaanderen'
'Ter Hoogserleie', Hondstraat 6, 8880 Tielt

WERK VAN EN/OF OVER LEDEN
JULIEN VAN REMOORTERE e.a., Jeugdkerstboek. Kerstmis 2000, GP-uitgaven-Averbode, 1982,
kleurendruk, 200 x 260 mm, 64 blz., 100 fr. - Dit leuke boek wordt aan de jonge lezers van 8 tot 12 jaar
voorgesteld als een 'boek waarmee je alles kan doen (behalve opeten)'. De redactieploeg ervan heeft zich
heel wat moeite getroost om dit werk tot stand te brengen . Uit gesprekken met kinderen kwam de idee
naar voren om een vernieuwde formule uit te werken voor het Jeugdkerstboek: rond een bepaald thema
een gevarieerde reeks ingredienten uitbouwen. Voor dit boek koos men als thema 'Kerstmis in de 21e
eeuw', want de toekomst is iets wat kinderen fascineert. Ze stellen er zich allerlei vragen over die ze vaak
oplossen met hun eigen fantasie. Voor het ene kind is de toekomst een wonderbare en gelukkige wereld
zonder oorlog, voor een ander ligt de oplossing in een science-fictionachtige samenleving waarin de mens
een 'radertje' is in een heel grote 'machinaal werkende' wereld. Wellicht kan hieruit ook het succes verklaard worden bij de jeugd van de series op de T.V. die een dergelijke wereld en samenleving in beeld
brengen. — Nu was het de bedoeling van dit Jeugdkerstboek deze fantasieen bij de kinderen in meer realistische banen te leiden, vertrekkend vanuit het heden om enkele mogelijke ontwikkelingen voor de nakende toekomst aan te duiden. — Daarnaast zitten in dit boek ook nog heel wat spannende avonturenverhalen en een heel stel spelletjes en 'doe-dingen' waaraan de jeugdige lezer heel wat ontspanning zal beleven. De bijdragen in dit boek werden geschreven door Jan Geerts, Son Tyberg, Annelies Tock, Julien van
Remoortere, Pascal Deru, Maria Jacques en Karel Claes. De illustraties zijn van de hand van Guido Van
Looy, Endry en Willy Verschelde. Robert Declerck
RUDOLF VAN DE PERRE, Jozef L. De Belder, Orbis & Orion, Beveren/B. Gottmer, Nijmegen, reeks
'Grote Ontmoetingen', 1982, geill. met zw.-w.-foto's, 155 x 225 mm, 96 blz., gen. 225 fr. - Op het bidprentje van de in 1981 in Deurle overleden dichter J.L. De Belder staan volgende verzen uit de bundel
'Recitatief': ,Een weinig roem misschien en dan de stilte, oneindig lang". — Realiteit en verlangen werden aldus met elkaar verknoopt in een intrigerend artistiek testament. — Aan het beetje roem heeft R.
Van de Perre beslist bijgedragen met zijn aan deze dichter gewijde monografie. — Het essay start met een
overzicht van leven en persoonlijkheid van De Belder, dat reeds bepalende elementen voor het hele oeuvre
incorporeert. — De samensteller maakt vervolgens de synthese van negen dichtbundels, een novelle en
wat vertaalwerk, verbonden door identieke thematiek. Tenslotte behandelt V.d.Perre de voor de dichter
zo belangrijke contacten met een aantal plastische kunstenaars en gaat in op zijn activiteiten als uitgever
van 'Colibrant'. — Vooral het dichterschap wordt beleefd als een sacrale roeping, waarbij getracht wordt
eeuwigheidswaarden te redden uit de tijd. In die zin volgt De Belder het voorbeeld van de grote verkenners Holderlin, Novalis, Rilke e.a. — Zoals bij die illustere uitverkorenen zijn liefde en dood, poezie en
leven in hun dubbele antithese de determinanten van dit werk: op de bodem van de kloof tussen beide
wordt grote onvervulbaarheid geboren. — In de slotregel gewijd aan de enige novelle 'De vervulling',
noemt Rudolf Van de Perre deze titel natuurlijk merkwaardig omdat juist het niet realiseerbaar zijn leid-

motief is in het oeuvre van J.L. De belder. Toch blijken ook in deze bladzijden liefde en dood op weg
naar onbereikbaar geluk. — Enige tijd geleden werd in deze rubriek de 'Grote Ontmoeting' van Van de
Perre met Vasalis besproken: een korte vergelijking dringt zich allicht op. — De figuur van Vasalis —
duidelijk minder toegankelijk als persoon — met een vrij beperkte literaire productie, dwong de samensteller haast het analitische werkschema op. Daarbij sloot hij tot op zekere hoogte aan bij de 'close
verbal analysis'-methode. Het werd een voortreffelijk werkstuk met indrukwekkende interpretatieve lijnen. — In de behandeling van J.L. De Belder gaat de auteur eerder uit van de mens die overal haast fysisch aanwezig is in het werk. Persoonsbetrokken elementen overstijgen bijna het oeuvre. — Ook omwille
van de grotere omvang van de literaire nalatenschap, was Van de Perre hier veeleer op een synthetische
aanpak aangewezen. — De wendbaarheid bij de benadering van twee volkomen verschillende artiesten
pleit voor het essayistisch brio van de samensteller. LucDaems
MARIETTE VANHALEWIJN, Een mannetje dat niet kon slapen, Lannoo, Tielt/Bussum, 1983, geillustr. met vierkleurentekeningen van JAKLIEN MOERMAN, 210 x 290 mm, 109 blz., gebonden 450 fr.
-Opnieuw een sprankelend kinderboek dat de jonge lezertjes (van 8 tot 10 jaar) uren zoet zal houden en
uitstekende diensten kan bewijzen als voorlees-boek. Ditmaal is het hoofdpersonage Wiebe, die de slaap
niet kan vatten, ook al telt hij de sterren en de bloemetjes op het behang. Ten einde raad zoekt hij de dokter op, die hem kerngezond verklaart en dan toch maar slaappilletjes voorschrijft. Maar die neemt Wiebe
niet: ,Pilletjes... daar blijft de mens maar liever of ! " Dan telt hij maar de regendruppeltjes en ineens begint zo een druppeltje hem aan te spreken en nodigt hem uit mee op reis te gaan naar zee. En zo gaat het
spannende verhaaltje maar verder met tal van aansprekende belevenissen. Via dit verhaal wordt de verbeelding van de lezertjes degelijk aangesproken en hun woordenschat gevoed. Geregeld worden levenswijsheden voorgeschoteld. De taal is keurig met treffende woordkeuze en beeldende uitdrukkingen. Hier
en daar wel eens een te moeilijke uitdrukking (vb. nog afgezien van het feit dat..., er geen bezwaar tegen
zal hebben...), maar misschien hindert dat de lezertjes niet. Ook de tekeningen dragen in hoge mate bij
tot de wezenlijke waarde van dit boek. Een extra pluspunt is de samenvatting van het verhaal aan de hand
van bondige zinnetjes en herkenningstekeningen. Robert Declerck
SUZY VAN BEVER, Kunstmap Geloof Hoop en Liefde, 1983, in eigen beheer, Rot 53-3221 Nieuwrode,
1500 fr. - In de recent gerestaureerde ridderzaal van de waterburcht van Horst (St.-Pieters-Rode), maakte
Suzy Van Bever haar derde kunstmap op rij wereldkundig. Na 'Woord en Beeld' en 'Hulde aan Ernest
Claes' zag nu de kunstenveloppe 'Geloof, Hoop en Liefde' het daglicht. De map bevat drie etsen naar
voornoemde thema's en evenveel gedichten omtrent dezelfde materie. Voor de derde keer ook was de internationale kunstcriticus Graaf Philippe d'Arschot Schoonhoven haar hoge beschermheer. — De journalisten Miet Waes en Willy Van Calster stelden de map voor aan een talrijk publiek. Miet Waes noemde
Suzy een gevoelsmens, die deze gevoelens ook transponeert in het kunstwerk. Spreker citeerde de moderne Indische leermeester van de transcendentale meditatie Mananischi om zijn toepasselijkheid op Suzy
Van Bever wanneer hij zegt: „Kunst is een uitdrukking van liefde". Willy Van Calster schreef een prachtig stuk proza voor deze kunstmap. Hij pluist er de drie thema's uit op een sublieme en warme wijze o.m.
met de woorden: ,,Geloof, hoop, liefde, alles bij mekaar amper zestien letters, door mensenhanden in
zo'n orde gerangschikt dat zij plots drie pijlers gaan vormen waarop ons ganse leven is geschraagd." Ook
Miet Waes schreef een stukje voor de map en beiden zijn opgenomen in de kunstenveloppe. — De drie etsen zijn van een zeer goed allooi. Zij tonen ons de symbolen van het geloof de hoop en de liefde, d.w.z.
het kruis, het anker en het hart. — Het etswerk draagt dan ook de typische Suzy Van Beverkenmerken en
doen ons ongetwijfeld denken aan de naIeve kunst van Grandma Moses, de legendarische Amerikaanse
kunstenares. Suzy etste in de ateliers van de V.Z.W. van Vlaenderens Molen te VinderhouteLovendegem. Door de intensiteit van haar vertolkingen, tilt zij haar werk boven een banaal realisme en
een puur esthetische belevenis en reflecteert haar innerlijke ervaringen in de composities die zij graveerde.
— De drie proeven van poezie die Suzy voor deze map pleegde, en die ondergetekende in premiere mocht
declameren, zijn drie gedichten waarin zij de snaren bespeelt van haar eigen ego, haar binnenste ik, haar
opperste gevoel. — Het geheel is een keurige map, in glanzende farde met goudbedrukte letters. De bibliofiele uitgave heeft een beperkte oplage van 30 exemplaren, genummerd van I tot 30 en van A tot J. —
Vermeldenswaard is alleszins dat tijdens deze geslaagde vernissage een vriendenkring rond deze kunstenares boven de doopvont werd gehouden. Criticus Staf Van Gelder stelde dat hierdoor zal getracht worden
de kunstenares Suzy Van Bever enige geborgenheid te bieden. — Samen met 'Woord en Beeld' en 'Ernest
Claes' vormt 'Geloof, Hoop en Liefde' een unieke kunsttriptiek. P. V.D.
RENE TURKRY, Victor Renty, uitgave in eigen beheer (V. Renty, Andre Ullenslei 56, 2120 Schoten),
kleurenillustr., 17 blz., 100 fr. - Deze bondige monografie over Victor Renty, kunstschilder-musicus,
draagt als ondertitel: 'een kwart eeuw picturale poezie'. — De auteur heeft in die ene volzin de essentie
van het oeuvre van de kunstenaar vastgelegd. Immers reeds in zijn inleiding schrijft hij: „In feite is zijn
kunst veleer poetische structuur dan een afbeelding van de werkelijkheid". De behandelde artiest situeert
zich binnen het raam van het kleurenexpressionisme in de Vlaamse schilderkunst. De gekleurde, uiteraard
verkleinde, reprodukties die in de tekst werden opgenomen illustreren dit karakter duidelijk. Turkry tekent in zijn eigen suggestieve stijl de 60-jarige schilder als romantisch, poetisch veelzijdig kunstenaar: een
musische persoonlijkheid. Rik Jacobs
LIEVEN MARTENS, Herfstbloesems. Gedichten, in eigen beheer (St.-Arnolduslaan 59, 8200 Brugge 2),
1983, 150 x 210 mm, 36 blz. - De dichter die zichzelf een laatbloeier noemt liet op aanraden van zijn
vrienden deze 24 poetische verwoordingen bundelen in een fraai omslag naar ontwerp van Hilde Martens.
Herfst en het begeleidende gevoel van weemoed is in deze bescheiden dichterlijke 'momenten' bestendig
aanwezig. Men leest hun neerslag met sympathie ! Rik Jacobs
GERARD P. MICHIELS, Dorpsverhalen, uitg. Stichting vzw. Groote Hoef, druk. P.V.B.A. Lenders,
Lommel, tekeningen Gert Janssen, foto's Paul Robijns, voorwoord Jos Maes, gen. 83 blz. — Met zijn typische Kempische volksfiguren en verhalen heeft P. Michiels het kleurrijk dorpsverleden uit de voorbije
decennia geevoceerd. Hij vertelt gemoedelijk, zonder enige literaire pretentie hoe bepaalde volkstypen als
de kerkzanger Kuipers, 'De zwarte fles', 'De baron' en zovele anderen nog hun reputatie wisten te vestigen. Met die 'Dorpsverhalen' heeft de auteur ook een verdienstelijke bijdrage geleverd tot de Kempische
volkenkunde. Fred Germonprez
MARIA SESSELLE, Vluchtheuvel, Open Kring vzw-Gent, Getuigenis-reeks nr. 37, 47 blz., 150 fr. —
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kerk. Het christelijk graf van de Middeleeuwen tot de Renaissance (Christine Vanthillo, Prov. Mus. voor Religieuse Kunst, St.-Truiden). - 2de Praalgraven en epitafen;
l6de, 17de en 18de eeuw (Antoinette Huysmans, Lic.).
-3de De 19de eeuw: grafmonumenten in de open lucht,
christelijk en profaan (A. Capiteyn, Stadsarchief, Gent).
Vooral de eerste studie brengt een aantal nieuwe gegevens.
Alle drie werden sterk beinvloed door vrij recente pubicaties van Et. van Caster en Rol. op de Beeck (Limb.), Marc
Dubois (catalogus St.-Lucas, Gent) en A. Capiteyn en J.
Decavele (stad Gent). Uitstekend illustratiemateriaal,
deels in kleur. Het ware wenselijk dat de BRT opnieuw
aan deze publicatie de nodige aandacht geve, te meer dat
het niet om een prive-initiatief en -belangen gaat (zoals
voor de amusementsmuziek, die voortdurend aan de bak
komt, wel het geval is).
• Open Deur, Tijdschrift Ministerie van Cultuur, Kolonienstraat 29-31, 1000 Brussel; Red. Willie Verhegghe.
-De redactiesecretaris Willie Verhegghe schreef de lofartikels over: 1. de Streuvels-film 'De Vlaschaard' in scenario
van Jan Gruyaert, die de erotiek benadrukte; 2. het Gents
Bouwkundig Erfgoed, waarvan de inventarisatie beeindigd is door de Rijksdienst voor Monumenten- en landschapszorg voor de stad Gent, met de twee laatste delen
over de 19de en 20ste eeuwse stadsuitbreiding en fusiegemeenten (o.l.v. Suzanne van Aerschot-Van Haeverbeek);
3. 25 jaar Festival van Vlaanderen. Een artikel over het
Nederlands in de Noordfranse scholen toont o.m. de beschamende onbekendheid van de Vlaamse kunstenaars bij
de Fransvlamingen; trouwens zelfs van Roger De Vlaeminck maken sommigen een Hollander. Het Dossier handelt over de Openbare Bibliotheken; hoe het staat met de
erkenning van de christelijke Openbare Bibliotheken volgens het dekreet kan met onmogelijk te weten komen;
evenmin over de achterstand der betalingen ervan. Er is
ook een artikel over een Hollands Museum.
• Nova et Vetera, Tweemaandelijk tijdschrift, Kath. M.
en Ped. 0.; Red. J. Wijnen, Brandstraat 44, Boom; los
nr. 100 fr., prk. 000-0008081-30 N. et V., Brussel. -1983,
nr. 6 (aug.): Dit nummer wordt in deze rubriek opgenomen om de aandacht te trekken op enkele belangrijke artikels. 'Verschuivingen in de psychologische en de religieuze
beleving bij de jongeren' (Dr. Edith Cardoen KULAK)
-'Boomgedichten' (Hoe je met boomgedichten een staalkaart kunt maken van de Hedendaagse Nederlandse poezie toont Eddy de Laet). - Aansluitend 'H. Andreus:
Boombeschrijving' (K. Roelants).
• Gistella 1983, Jrb. Vt. Ver. van Familiekunde, Gistel;
Secretariaat Tempelhofstraat 14, Gistel; 192 blz., 29 x
29, 7, pentekeningen (Andre van Poucke) en foto's,
550 fr., br. 384-0521409-21, Gestella '83. - Deze waardevolle uitgave brengt artikels van M. Willaert-Raes (histor.
overzicht), E. Warlop (wapen), A.R. Vansevenant (kerk),
U. Naert (St.-Godelieve), M. Denduyver (Gistel 1792), R.
Vergaerde (Fr. bewind), A. Ghyselbrecht (Gouverneur
Th. P. Heyvaert, 1878), R.M. de Puydt (Delphin de
Puydt, 1885-1914), O. Titeca (Eugeen Vanoye), F. Roose
en R. Dewulf (Sylveer Maes).
• Duizend Dromen, Poezietijdschrift voor Jonge Mensen, Duffel. - Nr. 25: Dit is het laatste nummer van het
tijdschrift onder deze naam. Het wordt voortaan versmolten met en onder de naam van Nioba. Dit zal voorlopig
uitsluitend literaire informatie brengen. 'Duizend Dromen' 25 bevat gedichten van Paul (m) Rigolle, Cecile Vandoorne, D. Juan, Deen Engels, Gunnar Riebs, Peter Vermeulen, Jan Clement, Bart Verheyen, Luk Fierens, Lia
Barbiers, Ulrich Bouchard, Piet Brak en Gilbert Coghe:
waardevol. Dus voortaan: Nioba, tijdschrift voor literair en social engagement van de 'Poeziekring voor Jonge
Mensen' p.a. Peter de Greef, Klokkestraat 60, 2570 Duffel.
• Bijdragen, Cultur. Jaarb. O.-Vt., Nieuwe Reeks; 246
blz., 300 fr., br. 091-0059890-70. Prov. O.-Vlaanderen,
Cult. Publicaties, Bisdomplein 3, 9000 Gent. - Nr.
21/1983: Noel Kerckhaert, 'Oude Oostvlaamse huisnamen', dl. III (K-M) is een nieuw onderdeel van een monu-
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mentaal opzet; het is niet strikt wetenschappelijk bedoeld,
maar beoogt slechts een hulpmiddel te zijn voor wie zich
op het terrein van de geschiedenis der Oostvlaamse lokaliteiten wenst te bewegen. Het betreft alle huizen, hoeven,
herbergen e.a. onder het Ancien Regime (tot 1800).
• VWS-cahiers, Red. Raf Seys, Ringlaan 1, Koekelare;
abonnement 250 fr. (6 nummers), prk. 000-0516779-60
R. Seys. - Nr. 100: Het 100ste nummer van deze 'Biblioteek van de Westvlaamse letteren' wordt terecht gewijd
aan de man die gedurende reeds zovele jaren de redaktie
ervan met zorg en bekwaamheid waarnam. Inleider is Fernand Bonneure, die de ruime gamma der activiteiten van
Raf Seys met veel vriendschap en juistheid beschrijft, in
de eerste plaats zijn literaire en literair-historische arbeid
(o.m. K. de Gheldere, Gezelle, P.J. Aernoudt). Terecht
citeert hij Remi van de Moortel: ,eindelijk een humanist
die de naam ere aandoet." In die lijn ligt ook zijn lidmaatschap van het CVKV en van 'Vlaanderens' redaktie. Een
aantal prozateksten van de auteur en zijn lijvige bibliografie bevestigen de grote verdiensten van onze gewaardeerde
vriend. (32 blz., geillustreerd).

LAATSTE BERICHTEN
I. LITERATUUR: 'De Zee mijn liefste', nieuwe bundel
van Frans Cornelis, werd gepresenteerd op 30/9 te
Keerbergen-Lozenhoek; 200 fr. br. 063.0525377.607. Cornelis Keerbergen. - 'Stille Brieven' de debuutbundel van
Groen Deprez werd gepresenteerd in Oostende. (500 genummerde ex.; bestellen Huize Oranje Kemmelbergstr.
7). - Van Robin Hannelore verschijnt 'Jenever uit Pulle'
(geschiedenis van de jenever-familie Corthout) en 'De
Briljantslijper en de hop'. Zij werden op 30/9 gepresenteerd in 'De Kroon' te Viersel, samen met de tentoonstelling Achilles Cools. - Prof. A. Keersmaekers sprak op
j_ 0/9 in Westmalle over 'Conscience in de Kempen'. Bovendien hield hij de openingsrede van de muzikale Conscienceviering in de Antwerpse Singel op 10/9 en sprak
over 'Conscience, een leeuw van een schrijver' op 14/9 in
de Brusselse FNAC. - Presentatie yan de dichtbundel
'Vluchtheuvel' van Maria Sesselle op 17/9 in zaal van
Eyck Gent. (uitg. Open Kring 'Getuigenis'). - De jeugdtoneelcollage 'De Fietsenrekgesprekken' van Francis van
Hove werd gecreeerd door het jeugdtoneel van de B.N.S.
v. St.-Niklaas. Dit gezelschap zal weldra ook zijn recent
stuk 'Nuclear War is over' creeren. Zijn novelle 'De grote
verrassing - Stevens Zuzuki' verschijnt in oktober in de
Vlaamse Filmpjes-reeks (Altiora Averbode). - Letterkundige Romain Vanlandschoot publiceert, m.m.v. machteld
Sohier, een biograf. brochure over meester Butaye, de legendarische figuur uit Watour (+ 8.7.1953). Bestellen:
Prof. Rubbrechtstraat 95, 8990 Roesbrugge. - Van Arthur
Verthe verscheen '150 jaar Vlamingen in Detroit'. Uitg.
Vlamingen in de Wereld, Brussel, 144 blz., 450 fr. - Van
Maria Vlamynck verscheen in de Getijdenreeks van 't
Kofschip, de bundel 'Het geluk, je moet het vergeten (200
fr.).
• Het 5° Europees Poeziefestival, georganiseerd van 26
tot 30 okt. te Leuven, gaat over 'Romantiek in de hedendaagse Europese poezie' en staat onder de algemene leiding van Dr. Eugeen van Itterbeek. Vermelden we dat
Prof. Dr. Herman Servotte deelneemt aan het inleidend
en aan het afsluitend panel van het festival in de Fac. v.
W.L.; het tweede colloquium-panel heeft Prof. Carlo
Heyman in het panel en voor het derde is het Prof. Piet
Thomas. Tine Ruysschaert presenteert een poezieprogramma als bekroning, op zondag 30 oktober te 11 u. Inschrijvingen: tel. 016/23.53.51.
• Boekenbeurs opent op dezelfde 30 okt. en eindigt op 13
nov. Programmeert o.m. een optreden van Willem Vermander n.a.v. het nieuwe boek over hem (uitg. Lannoo
Tielt) op 2/11 te 15.30 u. Presentatie: 'Mijn land in de ke254

Met deze bundel heeft de dichteres voor goed haar eigen stem gevonden. Zij heeft haar themafiek verruimd en meer toegespitst op de intermenselijke relaties, inzonderheid op de subtiele verhouding manvrouw, die ze in enkele mooie verzen weet te onthullen. Vreugde en verdriet, verlangen en ontgoocheling,
deemoed en trots, tederheid en hardheid, liefde en haat, leven en dood, het ligt allemaal zo dicht bij elkaar. De natuur is op de achtergrond aanwezig, niet alleen als decor, maar als bron van wijsheid die het
menselijk gebeuren weerspiegelt.
De poezie van Maria Sesselle is beeldrijker en krachtiger geworden. Haar vers blijft overwegend klassiek,
zonder zich evenwel in een vast keurslijf te laten dwingen. De rijmwoorden vallen op die wijze spontaner
en verhogen de klankwaarde en de suggestiviteit ervan. De dichteres weet de authenticiteit van haar beleving op een eenvoudige en heldere wijze te verwoorden. Er staan in deze bundel enkele gedichten die beklijven. Ik denk o.m. aan 'Ons samenzijn', 'Visser', 'Juli is een ijdel kind', 'Dood', 'Wie zal de tere tekens geven'. Deze poezie zal door de aandachtige lezer zeker met vreugde beluisterd worden.
R. Van de Perre

LEO CHARITA, Zon & Schaduw, uitg. Academie derde leeftijd, Koningstraat 192, bus 24, 1000 Brussel, 1982, 130 x 210 mm, 38 blz. - Als wij weten dat Leo Charita — een sociaal verdienstelijk man — thans
meewerkt aan het Brussels Senioren Kabaret, dan voelt u meteen aan, dat zijn samengebrachte bundel gedichten 'Zon en Schaduw' over het lieve en onlieve leven gaat en tevens thuishoort in de kring van de goede luisterliedjes. Poezie zonder literaire pretentie, maar zeker welkom bij de gewone vierende mens.
Gery Florizoone

ANGELE SELSCHOTTER, Als bij een gloeiende vulkaan, eigen beheer: A. Cleynkenslaan 8, 2850 Keerbergen, 1983, tekeningen van Leonce Vande Gucht en Peter Verlinden, 130 x 205 mm, 31 blz. - Met zorg
en goed geillustreerd door passende potloodtekeningen heeft A.S. haar debuut gevierd met een twintigtal
gedichten. Na het lezen ervan, dat geen enkel probleem biedt, blijft een gelukkig warmtegevoel achter, als
van iemand, die vanuit haar gedichten voortdurend in dialoog was met haar onderwerp, zo op reis, in de
heimat als thuis, zo onder de dierbaren als bij het kind, de planten en de bloemen.
Gedichten van hoop en vervulling, die getuigen van het verworven evenwicht bij de dichteres tussen vermogen en onmacht, tussen verlangen en berusting in het onbereikbare. Een bundel van sereen geloof in
het goede van het leven. En wat meer is, in een nooit banale zegging, getuigend van een pretentieloze eenvoud, leesbaar voor de ongeoefende poezielezer, die de ontroering wil ervaren in een toegankelijke taal,
die niet veel hersenkronkels verwacht. Soms een schijnbaar opgetekend tafereel, maar doortrokken van
diepe gevoeligheid; wat een echte verdienste is voor haar eerste verschijning in het openbaar (p. 30 - wijfelend: storende fout). Gery Florizoone
SIS VERMUYTEN, Muren zijn ingebeelde grenzen, uitg. Pieter Daens, Wespelaarsebaan 238, 2980
Boortmeerbeek, 1981, 32 blz., 210 x 135 mm, gen. 170 fr. - Voor poezie willen wij het werkje van S. Vermuyten wel aannemen, maar echte gedichten lijken er schaars aanwezig. We vinden meer pointes in spitse
verwoordingen, aforismen die wat effect sorteren, wat speelse sociale humor, wat ergernis en maatschappijkritiek, die het engagement van de auteur wellicht sieren of illustreren. Je leest het gewoon als ontspanning, als taalspel, zonder dat het echt oproept of ontroert. Gery Florizoone
ARLETTE PRAET, Afscheid, eigen beheer: Danweg 7, 8350 Damme, 1982, 100 fr. (rek. 775-5242930-04)
- Zoals velen hun poetisch debuut beginnen, schrijft A. Praet ook haar ervaringen uit rond de eerste liefde, waarvan afscheid wordt genomen. In een sobere, eenvoudige taal, die makkelijk leest zijn de gedichten meestal goed opgebouwd en nog een nakomende samenspraak met de voorbije liefde. Het zal wel voldoen aan de nood van haar eenzaamheid en bevat voldoende stijl en discipline om naar indringender werk
van haar uit te zien. Gery Florizoone
UGO VERBEKE, Alpha, Kofschip-Kring, 1730 Zellik, Getijdenreeks 27, 1983, 130 x 210 mm, 30 blz.,
gen. 200 fr. - De dichter viert ook zijn debuut, hoewel hij reeds korte verhalen, eenakters en toneelwerk
op zijn actief heeft. Bewogen rond de oerthema's, leven, liefde en dood, schrijft hij zijn impressies neer
mede over natuur en seizoenen, een beetje gefascineerd door de onvermijdelijk voorttikkende tijd die niet
wederkeert. Een ontspannende verademing in een pretentieloze zeer toegankelijke taal. Zijn Alpha wijst
op een nieuw begin of roept om zijn omega? Gery Florizoone
PHIL BOSMANS, Alleen de optimisten zullen overleven, Lannoo-Tielt/Bussum, 1983, omslagtekening
van Markus en geillustr. met kleuren- en zwart-wit foto's, 130 x 220 mm, 128 blz., gen. 250 fr. - Een boek
van Phil Bosmans bespreken om er de promotie van te bevorderen, is eigenlijk totaal overbodig. Dat bewijzen de verkoop van zijn vorige boeken. Een boek van hem vaart steeds onder het banier 'goede wijn
behoeft geen krans' en ik ben er grondig van overtuigd dat het ook met zijn jongste boek zo zal zijn. Phil
Bosmans, de bezieler van Bond Zonder Naam, weet zijn rijke gedachten zo te verwoorden dat mensen uit
alle standen en rangen door zijn boodschap van diepe goedmenselijkheid steeds weer aangegrepen worden. Het is daarbij hoopvol dat zijn bedenkingen via dergelijke boeken zoveel mensen kunnen bereiken.
De grondidee van dit jongste boek komt hierop neer dat het leven in deze droeve tijd met zoveel uitgeputte of uitgerangeerde mensen nog zinvol kan zijn, als we maar 'anders' willen gaan leven, spijts crises allerlei. En het blijft van zijn kant niet enkel bij een paar sprankelende boutades: hij weet ook steeds weer
oplossingen te suggeren voor de mislopende toestanden in het leven van de gewone, dagelijkse mens van
deze tijd. Dank, mijnheer Bosmans, voor uw hartversterkende boodschap ! Robert Declerck
MARC DUBOIS, Albert Van Huffel 1877-1935, Uitg. Snoeck-Ducaju Gent, 1983; 146 blz., geillustreerd
in kleur en zw.-w., 25 x 25 cm. - Deze prachtige uitgave, die tevens als catalogus dienst deed voor de tentoonstelling Albert Van Huffel, die dit jaar werd gehouden, is ook als een bewijs van rechtvaardigheid en
van durf te waarderen. Het gaat hier immers om een figuur die men in architecten- en kunstminnaarsmiddens met een medelijdend misprijzen heeft behandeld gedurende verscheidene decennien. Dat een jong
architect, professor aan St.-Lucas te Gent, zich aan zijn eerherstel heeft gewaagd, verdient dus a priori
ons aller respect. Hij heeft daartoe ongetwijfeld het juiste ogenblik gekozen. Het is een zich steeds herhalende geplogenheid in de kunstwereld dat de opkomende generatie niets dan onverschilligheid over heeft
(in het beste geval) voor de kunstgeneratie die hen onmiddellijk voorafgaat, de generatie der vaders... Integendeel zijn ze bereid veel begrip en zelfs respect te betonen voor de kunstenaars van wat men de generatie van hun grootvaders zou kunnen heten. Zo zagen we de rage voor het Art Nouveau en zelfs voor de
neo-gotiek uitbreken; niets staat er nog in de weg om ook de composiete stijl van een Albert Van Huffel

eindelijk te geven waar hij recht op heeft ! Te meer dat in de oppositie tegen zijn hoofdwerk, de basiliek
van Koekelberg, er heel wat factoren hebben meegespeeld, die niets te maken hebben met kunst en alles
met politieke kwaadwilligheid en demagogie.
Architect Marc Dubois voerde een grondige studie, die in de eerste plaats bestaan heeft in het opsporen
van de archiefstukken en persoonlijke documenten van de kunstenaar. Van Huffel is inderdaad best als
een 'kunstenaar' te bestempelen. Dubois verhaalt hoe deze figuur, die oorspronkelijk een kunstambachter zoniet een ambachtsman is geweest, als autodidact een vooraanstaand architect is geworden en zelfs
de bouwer werd van het voornaamste kerkelijk gebouw van de laatste eeuw in ons land, hoewel hij voordien nooit een kerk gebouwd had en volkomen onwetend was op alle gebieden, die specifiek met kerkbouw te maken hebben. De auteur volgt hem op zijn lange loopbaan, die hem tot dit hoogtepunt zal brengen over: de Academie-periode (tot 1896) - de periode Verbeke (tot 1903) - bij van Herreweghe en de Wilde (tot 1912) - begin van het eigen werk (tot 1918) - de bloeiperiode als huizenbouwer, als kerkbouwer en
als professor aan Ter Kameren (tot 1935). Het is een zeer boeiende geschiedenis. Al jaren is architect Marc
Dubois met deze problematiek sterk begaan; zijn belangstelling gaat trouwens naar het hele architecturaal domein van het Interbellum, nationaal en internationaal; over verscheidene aspecten ervan
heeft hij reeds zelf gepubliceerd en studieprojecten bij anderen doen kiemen. Daar lag trouwens de reden
waarom hij na het afsterven van ons betreurd redactielid Prof. Ing. Arch. Paul Felix door ons benaderd
werd om deze plaats in onze redactie over te nemen. Wij verheugen er ons over dat hij de samenstelling op
zich nam van een 'Vlaanderen'-nummer dat Koekelberg zal stellen naast de grootste realisaties van de
kerkenbouwers der eeuwwisseling. A. Smeets
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ROBERT VERPOYLT e.a., Twintig jaar Hubert Jacobs, uitg. 'De Vrienden van Hubert Jacobs' (Torenstraat 40, 3 110 Rotselaar), 1983, geIll. met kleuren- en zw.-w. foto's, 275 x 210 mm, 177 blz., gebonden in kunstleder met goudopdruk 1.250 fr. Naar aanleiding van het 20 jaar bezig zijn binnen de plastische kunsten van H. Jacobs pakten de 'Vrienden van H. Jacobs' uit met een pracht van een monografie.
Deze werd op 2 september jl. voorgesteld bij de opening van een tentoonstelling van Jacobs recente werk
in het Van Humbeeck-Pironmuseum te Leuven. Het was de Heer Jos Oleo, licentiaat en museumbeheerder die het boek voorstelde. Uit diens toespraak lichten we even de essentie:
,,Zoals een goeie monografie moet zijn gaat het hier om een kijk- en leesboek. De ingredienten woord en
beeld bieden een overzichtelijk beeld van de nu 20-jarige loopbaan van Jacobs. Het voorwoord van burgemeester Van Sina laat geen twijfel bestaan over het opzet om dit boek uit te geven. Het bevat drie proeven van poezie van o.a. Vic Van Nuffel, Gunnar Riebs en Julia Tulkens, alien opgedragen aan de gevierde artiest. De uitgevers deden een beroep op drie scribenten om respectievelijk de mens, de schilder en de
graficus Jacobs de belichten. De mens H. Jacobs is voor rekening van Robert Verpoylt. In deze bijdrage
belicht de steller zijn jeugdvriend en schoolkameraad H. Jacobs van in zijn jeugd tot op heden. Zijn liefde voor de natuur en zijn streek zijn voor Jacobs steeds een leidraad geweest doorheen zijn gevulde
carriere, en dit reeds van kindsbeen af. Reeds zeer jong nam hij alle aspecten van de streek in zich op om
ze later met des te meer liefde op dock te brengen. Een niet onbelangrijk aspect in deze bijdrage is de
strijd die de eerder bedeesde, maar zeker gevoelsgeladen schilder te strijden had om te geraken tot waar
hij nu gekomen is, en waarbij Goddank benijdenswaardige bekroningen niet zijn uitgebleven. Dit alles
wordt dan nog doorspekt met enkele typische anekdotes. In het deel kunstschilder Jacobs toont kunstrecensent Pol Van Dijck, aan de hand van verschillende werken, waarvan er enkelen in dit boek zijn opgenomen, hoe de beginneling-schilder H. Jacobs zich ontbolstert tot een van de beste landschapschilders uit
onze contreien. Hierin legt hij vooral de nadruk op het koloriet, de techniek, en het 'licht in het landschap', dat men alleen in die mate in de werken van Jacobs terugvindt. Tevens wijdt hij ook uit over de
verschillende kleurperioden die de schilder doormaakte en over zijn sociale bewogenheid die in vele van
zijn werken is terug te vinden. De eminente kunstkenner en historicus Staf van Gelder belicht Jacobs als
graficus. Hierin wijst van Gelder er op dat men steeds terugkeert naar zijn eerste liefde. Zo ook met
Jacobs. Hij begon met tekenen, en zie, in het begin der jaren tachtig wordt opnieuw de tekenmicrobe in
Jacobs wakker. Resultaten daarvan zijn de series gewassen tekeningen over Werchter en Wijgmaal. De
grafische verwezenlijkingen over 'Het Historisch Leuven', een map met vijf lino's over oude historische
gebouwen te Leuven is voor Staf van Gelder een echte veropenbaring geworden, en hij paart dan ook zijn
kunstbespreking aan het geschiedkundig aspect. Verder wordt nog even stilgestaan om de afgelegde weg
te overschouwen en naar de toekomst te blikken, iets wat van Gelder weergeeft als 'de onvoltooide symfonie'. Het gedeelte 'kijkboek' beslaat 116 biz. waarvan de eerste vier in kleurendruk. Deze reprodukties
verhalen visueel de loopbaan. Uiteraard meestal schilderijen, maar ook enige beelden, de reeks lino's
waarvan hoger sprake, enkele aquarellen en enige portretten speciaal gecreeerd voor dit boek van mensen
die nauw aan het hart van de artiest liggen.
Zonder enige overdrijving kan men stellen hier te doen te hebben met een monografie op niveau. Vlot
en boeiend geschreven en verrijkt met goed gekozen reprodukties. Een 'must' voor liefhebbers van Hubert Jacobs, maar ook voor anderen.
Vermelden we ten slotte nog dat van deze monografie (gedrukt op mat kunstdrukpapier van 135 gr)
slechts 200 exemplaren gepubliceerd werden en dat het werk ook kan verkregen worden op het adres van
Pol Van Dijck
de kunstenaar zelf (Aarschotsestwg. 209, 3010 Wilsele-Leuven).

II. BEELDENDE KUNSTEN: Tekeningen v. Dominique Ampe, ICC Meir Antwerpen tot 2/10. Kunstamb.
Mireille Boerjan, g. J.D.C. Brugge 28/11 tot 7/12. Keramieker en dichter Jos Bruggen hield op 24/9 een kunstavond met tentoonstelling in 'De Jachthoorn' Veldwezelt.
-Ksch. Fernand Bouckaert, Gemeentekrediet Desselgem
tot 18/9. Ksch. Michel Bracke, Korrekelder Brugge tot
30/9. Ksch. Walter Brems, Claridge's Halle tot 30/10.
-Ksch. M.-L. Cools, Gardens Oostende tot 18/9. Kunstfotografie van Patriek Cornelis in gemeenteschool
Lozenhoek-Keerbergen vanaf 30/9. Ksch. Jo Coucke
J.O.C. Brugge tot 18/9 met 'In en met de ruimte'. Ksch.
N1ia Deprez, Karteel v. Zwijnaarde 2 tot 23/9. Ksch.
Ivan Dehouck, g. de Braekeleer Antwerpen, tot 29/3.
-Ksch. Tuur de Rijbel, Vierhuizengalerij Bruggenhout tot
7/10. Ksch. Norma De Vos, C.C. Affligem 1 tot 9/10.
-Ksch. Robert Devriendt, in J.O.C. Brugge met 'In en met
de ruimte'. Ksch. Karel Dierickx, c.d. galerie Gent tot
25/10. Ksch. Jacky Duyck, New Selection Mechelen 4
tot 23/11. Graf. Gerard Gaudaen werd benoemd tot directeur van het Hoger Instituut en de Academic van Antwerpen. Ksch. Paul Goris, Claridge's Halle tot 30/10.
-Ksch. Jos Gestels, New Selection Mechelen 25/11 tot
14/12. Graficus Emiel Hoorne, Avantgrade Antwerpen
tot 30 mei, Rockford Int. Biennale (USA), Council Chamber Auburn City (USA), Artishok Soest (Ni) tot 30 april.
-Jonge Kunstenaars uit bet Antwerpse, Mus. J. DhondtDaenens Deurle 17/9 tot 23/10. Pastels en aquarellen v.
Andre Heye, g. de Casteleyn Hingene-Bornem 28-10 t. 1311. Ksch. Angela Karwoth, g. New Selection Mechelen
25/11 tot 14/12. Vic Mahieu en Jef Snauwaert, c.c. Leo
Langrange Marseille, in '3 Jeunes Flamands a Marseille',
30/9 tot 15/10. Eveneens in het Karl-Ernst Osthaus Museum v. Hagen (BRD) in het najaar, met de Westfaalse
Ksch. Frans Minnaert.
Kunstlerbund Hagenring.
St.-Niklaaskerk Herfelingen 29/9 (Festival v. Vl.). Bronsen goudjuwelen v. Hubert Minnebo. g. Romi Goldmuntz.
Centrum Antwerpen tot 23/10. Het beeldje 'Maanvogel'
dat uitgereikt wordt aan de winnaars van de CJP is van
Chris Nicaes. Keramieken en tekeningen v. Achiel Pauwels, Prov. Inst. Dommelhof Neerpelt tot 9/10. Inleider
Dr. Paul Huys. Mooie catalogus. Graf. Jan Smitz, g.
Frans de Vliegher Eeklo, tot 9/10. Ksch. wijlen Gustaaf
Sorel, restaurant Drustore Oostende tot 31/10. Ksch. JenKsch. Taf
fly Steenkiste, Kursaal Oostende tot 18/9.
(pr.v. Francine Tavernier) met 'Miniaturen', in van Eyckgalerij Gent tot 29/9. Graf. Ksch. Roger van Akelijen,
Gen.-B.-Mij. Antwerpen tot 28/10. Ksch. Lea Vanderstraeten Museum Leon de Smet Deurle, 18/9 tot

-

Kunstmap 'Stephan Gorus 70', uitgeverij De Cuyper, Oude Vest, 9330 Dendermonde, 1983 De kunstmap 'Stephan Gorus 70 jaar' bevestigt de nuchtere kijk van een kunstschilder, een zeventiger, op onze hedendaagse wereld in al zijn facetten.
In deze map beviel mij zowel de opbouw van het theoretische als de presentatie van het aanschouwelijke,
welke volgens een nieuw stramien werden opgesteld, gespoeld en gezuiverd. Vooral het aanschouwelijke
gedeelte, zijnde 28 kleuren kunstreprodukties, valt hierdoor in een onvervalst gunstig daglicht en
-

weerspiegelt de nieuwe kijk op 'Ik', de molecule van onze wereld.
In al de werken van S.G. vinden wij onszelf, onze wereld terug.
Laat mij toe, heel willekeurig, enkele werken te vernoemen met ernaast in 't kort mijn bevindingen.
Moloch: Het menswretend monster van onze eeuw, als een hedendaagse, onverzadigbare kruimeldief.
Ook deed het mij denken aan Dachau.
Disco, Spelen met de dood, De popzanger, Travestiet, Maagd, ...

De maskers van onze tijd, waarachter de menselijke drama's zich afspelen.
Dreiging, Beiroet, Honger: Het kan niet anders in een dergelijke wereld. De beelden deden mij rillen,

ring. De enge ruimte 1914-1980' van Prof. K. van Isacker
bij Ned. Boekhandel (6/11, 14 u.) - Phil Bosmans 'Ja ! Alleen de optimisten zullen overleven' bij Lannoo (6/1 1 te
15.15 u) - Dr. Eric Heidbuchel over 'Migrantenwerk in de
openbare bibliotheek" (8/11 te 15.15 u.) - Jos Gysen over
'Te bed of niet te bed' (11/11 te 16.30 u.) - Dr. Eug. van
Itterbeek e.a. over Spaanse vertaling van verzen van E.
van Ruysbeek (31/10, 15.15 u.) - Herman Vos presenteert
o.m. 'Jenever uit Pulle' van Robin Hannelore, bij Roerdomp (1/11, 15.15 u.) - Jack Verstappen met 'Volksleven
rond Antwerpse cafe-chantants' bij De Nederlanden
(10/11, 15.15 u.) - Jet Jorssen, Karel de Cat, Maria Vlamijnck, Marc Boey, Jack Verstappen, bij De Nederlanden
met nieuw werk (11/11, 15.15 u.) - Een Rode Ridder-uur
met Leopold Vermeiren bij Standaard Uitg. (1/11, 15.15
u.). Adres: Bouwcentrum, Jan v. Rijswijcklaan 191, 2020
Antwerpen.
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12/10. - Ksch. Rik Vandewege, g. Frans de Vliegher tot
9/10. - Keram. Johan van Geert, Gen.-B.-Mij Antwerpen,
tot 28/10. - Ksch. Jozef van Ruyssevelt, g. Mercator Antwerpen tot 9/10. - Graf. Jul Vuylsteke zaal van Eyck Gent
tot 13/10.
Grafikus Bernard Bosschaert, gaf. 't Hof te Puttens, Lede
tot 2/10. - Kunstschilder Armand Demeulemeester, atelier
Wittentak Ronse tot 10/10; gal. St.-Michel Letzeburg,
nov.
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III.-MUZIEK-TONEEL-BALLET-FILM: - Orgelconcert
van Roger Deleersnijder o.m. op 19/9 te Knokke en op

15/9 te Lier. Hij is leider van het Documentatiecentrum
van Veurne. - Beiaardconcert van Jos D'Hollander, o.m.
op 5 en 29/9 op het Gentse Beltfort en op 21/9 van Geert
D'Hollander - Organist Kamiel D'Hooghe speelde op 4/9
aan het Mechelse KathedraaIorgel 'Elegie' en 'Sonata
quasi una fantasia' van en tot huldiging voor for Peeters.
- De chorale Cecilia o.l.v. Frans Dubois zong de
Conscience-kantate van Candael bij de officiele
Conscience-viering in de Antwerpse Singel. Brahms
'Deutsche Requiem' op 16/9 in Antwerpse kathedraal.
'Courtoisie en Courtisane' op 26/10 te Berchem. - Het
Ballet Olivia Geerolf trad o.m. op te Brugge
St.-Pieters-C.C. (1/10). - In regie van Alfons Goris speelt
Studio H. Teirlinck 'De eerste blijdschap van Maria',
o.m. begin oktober in de L.U.C. (Diepenbeek). - Explorator Marcel Jacops treedt op met zijn kortfilms over Togo,
o.m. op 15/12 in het C.C. Leuven. - Clavecimbelist Johan
Huys o.m. op 21/9 in het Abtenhuis van de Abdij van
Hoeilaart voor het Festival van Vlaanderen. 'Missa brevis' van Herman Roelstraete, Kathedraal Brussel 25/9.
-Tine Ruysschaert o.m. met 'Godfried Bomans, sprookjesverteller' in Arca Gent op 3, 10, 17 en 24/10. - Organist
Jozef Slays concerteerde o.m. op het Brussels kathedraalorgel (7/9). - Het koor 'Kapel der Miniemen', o.l.v.
Joz Swinnen, houdt, iedere maand op een zondag (11u),
een concert met een Bachcantate in de Brusselse
Miniemen-kerk (gratis toegang en musicologische inleiding). - Het Parapluconcert van 2/9 aan de Antwerpse
Wapper stond onder de leiding van Jos Van den Borre,
met de koren Andite Nova, het Antwerps Madrigaalkoor
en Weelde-zangers. - Orgelconcert van Jo van Eetvelde,
o.m. op 24/9; kerk van Daknam-Lokeren. - Koor Cantemus o.l.v. Patriek van Looy, 11/9 Abdij Tongerlo. - Het
Vokaal Ensemble Currende o.l.v. Erik van Nevel o.m. op
14/9 in St.-Marcellus te Voorde (Festival v. Vlaanderen).
Op 11/9 in Brusselse kathedraal. - 'Hamburger', een stuk
van Eddy Vereycken, wordt gecreeerd te Tielt in C.C.
Gildhof, met de auteur en Herman Verschelden, door
Teater Malpertius. - De musicus Prof. Robert Vliegen
sprak op 13/9 over de Vlaamse culturele en economische
presentie in Japan (Osterriethhuis Antwerpen). - 'Vo Luzern of Waggis zue' en 'Bommelalire' van Juliaan Wilmots op 10/9 te Leuven uitgevoerd door het Don Boscokoor.
- Organist Jef Anseeuw brengt werk van Du Mont, Buxtehude en Max Reger voor BRT 1 op 25/9. - De Pozzo-rol
wordt door Jo Decaluwe gespeeld in 'Wachten op Godot'
(Beckett), Arca Gent. - Een trio met J.-P. De Clercq in
kasteel Schijndael te Schoten op 30/9. - Teater Poezien,
onder artistieke leiding van Mieke Felix, produceert 'Farce poetica' een humoristische benadering van het poetische fenomeen (premiere op 1/10 in VTB-schouwburg
Gent). - Organist Herman Verschraegen opende de 2e cyclus Roeselaarse Orgelconcerten in de St.-Michielskerk.

ZOEKERTJE
Zoekt te kopen: 'West-Vlaanderen' nr. 76 (1964).
Neem contact op met G. Kenis-Van Belle,
Zandstraat 5, 8740 Deerlijk (tel. 056/77.99.36)

ERRATUM
In ons vorig nummer (Zingende Vlamingen in de
Wereld) werd vergeten te vermelden dat de tekening
van Peter Benoit op blz. 134 ontleend werd uit het
boek 'Peter Benoit' van Paul Vandebuerie, een uitgave van de 'Vlaamse Volkskunstbeweging' vzw,
2018 Antwerpen. Excuus daarvoor.
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want, ik voelde mij medeschuldig, medeoorzaak.
Inferno: Hier bijt S.G. van zich af, 't is alsof hij roept „stop" - ,afschuwelijk".
Verloren vlucht: Waar zal het eindigen, is er nog een doel of geloven wij er zelf niet meer in.
Meisje: Jong, jeugdig, geheimzinnig, betoverend. Zeer koloriek en uniek. Voor mij een nieuwe moderne
Mona Lisa.
Leven: Waar wordt dit nog zo geschilderd, een moeder met haar kind. Eenkleurig en toch totaal alles uitdrukkend.
Eindeloos: (nr. 28) Een mens, alleen nog op deze wereld. Een vingerknip en ook hij is weg. Of wordt het
heelal uiteindelijk de vernietiging van de mensen.
Wie Stephan Gorus nog niet zag of hoorde, geen nood, je kan hem helemaal terugvinden in deze uitzonderlijk verzorgde kunstmap. Pas dan zal je ontdekken wie hij is, en begrijpen wat hij voelt. Misschien
voel je hetzelfde. In elk geval het is een werk dat je geregeld zult ter hand nemen, om... ?
Uiteraard kan deze kunstmap ook verkregen worden bij de kunstschilder zelf op zijn adres:
M. De Roeck
St.-Rochusstraat 16, 9330 Dendermonde.
PAUL (M) RIGOLLE, De Hel van het Noorden, Uitg. Poezietijdschrift 'Vers', 1983, 135 x 215 mm, 26
blz., 140 fr. (storten op rek. 000-1263468-43 t.n.v. P. (m) Rigolle, Canadastraat 7, 8200 Brugge). - Na het
lezen van 'De Hel van het Noorden', de met de Vers-poezieprijs 1982 bekroonde dichtbundel van Paul
Rigolle die op 500 exemplaren verscheen als nr 3 van de 3e jaargang van het poezietijdschrift Vers, bleef
er een diepe ontgoocheling in mij nazinderen omdat de beloften uit het eerste deel niet ingelost werden in
de twee andere samenstellende delen. Paul (m) Rigolle schrjift ingewikkelde poezie, gespannen en af en
toe zelfs verstrikt in een woordgebruik met de klemtonen op moeilijke woorden en ongewone samenstellingen of onverwachte situaties van bepaalde woorden in het vers. Ieder gedicht maakt herlezen noodzakelijk om tot begrip te komen en is ergens synoniem geworden van 'waarom gemakkelijk en eenvoudig
als het moeilijk en ingewikkeld' ook kan. Mits wat meer eenvoud (o.a. gebruik van hulpwerkwoorden en
koppelwerkwoorden, waarom niet eigenlijk?) zou 'De Hel van het Noorden' veel aantrekkelijker worden. Doch een gedicht zoals 'Brugge en terug' maakt veel goed... Willy Otte

VLAAMSE DISCOTHEEK
TINE RUYSSCHAERT, Sprookjes van Godfried Bomans, Eufoda-Europese Fonoclub-Davidsfonds,
Leuven, 1983. - Van de zeer betreurde verteller Godfried Bomans stelde de bekende woordkunstenares
een langspeelplaat samen met bekende en minder bekende teksten, zoals: Juffrouw Prillewits - Anita
Dobbelmans - Het aanzoek - Johannes - Frederica - Anna - De dood van de sprookjesverteller. Zij bezorgt op die manier aan de zo talrijke bewonderaars van de veelzijdige auteur en vriend van Vlaanderen
de kans om al luisterend de zin die achter de fantastische verhaaltjes schuilt, telkens opnieuw te ontdekken. Naar onze mening zal men er toch meest van genieten als men ze 'life' met Tine Ruysschaert, bij een
optreden, meebeleeft. Rik Jacobs
GILBERT HUYBENS, Muziek te Leuven in de 16e eeuw, uitgegeven door het Stadsbestuur van Leuven
(met de steun van de Raiffeisenkas), 1982. - In het raam van het concert dat onder dezelfde titel in Leuven
plaatsvond (dec. 1982) werd een langspeelplaat en een boekje met bijhorend commentaar uitgegeven. Elk
van deze initiatieven onder de algemene leiding van Gilbert Huybens, leraar aan het Stedelijk Muziekconservatorium van Leuven, getuigt van het hoog niveau van een belangwekkend muzikaal evenement. Zowel zij die in de gelegenheid waren het concert bij te wonen, als diegenen die het misten, kunnen door
middel van plaat en begeleidende tekstuigave de herinnering eraan weer tot een intense beleving maken.
Zowel de uitvoering van de sfeerrijke oude muziek en zangen, als de technische kwaliteit van de opnamen
maken van deze langspeelplaat een kostbaar bezit. Ieder die belangstelt in de geschiedenis van de muziek
in Vlaanderen of er eenvoudig nu nog wil van genieten zal deze uitgave met vreugde begroeten. Rik Jacobs
TONY DIELTIENS, Plums Pladask. Kolderieke Koormuziek, uitgevoerd door Fidelias-koor, Wijnegem, uitgegeven door 'His Masters Voice' nr. 107, 1983. - Onder de algemene leiding van koordirigent
Tony Dieltiens werd met deze langspeelplaat een wel zeer aparte keuze van zgn. kolderkoorzang bezorgd.
Het is onbetwistbaar een 'buitenbeentje' in de recente platenproduktie. Op de Nederlandse, Duitse en
Zweedse nonsens-teksten wordt met speelse zwier gezongen, gekruid met muzikale spitsvondigheden tot
en met een hoempa-begeleiding toe. Voor de liefhebbers van dit genre een 'kluif' ! Rik Jacobs

VRIJE TRIBUNE
Theaterkrabbel 21
Hij is alweer voorbij die mooie zomer!
Reeds op 1 augustus begonnen de meeste toneelgezelschappen aan de intense voorbereiding van het nieuwe seizoen. De opgelegde besparingen zullen ongetwijfeld invloed hebben op de uiterlijkheden van de
vormgeving. Decors, kostumes, accessoires, enz. zullen niet uit een 'pot zonder bodem' kunnen worden
betaald. Vindingrijk woekeren met de toegemeten middelen dringt zich op. Zo zou de huidige crisis misschien ook stimulerend kunnen werken. Gemakkelijk zal het niet gaan, maar allicht wordt de creativiteit
geprikkeld. Theater is immers in de eerste plaats de kunst van de acteur en hij zowel als zijn bezieler, de
regisseur en zijn medespelers, het publiek, beschikken over dezelfde sublieme gave van de menselijke
geest: de verbeelding. Die is niet materieel gebonden ! Men zal dit wel willen aanvaarden van iemand die
het uit ervaring weet. Hoe hebben vele toneelmensen niet creatief gegoocheld met zeer beperkte materiele
middelen tijdens de jaren veertig van schaarsheid, om aan het publiek boeiende voorstellingen te bieden
van zinvol poetisch-dynamisch theater. Een factor die onbetwistbaar heeft bijgedragen tot versterking
van zijn moreel, toen. Misschien ware het interessant de positieve kant van die medaille eens te bekijken
via de media.
En was het Goethe niet die verklaarde: „In der Beschrankung zeigt sich der Meister".
Laat dan de kans voor een reveil van een ethisch hoogstaand, artistiek markant toneelleven niet voorbijgaan, gezellen!
Rik Jacobs
Niet zeuren, niet verbitterd worden, doen ! !
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TEN GELEIDE

Een Vlaanderen-nummer samenstellen over Anton van Wilderode (ps. van Cyrie/ Coupe), ter gelegenheid van zijn 65ste verjaardag, was tegelijk een dankbare en moeilijke opdracht. Het heeft in de /aatste jaren niet ontbroken aan
belangstelling voor de dichter. De officiele erkenning resulteerde in de Driejaarlijkse Staa tsprijs voor Poezie in 1980. Meer dan ooit werd de reeds zo
graag gehoorde spreker, causeur en in/eider gevraagd bij allerlei gebeurtenissen of werd er een beroep gedaan op zijn dienstvaardigheid in het schrijven
van teksten 'ter ge/egenheid ; hoewe/ de dichter in hem dat steeds met voile
overtuiging heeft gedaan en met een gevoe/ van plicht ten overstaan van de
gemeenschap waartoe hij behoort en het yolk dat het zijne is.
Terwijl dit nummer groeide verscheen de monumentale studie Van moerbeiboom tot overoever van de hand van Lieven Rens, die heel het dichtwerk van
Anton van . Wilderode (inc/usief het vertaalwerk) aan een indringende en persoonlilke analyse heeft onderworpen. Een ander boek met onuitgegeven
teksten (o.a. een keuze uit de vee/vu/dige toespraken) wordt verwacht in de
vo/gende /ente. Ik moest in dit nummer dus een bedding zoeken tussen twee
stromen in. Ik heb geopteerd voor een hu/denummer, een soort van liber amicorum, met een aantal getuigenissen en appreciaties. Toch hangt er over dit
eerbetoon een schaduw van verdriet door het tragische heengaan van Lieven
Rens, die de prachtige realisatie van ziln onvergetelijk werk zelf niet meer
heeft molten zien. Lieven had nog een bijdrage voor dit nummer be/oofd over
de poezie van Anton van Wilderode, een synthese van wat hij in zijn boek zo
kwistig had uitgestrooid. De bijdrage was k/aar. We zijn mevrouw Rens innig
dankbaar, omdat ze ons de tekst uit Lievens nalatenschap heeft overgemaakt.
Hi/ wordt hier gepubliceerd als een hommage aan een eminent ge/eerde en
essayist, ze/f voortreffelijk dichter en een nobel mens.
Ik dank ook de ve/e andere medewerkers zonder verme/ding van namen ,
omdat ze mede het mozaiek hebben ge/egd van Anton van Wilderodes persoonlijkheid. Het felt alleen dat hij o.a. kon belicht worden als mens, vriend,
dichter, verta/er, opvoeder, collega, academielid, reisgenoot, b/oem/ezer,
cu/tuur-flamingant en strijder, bewijzen hoe rijk en vee/zijdig zij is.
Graag had ik nog enke/e andere facetten behande/d gezien, doch een paar
medewerkers lieten verstek gaan of konden in /aatste instantie Been gevo/g
geven aan miln vraag. Dit euve/ werd echter ruimschoots vergoed door de talrilke illustraties (ten de/e onuitgegeven fotomateriaal), documenten en een
aantal reprodukties van kunstwerken, gemaakt door vrienden-kunstenaars uit
het Waasland en elders, die in hun werk geestelijke affiniteiten met de dichter
vertonen.
De bio-bibliografische verkenning werd eveneens nog gemaakt door de betreurde Lieven Rens. Zij zorgt voor een zinvolle aanvulling en afronding van dit
nummer, dat een stil eresa/uut wil brengen aan een figuur die niet meer weg
te denken is uit het V/aamse cu/tuur- en geestes/even.
Moge dit nummer bijdragen tot een nog betere kennismaking met de mens Cyriel Coupe en voora/ en uiteindelilk is dat het be/angrijkste ! aansporen
tot een verdere en/of hernieuwde /ectuur van het werk van Anton van Wilderode, want, om het met het woord van de dichter ze/f te zeggen:
Het diepste lied zingt binnenin
onaangerand van woorden:
daar ruisen aarde en fiemel in
en zwelt de zie/ ten boorde.
Maar alles wat de mond beging
vo/tooid en onvo/komen
is het begin dier dromen,
niets dan een stameling.

Rudolf van de Perre
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De tocht Haar het ene land
De poezie van Anton van Wilderode
Van de dichters die de betreurde Bernard
Kemp 'romantische classici' heeft genoemd, nl. Jos de Haes, Christine D'haen,
Reninca, Hubert van Herreweghen en Anton van Wilderode, is de Iaatste de oudste
en in zijn debuut de meest traditionele.
Maar hij heeft van alle de meest opvallende evolutie meegemaakt en hij is van alle
het meest creatief gebleven. Dit treft des
te meer, als het veld van zijn persoonlijke
thematiek, altijd al vrij smal, wezen l i j k
hetzelfde is gebleven. Het lyrische ik Anton van Wilderode is verwant met maar
een deel van de persona practica Cyriel
Coupe. Maar het ondergaat onmerkbaar
de invloed van de grote evolutie welke die
persona practica heeft meegemaakt.
Toch steekt het essentiele, zelfs die evolutie, al in de debuutbundel De moerbeitoppen ruischten (1943). Dit opvallend en
gewaardeerd debuut was al bekroond eer
het verscheen. En terecht. Hier zong een
zachte, zeer zuivere stem haar persoonlijke
problematiek uit van eenzaamheid, verdriet om het vergaan van de kinderjaren
en om de onverwezenlijkbaarheid van de
zuivere zielsdroom, zoals Albert Westerlinck het formuleerde. Ze zong elegisch
en weemoedig, in een vrij egaal ritme,
maar onweerstaanbaar melodieus. Haar
beeldunlversum was meteen herkenbaar:
een Vlaams dorp met zijn eenvoudige
door diep gevoel verbonden mensen,
open voor de natuur en de natuurelementen, onder de gang der seizoenen, met
sterk lunaire en herfstelijke inslag. De lyrische schoonheden, tederheden, droefheden overheersen, zonder hartstocht of
excessen. Het gevoel doorstroomt alles,
een getemperd, maar diep en niet te stillen gevoelsleven. Vergeten we intussen
de dichterschapsproblematiek niet: het
diepste gevoel, het hart, wordt noodzake1 i j k verraden wanneer het in woorden,
uiteraard incongruent, wordt geuit. De
meeste van de vijf afdel i ngen zijn onderling verwant: 'Onderweg', met persoonlijke problematiek; 'Egidius', herinnering
aan een jonggestorven broertje; 'Aandachtig', persoonlijke problematiek weer;
'In memoriam patris'. Het ik staat vreemd
in de realiteit; het hangt door wensen en
herinneringen vast in het verleden en
haakt terzelfdertijd naar een gedroomde
toekomst. Het wordt aangetrokken door
de verte en wortelt onlosmakelijk in de eigenste grond. Het meest onthult allicht
de afdeling 'De reizende'. Van daaruit kan
men sluiten op een oerverlangen in de
dichter, nI. de terugkeer in de moederschoot, dat zijn realisatie zal vinden wanneer de zielsdroom verwerkelijkt wordt:
bij God gaan moeder en kind een nieuwe,
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De moerbeiboom in de ouderli/ke tuin

eeuwige eenheid aan. Vandaar de pieteitvolle, religieuze tonus in al deze verzen.
Willy Spillebeen heeft gewezen op de vervreemding van de realiteit in deze vroege
lyriek. Maar de zielsdroom berust m.i. niet
op een goedkope evasie of utopie. Het
gaat om een hogere realiteit, die voor het
onwankelbaar geloof van deze priesterdichter zekerheid is. Maar zelfs in het leyen zal Anton van Wilderode zich aan de
realiteit leren aanpassen, al verlaat het
bewustzijn van een zekere vreemdheid
hem nooit. Niet toevallig vindt men de herkenbaarste accenten voor die persoonlijkheidsgroei op het einde van 'In memoriam
patris', in het gedicht 'Herwaarts', op zijn
hand, 'een teder werktuig dat de meester
wacht'. Het wordt een gebed:
o maak haar eindelijk vaardig
tot arbeid in uw dienst...
... Zie, ik heb afgedaan,
lee! Gil in mij dat alles wordt gedreven
naar 't wenken van uw wil en
naar mijn droom
Die droom: een , priesterschap in dienst
van God en de gemeenschap der mensen.
Dat is de weg waarop de persoonlijke verscheurdheid een oplossing kan vinden.
In Herinnering en gezang (1946), een smal
plaketje met een inleidend woord door
Hubert van Herreweghen, wordt de concrete oplossing voelbaar. De moederbinding moet niet verdwijnen, ze moet op
nieuw land gericht worden, op de vreemde
(reizen) of op symbolische moedersubstituten als de geboortestreek, het landschap, de kerk, het yolk, de taal, de poezie. In elk van die substituten kan men
gaan wonen, in rust en zonder slecht geweten als bezitter zijn plaats vinden, even
intiem en persoonlijk als bij de moeder, in
de moederschoot. Het inzicht is bij de jonge dichter aanwezig van in zijn volwassenheid. Maar het gevecht met de kindsdroom zal nog lang aanhouden en een van
de energiebronnen voor dat dichterschap
blijven. De landelijke natuurjongen zal
daarbij geholpen worden door een steeds
hoger opgaan in cultuur: het middelbaar
onderwijs, de priesteropleiding, vanaf
1944 de universitaire studie (klassieke filologie), althans gedeeltelijk de talrijk
wordende reizen, die vooral naar het Zuiden toe gaan.
Intussen is de Tweede Wereldoorlog uitgewoed, rijzen bij de overlevenden de vragen naar de toekomst van het Westen,
van de christelijke beschaving. In een
meer afgerond en zeer mooi idioom levert
Anton van Wilderode zijn bijdrage tot deze bezinning in Najaar van Hellas, een

kleine maar belangrijke bundel die bij zijn
verschijnen in 1947 terecht ophef maakte.
De kunst van de dichter is tot rijpe gedragenheid gekomen. En zijn thematiek is althans gedeeltelijk het domein van de subjectieve gevoels- en natuurlyriek ontstegen. Ze gaat niet alleen naar de cultuur
uit, maar, met sleuteiwoorden als 'vrienden' en 'werk', ook naar de gemeenschap.
Een aantal verzen worden gevleugelde
woorden:
Wij kunnen niet meer woordeloos verdolen
Wan t in ons vlees beweegt de kleine made,
de sombere, van het westerse verdriet.
of
Wij zijn de jeugd in dit bezwaarde Wes ten
dat wegzinkt als een vogel onder schroot:
in onze handen liggen nog de beste
gaven der aarde, ligt ivoor en brood.
Maar de cultuur in de bundel is niet overal
van het zuiverste allooi. De Iiteratuur
speelt haar parten, voornamelijk in de
evocatie van (het nog niet ervaren) Hellas.
De dichter zelf heeft het ergens over een
'sonoor bedrog'. Het slotvers, 'Najaar van
Hellas', trilt echter van authenticiteit. De
dichter uit zijn levenswens: na de ruimte
van de universiteit wil hij weer geworpen
worden 'naar de schoot van onze smalle
dorpen, / Het werk, de vrienden en het
zeldzaam lied'. De persona practica zal
het halen op het lyrische ik. Maar aan de
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andere kant wordt de Iyrische opgave
hem helderder dan ooit: 'dat mijn gedicht
de omtrek van de dingen / neerschrijft in
woorden licht van zuiverheid'. Dit kondigt
een wending aan van subjectief naar objectief, van het eigen hart naar 'de omtrek
van de dingen'. Het Rilkeaanse dinggedicht doemt op aan de horizon.
'lk heb niet veel geschreven', 'het zeldzaam lied' — in die jaren zijn die betuigingen niet uit de lucht gegrepen. Cyriel
Coupe belandt na Leuven met een pastorale en opvoedingstaak weer aan zijn eigen oude school, het Klein-Seminarie in
Sint-Niklaas, en zijn opdracht slorpt hem
helemaal op. Gelukkig zijn er nog de vakantiereizen, maar overigens wordt het
dichten gereserveerd voor de gelegenheid. Al mag de classicus voor zijn school
de Philoktetes van Sophokles vertalen,
waarbij h i j nog wel een vlotte toneeltekst
aflevert ook. Maar het duurt zeven jaren,
tot in 1954, eer een nieuwe bundel verschijnt, Het land der mensen, en nadien
zal men tien jaar moeten wachten naar De
dag van Eden, die dan nog gedeeltelijk uit
een bloemlezing van vroegere verzen
bestaat.
Het land der mensen wordt bij zijn verschijnen als een nieuw geluid, als Van
Wilderodes tot dan mooiste prestatie begroet. De vernieuwing betreft nauwelijks
de thematiek: de bundel valt in twee delen
uiteen, waarvan het eerste 'Reizende zuidwaarts', het tweede 'Ter gelegenheid'
heet. En toch, tussen 'De reizende', van
vroeger, en 'Reizende zuidwaarts' ligt een

significant verschil: de tweede verzenreeks is niet meer, of althans veel minder,
op het subject betrokken. Het gaat hoe
langer hoe meer om 'de omtrek van de dingen'. Landschappen en momenten in Italie en Spanje, genretafereeltjes, schijnbaar anekdotisch, vol van sfeer. De toon
kan luchtiger, speelser worden, met de
taal wordt gespeeld, zo al niet geexperimenteerd. Het impressionisme van de
eerste periode is voorbij. Hoe moet men
dat noemen, wat in de plaats komt? An imisme? De dingen namelijk gaan leven,
ze 'betrekken een tweede bestaan', ze
gaan fungeren naar het animistische toe,
in elk geval symbolisch geladen (niet allegorisch). Voortaan kan je in Van Wilderodes gedichten een oppervlaktelaag en
een of meer dieptelagen onderscheiden.
Er heeft een veel groter identificatie van
subject met object plaatsgevonden, het
subject is het object zo gaan doordringen,
dat dit laatste aspecten van het eerste
weerspiegelt. 'Het land der mensen' komt
tot uiting in 'het land der dingen'. Invloed
van de beweging van '50 lijkt niet geheel
uitgesloten, al zou ik de nieuwe aanpak
liever met Nijhoff en Rilke in verband
brengen. Het woorden- en beeldenarsenaal is niet zozeer ruimer geworden, het
heeft zich verdicht. De woorden krijgen intieme, Van Wilderodiaanse betekenissen,
ze gaan fungeren in een eigen, poetisch
universum, met herkenbare trekken, hoewel ook vol verrassingen dank zij nieuwe
combinaties. Hier en daar lijkt een soort
retoriek aan 't groeien, met cliche-

De dichter van 'De moerbeitoppen ruisten'.
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vorming, of misschien juister chiffrevorming. Hier en daar dreigt zelfs gevaar
voor 'prentkaartpoezie'. De diepte-beteken is heeft zich intussen nauwel i j ks veranderd. leder gedicht is een episode in het
onaflaatbare Van Wilderodiaanse avontuur tussen moerbeiboom en overoever,
de moederschoot der geboorte en de
tweede, blijvende moederschoot van de
dood. Het blijft een poezie van gemis, het
wordt hoe langer hoe meer een poezievan
hoop. Niet voobijzien mag men aan de
toenemende eenvoud, die ook weer overgang van de ik naar de ander aanduidt: de
reisgedichten hebben ook de bedoeling
de thuisgeblevenen (moeder, tweelingbroer) de reiservaring mee te laten beleven. De diepte daarachter is m.i. niet bewust gezocht, maar vanzelf tot stand gekomen, krachtens het poetische zijn van
de dichter. We zien een realiteit in de
plaats komen van herinnering en heimwee, ook al kleeft er nog iets evasiefs aan
de reisrealiteit zelf. Met name de Spaanse
liedjes zijn eenvoudig van compositie,
twee kwatrijnen in vaak los verband. En
toch komen juist hier, b.v. in 'Guadalupe,
Paradijs' doodsverbeeldingen en ontluisteringen voor, die we vroeger niet kenden. Het laatste woord behoudt echter
het prachtige sonnet 'Alhambra', dat een
magische kosmos schept.
De rozen staan verpulverd in de nissen
en op de vijverdraait een nenufaar
traag rond zichzelve. Valken duikelen naar
het haastig runenschrift der hagedissen.
Fonteinen waaien ruisend uit de lissen
eentonig zingend op een dunne snaar.
Het diepe water maakt zich openbaar
tot in het mauve rijk der edelvissen.
Hierkan men eeuwig naarlegendengissen
die groeien als een groene varenplant
schichtig en maatloos uit het ongewisse.

,,Hier kan men eeuwig naar legenden gissen...' in het Alhambra te Granada, 1951.

atie vindt hij elementen van zichzelf, van
de eigen zielssituatie.
En zo kan hij er authentieke poezie van
maken. De laatste vier van die gedichten
zijn stuk voor stuk grote, blijvende
reussites: 'De rozas', 'Het gedicht' (tussen chaos en ordening, en toch verraad
aan de diepste inspiratie), 'Assumptio',
'Gebed'. Van Wilderode heeft zich hier opgewerkt tot sobere monumentaliteit en, in
tegenstelling tot het wazige van zijn vroegere gevoelsverzen, tot een afgetekende
helderheid. Het vroegere ook bleef zelfbevangen zoeken tegenover deze nieuwgevonden ruimheid en harmonie van gevoel.
De dichter is gerijpt door zijn opdracht als
mens.

Een eigen plaats in Van Wilderodes werk
neemt de versvertelling Het herdertje van
Pest uit 1957 in. De lyricus waagt zich aan
een episch project. De dichter van zijn
binnenwereld uit zich n.a.v. gebeurtenissen in de buitenwereld. Het gedicht, met
zijn bezwerend slot, is een aanklacht tegen de onderdrukking van de Hongaarse
opstand in 1956. Een geengageerd werk
ook al 'komt het van de verkeerde kant en
reageert het tegen de verkeerde kant', zoals de dichter ooit zelf heeft geschamperd. Het werk heeft grote kwaliteiten en
een paar zwakke plekken. Nadelig is vooral de verwarde identiteit van het herdertje,
tegelijk pleisteren kerststalbeeldje en reele herder uit de Hongaarse poesta. Maar

Maar slechts een helle roos ligt in mijn
hand
brandende schieren bant de duisternissen
die ik hierwaart meevoer uit mijn donker
land.
Tussen de zuiderse liedjes en 'Ter gelegenheid' bestaat een groot verschil. De
tweede afdeling is rationeler, veeleisender ook wat de vorm betreft. Ze onthult
Van Wilderodes grote kracht als gelegenheidsdichter, die aan twee elementen te
danken is: ten eerste zijn virtuositeit als
poeta faber, in de hand gewerkt doordat
hij het rijm niet tracht te forceren, maar
ongedwongen in de assonantie laat verbpen; ten tweede zijn vermogen tot inleving. Bij de ander, in de gelegenheidssitu260

Voor het ouderlijk
huis in 1943.

Harold van de Perre: Delphi, aquarel.

Huldiging op het stadhuis te Sint-Niklaas op
12 mei 1957, n.a.v. de toekenning van de Pr//s
van de Vlaamse Provincien voor 'Het land der
mensen'. Vooraan herkennen we
Staatsminister H. Heyman, mevr. wed. Coupe,
de moeder van de dichter, Anton van
Wilderode en arrondissementscommissaris
G. De Cleene.

in deze vertelselfiguur heeft de dichter
zich geprojecteerd met een openheid die
zijn Iyriek totnogtoe niet kende: met zijn
nood aan geborgenheid, geluk en Iiefde,
zijn eenzaamheid, kortom zijn fundamentele moeder-gemis. Het gedicht is een getuigenis van de dichter zeif voor mijn interpretatie van zijn diepste motivering.
De grote moeder-Iiefde van Anton van Wilderode verklaart ook wel hoe juist hij, met
Maria Moeder, een soort Maria-spel dat in
1967 te Halle werd opgevoerd, een van de

warmste en ontroerendste mariale
teksten uit ons taalgebied schreef. De cyclus beeldt de verhouding Maria-Jezus
uit, in al haar aspecten van aarde en hemel, van Iiefde en dood en verrijzenis,
haast helemaal los van theologische en
devotiecliches, met een inlevingsvermogen en een gevoeligheid die men zich in
onze tijd nauwelijks nog kan voorstellen.
Aan die verhouding spiegelt zich de Iiefde
tussen Cyriel Coupe en zijn moeder, en
door die spiegeling verlost ze zich van de
duistere wortels die ze in het onbewuste
heeft. De trillende diepte van de identificatie berust intussen op de authenticiteit
van die wortels.
De 'politieke' christen, de mariale gelovige hebben zich aldus in vrij omvangrijk
gelegenheidswerk geuit. De flamingant
blijft niet achterwege. Van Wilderode acht
het vanzelfsprekend dat een Vlaming
vlaamsgezind is. 'Je vraagt een Fransman, Engelsman of Duitser toch ook niet
of hij frans-, engels- of duitsgezind is'. De
vlaamsgezindheid zit stevig in de familie
verankerd, is versterkt door het Iidmaatschap van het AVKS. De leuze AVV-VVK is
Anton van Wilderode in het hart geschreven. Zijn tweelingbroer wordt, alleen wegens Iidmaatschap van het VNV, bij de bevrijding een tijdlang geinterneerd. Land
en yolk zijn duidelijk moedersubstituten
waaraan de dichter gehecht is, waarvoor
hi] zich inzet. Hi] is lid van het IJzerbedevaartcomite, sluit zich aan bij de
oproep tot amnestie, steekt zijn vlaamsgezindheid niet onder stoelen noch banken. Jarenlang heeft hij aldus de teksten
voor de lJzerbedevaart verzorgd. In de
Verzamelde gedichten van 1974 staan ze
bijeen onder de titel 'Aan de weg timmeren'. De man, die reeds 'Lied van mijn
land' schreef, vindt het accent dat de bedevaarders meesleept en ontroert, de herinnering aan het lJzer-onrecht, de onmetelijke wrok om de vernieling van de
eerste Toren, de trots om de tweede. De
opname in Verzamelde gedichten bewijst
dat hij dit werk ook poetisch niet verloochent. Poezie hier, overduidelijk, uit
het eigen sentiment, in dienst van de gemeenschap. Geengageerd, zij het weer
'aan de verkeerde kant'. We raken hier een
van de belangrijkste facetten van Van Wilderodes persoonlijke evolutie, die niet
zonder gevolgen blijft voor zijn poetische
groei. De mooiste van deze teksten vind ik
intussen geen van de commemorerende,
aanklagende, eisende — maar de grote
vredesverbeelding 'Een lied voor de wereid'. Die doet aan Jesaja denken en kan
meebeleefd worden door iedereen, uit
welk kamp ook. De zeer mooie teksten
voor 1970, 'Een jaar van papavers', dwingen dan weer tot bezinning over hetgeen
gebeurt achter het ijzeren gordijn. Van
Wilderode stelt zich bewust op tegen de
mode van de geengageerde poezie die alleen het engagement van links erkent. Hi]
verricht de taak van de ware dichter, onrecht en onmenselijkheid aan te klagen,
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waar ze zich ook voordoen, ze"ker daar
waar ze taboe zijn.
In 1967 krijgt hij een nieuwe gelegenheidsopdracht: 50 gedichten te schrijven
voor een fotoboek van Willy Kessels over
Sint-Niklaas en het Land van Waas. De titel in Verzamelde gedichten verraadt dat
hij de gelegenheid te baat heeft genomen
om zich op de eigenste wijze met de geboortestreek te vereenzelvigen: Ik adem
mijn eigen aarde. Hij zal het enkele jaren
later in de inleiding tot zijn Verzamelde
gedichten nog treffender formuleren:
,,poezie is wonen in de taal in het land van
de wortelstok". Wonen in de moedergrond, een-zijn met de moeder, maar in de
taal, in de vrije wereld van het symbool.
De Spaanse gedichten van 'Reizende
zuidwaarts' kondigden deze toon al aan,
schijnbaar anekdotisch beschrijvend, in
werkelijkheid magisch-animistisch noemend, oproepend. Verslonden in de landschappen, opgegaan in zijn aarde, met al
het heimwee en het verlangen van een
moeder-liefde. Maar gesublimeerd, bevrijd, lichtvoetig geworden — een subliem
spel. Woordspelingen, taalspelletjes, humor zijn niet van de lucht — en toch gaat
het over een verdwijnende, om een veroordeelde 'sfeer van natuur en herinnering.
Deze poezie redt het Land van Waas van
de actuele verloedering en vernietiging,
de natuur van de geboortestreek geeft
hier haar duurzaam spoor af. Bij al haar
artistieke waarde, al haar verborgen diepte, is dit tevens een poezie om populair te
worden: - in haar oppervlaktelaag onmiddellijk verstaanbaar, vol vatbare schoon
heaen'van beeld en klank, en toch voortdurend verrassend en rijk aan mysterie.
'Deze Van Wilderode heeft alles om dichter van zijn yolk te worden en tevens een
dichter voor kenners te bl i jven.
De beslissende evolutie 'in leven en dichterschap heeft zich echter voordien al voltrokken, in twee fasen. En die gaan allebei a.h.w. schuil in de afdeling 'Onverwachts onderweg' van de Verzamelde gedichten. Een uiterst rijke greep uit de produktie van 1950 tot 1973. Enkele van deze
gedichten sluiten zich gewoon aan bij de
laatste vier van 'Ter gelegenheid'. Zo het
sublieme 'De rechterhand', voltooiing van
wat in 'Herwaarts' uit de eerste bundel al
aangekondigd werd. Via de infinitieven
wordt het eigen wezen geheel van subjectiviteit ontdaan, als een ding in een hogere orde geponeerd: 'niets zijn dan rechterhand'. Die poezie van 1955 is maar mogelijk geworden door een zielsgebeuren dat
zich enkele jaren vroeger heeft afgespeeld en waarvan we de weerslag vinden in de grote drie Griekse gedichten,
-
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'De krekels van Knossos', 'De zeven ezeltjes van Faistos', 'Op het marmer van Delos'. Indien mijn interpretatie juist is, zien
we hier Van Wilderode op het ogenblik
waarop hij kiest tussen een romantisme
van zelfvernietigende verlangensvervuli ng en een klassiek van reddend verzaken. Hij had de zon kunnen uitdagen zoals
Holderlin dat deed, en geslagen worden.
Maar op Delos kiest hij de vlucht naar het
haventje, bij de andere mensen. Het absolute dichterschap doodt. Het dichterschap, bedwongen en harmonisch gecultiveerd met de andere menselijke op-

drachten, houdt in leven en leeft. De Veerse gedichten van 1956 leveren hierbij een
verhelderende commentaar. De dichter
bevindt zich in een chaotische wereld,
des te gevaarlijker als ook in zijn binnenleven chaos dreigt. Hij verdedigt zich
daartegen met een bewuste geestel i jke
en morele hygiene, zoals zijn geprefereerde reisgezel Fernand van de Velde het
noemt. Hij wi jdt zich totaal aan kosmoswording en kosmosmaking, aan het zich
beperkende, geordende ontginnen van
wereld en ik: zie zijn geschrift, zie de bladschikking van zijn brieven b.v. Hij doet dat

niet op een rationalistische, maar op een
magische wijze. De wereld van het kind,
dat struweel van gevaren, behelst ook het
redmiddel, in de vorm van een animistisch
aandoende pieteit, die haast aan vooroudercultus doet denken:
-

Niets van de dingen die ik daags verricht
in al vanouds getrokken vaste sporen
gaat voor hun donker oog en oor verloren,
gestrenge rechters die mijn hart verhoren
en vonnis wizen voor hun hoog gericht.
(Tweede november)
De dichter weet zich in alles gevolgd door,
verantwoordel i j k tegenover de gestorvenen van zijn stam, zijn hei l i ge ouders vooral, die een humane brug naar de uiteindelijk oordelende God slaan. Door hun samenplaatsen in de Verzamelde gedichten
met 'De dag van Eden', schikt de dichter
alles in het teken van de moeder, die hij in
1963 verloren heeft. Een prachtige cyclus,
deze laatste, 'in memoriam matris', een
evocatie van het immense gemis, dat na
een soort verschijning omslaat in de zekerheid dat moeder leeft, voor hem voortleeft, dat hij haar ooit, stellig, weer zal
ontmoeten.
Ik kom al moeder (bonzend van geluk).
Je hoort mij niet ik zie de grote blaren
achter je schouder schomme/en en bedaren.
Maar op de drempel staat je voetafdruk.
(De dag van Eden VIl)

Deze evolutie is gepaard gegaan met een
evolutie in de taal. De vermelde Griekse
gedichten staan in een nieuw medium:
een rijmloze vrouwelijke vijfvoetige jambe. En dat medium is vehikel voor een
heel andere taal dan we van de elegische
zanger gewoon waren. Het is een mannelijk parlando geworden, dat de essentiele
dingen met vaste stem uitzegt. Gedaan
met iedere wazigheid. De dingen hebben
omtrek. Het gedicht heeft afstand gekregen ten opzichte van het subject. Het
heeft leren verwijzen naar de werkelijkheid, en vooral naar de werkelijkheid achter de werkelijkheid. In 'De dag van Eden',
zou ik zo denken, een stap verder dan
Achterberg.
Kwantitatief lijkt de produktie van 'Onverwachts onderweg' niet veel zaaks: 32 gedichten, waaronder weliswaar enkele samengestelde, op 18 jaar tijds. Maar dat is
gezichtsbedrog. In werkelijkheid is Anton
van Wilderode juist in die jaren, van 1958
tot 1974, bezig aan zijn grootste opus, de
vertaling van het volledige oeuvre van Vergilius. We weten hoe hij zich in gelegenheden inleeft, door identificatie, en dus
verwondert het ons niet dat die hele vertaling is uitgegroeid tot een echte Vergiliuswording. De dichter heeft zich verwant gevoeld met zijn voorbeeld. Diens Iandelijke
Bucolica en Georgica spelen grotendeels
in de streek van de Mincio, die veel weg
heeft van het Waasland — wat had de I iefde van de Vlaamse dichter meer nodig!
Maar ook herkent hij zichzelf in de pietas
van de Romein en in diens Aeneas-figuur:
iemand die door een hogere taak elders
en anders wordt gevoerd dan met zijn subjectieve voorkeur strookt. Met een ongeIooflijke zorg en vasthoudendheid heeft
Van Wilderode deze taak volbracht, soms
uren zwoegend op een paar weerbarstige
verzen. Het register van het handschrift is
een model van nooit-aflatende zin voor
verantwoordel i j kheid. Vergilius heeft aan
zijn vertaler hoge eisen tot zelfverandering gesteld. De lyricus was uiteraard het
epos niet gewoon, de zanger van metrisch
vloeiende distichen en kwatrijnen in vijfvoetige jamben stond vreemd tegenover
de Verg i l iaanse, soms vele hexameters
overspoelende periode. De oplossing lag
in een nieuw vers of toch niet, in hetzelfde
vers waarin de Griekse gedichten zo
geslaagd waren. Dit vers is korter en minder samengebald dan de hexameter, maar
het leent zich uitstekend tot weergave van
de epische vloed. Van Wilderode heeft
trouwens niet geprobeerd, zoals Ida Gerhardt, het karakter van het Latijn to imiteren. Hem is het erom to doen, Vergilius, zij
het in eon fraai idioom, verstaanbaar to

maken. De dichter gaat hier hand in hand
met de pedagoog. Het is dan ook geen
wonder dat zijn pedagogic samen met de
Vergilius-vertaling wordt ingeroepen wanneer de Leuvense universiteit de kandidaat klassieke van 1946 tot 1975 tot doctor honoris causa proclameert. Het titanenwerk bezorgt Van Wilderode trouwens
ook nog de Koopal-prijs en het Iidmaatschap van de Koninklijke Academie voor
Nederlandse Taal en Letterkunde. Terecht. Vergilius is een veel grootser en
weidser dichter dan de Waaslandse lyricus. Maar deze hijst zich op de hoogte van
de grote Romein on volbrengt aldus, in deze vertaling, het objectief hoogste dichtwerk dat hi] ooit gemaakt heeft. De Vergilius is Van Wilderodes meesterwerk. En
tevens de bron voor een nieuwe, merkwaardige lyrische bloei.
I n 1978 versch i j nt Dorp zonder ouders.
Voor de zoveelste maal, voor wie fijn
luisteren kan, een nieuw geluid. Heel de
bundel bestaat uit tienregelige godichten,
die zelf uit een strofe van zeven on een
van drie verzen zijn samengesteld. Beide
strofen staan in het vers van de Vergiliusvertaling, maar ze ri j men (of assoneren)
op de manier van een sonnet waaraan het
eerste kwatrijn zou ontbreken. De strofeg rens komt veelal neer op een volta. Een
nieuwe, oorspronkelijke vorm dus, die
met een grote zin voor variatie de hele
bundel door bespeeld wordt. Wat de thematiek betreft, die knoopt aan bij 'De dag
van Eden': het gaat om het geboortedorp,
de geboortestreek, actuele of herinnerde
natuur, verbondenheid met de gestorven
ouders, droefenis om hun verlies, de wens
om bij hen to zijn, ontbonden van dit aardse leven. Een biologische rijkdom woelt in
deze verzen, maar de beweging verloopt,
ze mondt in de dood, die niet afgewezen,
maar verlangd wordt. Niet altij.d is deze inhoud in de schijnbare landschapsgedichten direct herkenbaar, maar hij onthult
zich telkens weer bij iedere analyse van
de diepere symboolinhoud. Maar ook de
taal is nieuw. Ze vloeit voort uit de animistische veine, die we al van 'Reizende
zuidwaarts' on Ik adem mijn eigen aarde
kenden, maar nog verdicht, verdiept, verfijnd. De bekende beelden worden voorgesteld in nieuwe verrassende vormen,
helemaal taal geworden. Plastisch on tegelijk melodious als geen ander. De poezievernieuwing van '50 is aan Van Wilderode niet spoorloos voorbijgegaan, ze
heeft hem geholpen bij de verwerving van
doze nieuwe, geheel eigen taalmanipulatie. Maar die is niet overgenomen, niet bewust gemaakt, ze is organisch, geleidelijk
aan gegroeid. Van Wilderode heeft geen
modernistisch masker opgezet, als open
mens in zijn tijd is hij op eon eigen manier
eigentijds geevolueerd. Aldus schrijft hij
nu eon diepe, sterke, met mysterie geladen poezie, die terecht met de Staatsprijs
bekroond word.
AIIes samen komt Dorp zonder ouders
neer op eon reis naar de dood, tot over de
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grenzen van de dood. In de beeldenwereld
van de cyclussen 'Een zomer verzegeld'
en 'Passie volgens Rubens' zie ik dan een
evocatie van het eeuwige leven, dat de
mens aan de Verlosser te danken heeft.
Thematiek die de dichter obsedeert. In
1981, na de derde druk van Verzamelde
gedichten, die ook Dorp zonder ouders
omvat, brengt hij alweer een nieuwe bundel, De overoever. Veelzeggende titel.
Maar de inhoud bergt verrassingen in
zich. Het gaat om vijf groeperingen van
korte, meestal Bildgedichte, die onderling
verbonden worden door een raampoema,
dat de titel van de bundel draagt en zelf
uit vijf delen bestaat, die alle symbolisch
de gang naar de overzijde uitbeelden. En
bij de Bildgedichte vallen vooral die op
die naar de Italiaanse gedichten uit de
jeugd verwijzen en waaruit een ongehoorde sereniteit spreekt, alsook die welke bij
kunstwerken van de Etruskische dodencultus thuishoren. Fijnste variatie van het
doodsthema, op weg naar de zomer die
niet meer ophoudt, nu eens gezien als een
soort Paradiesgartlein, dan weer als een
genereus Umbrisch heuvellandschap. En
dan komt, als het dissonante slot vroeger
al in 'Guadalupe, Paradijs', wat ik in mijn
boek Van moerbeiboom tot overoever heb
genoemd 'de enorme kater na het schouwen'. De dichter terug in de wereld. 'Van
verval, onevenwicht, verpulvering, verscherving.' Ik besloot mijn boek als volgt:
'De bundel, die de hemel verkende en de
meest triomfantelijke vormen van het eeuwig geluk mocht beleven, sluit in het mineur van een absurd Iijkend, in wezen chaotisch bestaan. Een mislukking? Vertwijfeling aan het eigen heil? Ik denk het niet.
Er was alleen een terug van die toppen nodig. Want hoe anders op aarde nog zingen ? En het is nog geen tijd van zwi jgen.'
Toen ik dat schreef, wist ikzelf niet hoezeer ik het, althans voor dat Iaatste, bij
het rechte eind had. De dichter wist het
wel: hij had net de Iaatste hand gelegd
aan de tekst van Daar is maar een land
dat mijn land kan zijn (1983), het schitterende Vlaamse prentenboek samen met
Jan Decreton tot stand gebracht en dat
een uitgesproken bestseller is geworden.
Neen, het was nog geen tijd van zwijgen.
'Terug van alle refs' moest de vernieuwde
Van Wilderode dat enige land nog bezingen dat het zijne kan zijn: niet alleen het
Waasland meer, maar Vlaanderen in zijn
volheid, in zijn voile schoonheid. Niet het
hier en daar reele Vlaanderen van verval,
verontreiniging, wansmaak, mechanisatie. Wel dat Vlaanderen waar de realiteit
nog met het ideaal van natuurlijkheid, vrede, eenvoud overeenkomt. Van Wilderode
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heeft ooit Gezelles Ri/msnoer een Flandria Illustrata genoemd. Hoeveel meer is
zijn eigen werk dat ! Het verzamelt verrukkel i j ke hoekjes kust, polder, akker, weide,
heesterhout, bos, rivier, ven, laagte, hoogte, dorp, stad in alle kleuren van hemel en
aarde, in alle seizoenen, onder en zonder
zon, in weer en wind. Maar zoiets zou je
eventueel ook kunnen zeggen van een touter toeristisch kijkboek. Dat nu is Daar is
maar een land geenszins. De toon wordt
aangegeven in de eerste zeven gedichten,
scheppingsgedichten, van de ruimste die
in onze taal bestaan. Vlaanderen is Gods
werk, is Gods wereld voor de dichter, is
hervindbaar paradijs, is unieke levensruimte. Vandaar dat ieder vers als glas
opengaat, openstaat op de bovenwereld,
op het rijk der eeuwigheid; dat de hemel in
al deze aardse momenten onvermijdelijk
meespeelt; dat de schoonheid trilt als gave en genade. Van Wilderodes taal is hier
in zekere zin een ouderdomstaal, vast geregistreerd, diafaan van diepere beteke-

nis, eenvoudig-subtiel, met de vanzelfsprekendheid van de wijsheid. Maar
ze is geen ouderdomstaal, in de mate
waarin ze tintelt van levenskracht en verbeelding en overvloed aan ideeen. Ze is
een taal die niet wil ophouden te zingen,
zoals het oog van de dichter niet wil ophouden te zien, maar gretig alle rijkdom
uit zijn land put die het kan bevatten. En
verrukt is over zijn onuitputtelijkheid. Deze voltooiing moest na De overoever nog
komen, dit samenvallen in taal van het
eerste rijk en het laatste, het tijdelijke en
het eeuwige, de moederschoot en Abrahams schoot. Een voltooiing die niet
noodzakelijk een eindpunt betekent. Zo
kan de dichter blijven voortzingen. Want
hij zit aan de bron die onuitputtelijk is.
Mag hij daar nog vele jaren zitten en zingen en ons verrassen en ons leren dat wie
de Werkel i j kheid heeft geraakt, niet meer
ophoudt met het nieuwe en het schone.
Lieven Rens (t)

Anton van Wilderode

en de goddelijke Mantuaan

'De goddelijke Mantuaan': zo werd Vergilius (70-19 v.C.) genoemd door Joost van
den Vondel, die zelf de uitzonderlijke zanger uit de buurt van Mantua op een sympathieke wijze heeft nagedicht. Vergilius:
de grote kunstenaar die steeds eenvoudig
en bescheiden wist te bl i jven; wel l icht de
grootste Romeinse dichter, al krijgt hij
naar het oordeel van sommigen concurrentie van Horatius, Catullus of Lucretius;
Vergilius, de universele dichter; de antieke schrijver bij wie men als modern ge-

quoteerde procedes zoals flash-back,
suspense, het suggereren van gedachten
en feiten in menigte aantreft; de man
wiens hart warmer kiopte voor de ongelukkigen (0 passi graviora, dabit deus his
quoque finem. Aen., I, 199 - 'Ook aan dit
ongeluk zal eens een godheid genadig
een gelukkig einde maken!'); de mens
met het melancholisch gemoed en met
een grote liefde tot de natuur; de dichter
met de fijngevoelige ziel van wie Jules Lemaitre heeft gezegd: „Nul n'a ecrit des
vers plus charges dame."
Diezelfde Vergilius wordt nu geconfronteerd met de moderne literator Anton van
Wilderode. Als dichter en classicus was
deze laatste bijna voorbestemd om de be-

AIIOXQPH^I^
`H t v vXrl rjv ovxfrL ói
E6rLv avirl iv F-cp1 aiiov
Ev if x*ov ifl S Itv^l µ^1 S £µel S

µEta^v TWV gig JTTE' QLbog cpvt6 v

H eat to d_aLt -iA
1%a -&.L: -

w^:^.t w1.e.^z

ue

-v-. d..e, oi,cvi.alt

v acv`. v -_AjV c74A €44 .V re w a VL-O( t 0- t 0L0L o(L -t v e ,
v _ & G1^►t,^i►^t/^
v O

EXQL UOJV 'OV T Wv.

w` j ol,e , 1-c_^.a-t^G kn.a.a p d c:e

'E'd be µFvcw xo^Oog os
iv tots n i v cpvXXwv µvxoic
aTEXf 6vVEXEyov avbQEfav xat
JT4'U*ovas ids iroLro wg JtXrlQcLg.

1-k &-v c vv'. 4-&t
VA. c -WL ti k

wi.e
way w e4:rWP t c. 2/14 .

'EyaoyE 'EL oQTtGovv
aXX' avwtvew irly i tav2ov x*ova.
Roger GEERTS

Mantua te vertalen. Albert Westerlinck
schreef: Van Wilderodes poezie hoort
,,thuis in een eeuwenoude traditie, die
door de vereerde Vergilius als het ware is
geheiligd t.w. dat de dichter een 'zanger'
moet zijn die ons door de zoete melodie
van zijn taal ontroert en betovert". Dit is

't verschiet nog nader bij de mijmerende
toeschouwer. Daar speelde en groeide
het wonderkind op; daar huppelde het
door kanten en grachten, tussen moerbezieboompjes en platanen en olmtronken
met wijnstokken er rondom geleid; vergezichten zijn er in die velden niet; de slanke
populieren en zilveren wilgetronken; 't
struikgewas der kanten en de hagen der

nog niet alles. Er bestaan affiniteiten, er

wijnstokboompjes beperken aan alle kan-

formosam resonare doces Amaryllida sil-

is een diepe verwantschap tussen Vergilius en Van Wilderode. Wie destijds het
voorrecht had de voordracht van Anton
van Wilderode over Vergilius bij te wonen,
een voordracht die ik echt-Vergiliaans zou
willen noemen, heeft kunnen horen dat
het land van de dichter, de geboortestreek
van groot belang is voor zijn werk. Van
Wilderode past dit principe toe op Verg ilius' oeuvre. Voor Vergilius is dit de streek
van Mantua met de Mincio-rivier, door professor Cochez zo graag met onze Wase
Durme vergeleken. Speelt Van Wilderodes

ten het gezicht en maken dat iedere akker
als een tuin omsloten is, gelijk in ons
Waasland bij Schelde en Durme."
Vergilius was weemoedig en hield van
eenzaamheid. Van Wilderode noemt men
de'weemoedvuldige' en zijn verzenbundel
Het land der mensen is niets anders dan
de eenzaamheid zelf.

vas.

genadigde Latijnse zanger uit Andes bij

geboortestreek, het Waasland, waar 'de
moerbeitoppen ruisen', ook bij hemzelf
niet een voorname rol ?

Wie denkt niet aan Van Wilderode wanneer hij professor Coch-ez hoort spreken
over Vergilius? ,Aanzienlijk bleef bij hem
de invloed zijner geboortestreek, het kleine dorp Andes-Pietole, waar de Mincio
rustig vloeit. De rivier maakt er een brede

bocht naar Mantua toe, in de winter zet ze
zich als een zee ver buiten haar oevers uit,
overspoelt de velden en brengt Mantua in

Naast de zielsverwantschap wat betreft
weemoed, zuivere innerlijkheid en stemming, is er bij beide dichters in zeer hoge

mate zangerigheid en muzikaliteit van
taal waar te nemen. Men zegt wel eens
dat muziek de mooiste taal is, maar dat
taal zeer mooie muziek kan zijn heeft Vergilius bewezen. Ook „Van Wilderodes
vers loop over van muziek" (Ign. De
Sutter).
Is het dan te verwonderen dat Van Wilde-

rode zich aan het vertalen van Vergilius
heeft gezet? Een dichter door een dichter

vertaald: dat is wel een ideale situatie.
Vroeger vertaalde Van Wilderode reeds —
als vooroefening ? — de eerste ecloge van
Vergilius' Bucolica onder de titel 'Dialoog

onder de beuk' (Dietsche Warande en Belfort, Jg. 1958) en dit met veel brio:
Tityre, tu patulae recubans sub tegmine
fagi
silvestrem tenui musam meditaris avena;
nos patriae fines et dulcia linquimus arva,
nos patriam fugimus; tu, Tityre, lentus in

umbra

,,Je ligt daar op je buik onder de beuk
zo maar je heima tliedjes weg te fluiten —
en mij, ach Tityrus! zet men hardhandig
buiten
uit erfgoed, lief labeurland en geboortestreek.
Hoe kan Iii, Tityrus, bij al mijn kommer
je vooisjes spelen door het gonzend lom-

mer
je mooie meid ter ere, Amaryllis ?"
Verbluffend fris en nieuw: een voorbeeld

van creatief vertalen. Later verscheen een
andere versie van dezelfde ecloge in de
volledige Bucolicavertaling (1971). Hoe eigenaardig het misschien mag klinken, de
eerste versie blijft mijn voorkeur wegdragen.
Wat is de visie van Anton van Wilderode
op Vergilius? Onder de titel 'Vergilius
vandaag of leven met Vergilius' ver-

scheen de tekst van de toespraak die Van
Wilderode hield in Leuven bij zijn promo265

het behouden van stijifiguren als een anafoor; deze is verloren gegaan in Aeneis, I,
16-17:
hic illius arma,
hic currus fuit; hoc regnum dea gentibus

...

esse,
Si qua fata sinant, lam turn tenditque fo-

tie tot doctor honoris causa op 17 april
1975. Het komt mij voor, aldus de kersverse doctor, dat Vergilius in de eerste
plaats wezenlijk lyricus is. Hij beschikte
over meer gevoel dan verbeelding en had
de waarneming nodig. Hij was een woordkunstenaar, de ambachtsman, dienaar
van het woord. Op de tweede plaats is
Vergilius voor Van Wilderode bij uitstek
de dichter van de natuur. Hij bleef de buitenmens in zijn noorden bij de uiterwaarden van de Mincio. Deze poezie moet in
onze tijd zeker aanspreken. Vergilius was
de meest menselijke dichter onder de Romeinse schrijvers. Aeneas was een mens,
gedreven door het lot en trouw aan een
roeping. Vergilius was een religieus dichter. Hij beoefende bovendien de ware
vriendschap. De Aeneis is het epos van
Europa's vooravond. Vergilius is de poeet
van Europa die zoekt naar een volmaakter
wereld.
Tot daar in een notedop de ki j k van Anton
van Wilderode op Vergilius. Verscheidene
van de genoemde eigenschappen van de
antieke dichter komen herhaaldelijk aan
bod in de bewijsplaatsen die we zullen geven.
Vijf jaar heeft Van Wilderode overgehad
voor de eerste zes zangen van zijn Aeneisvertaling (1962): een reuzewerk met monnikengeduld en vooral met liefde volbracht.
Tussen haakjes, men zal zich de inhoud
van de Aeneis willen herinneren: het gaat
over de reizen en de gevechten van Aeneas en zijn gezellen om in Italie een
nieuw Troje te stichten met name Rome.
De dichter-vertaler heeft de plechtige
hexameters van Vergilius vervangen door
onberijmde elflettergrepige jambische
verzen (v-v-v-v-v-v), evenwel met enkele vrijheden:
apparent rari nantes... trochaei.

Hier en daar verschijnt er een trocheus
(-v).

Bij voorbaat zou men de niet ongegronde
vrees kunnen koesteren dat een vertaling
in jamben van de soms zware hexameters
van Vergilius te licht zou uitvallen. Na lezing blijkt evenwel de stelling juist te zijn
dat vijfvoetige jamben de Nederlandse
vertaalmaat bij uitstek vormen. Er zijn
weliswaar sommige spondeische verzen
die zich met tegenzin in jamben laten omzetten b.v. Aeneis, I, 118:
Apparent rari nantes in gurgite vasto.
,,Maar weinig drenkelingen blijven boven
in de enorme wieling."

Het gebruik van de jambische pentameter
is er oorzaak van dat de vertaler meer verzen nodig heeft dan Vergilius. Hierbij
dient als medeoorzaak aangestipt dat het
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vetque.
Karthago bergde
haar wapenarsenaal en zegewagen!
Reeds toen wou de godin van harte gaar-

,,...

ne
die stad over de volkeren doen heersen,
wanneer het lot haar dat tenminste toeliet."

Maar de anafoor werd wel bewaard in II,
29-30:

Tekening van lanchelevici voor de Georgica
(fragment).

Hic Dolopum manus, hic saevus tendebat
Achilles;
classibus hic locus, hic acie certare solebant.
„Hier legerden de benden der Dolopen,
hier stond de tent van de geduchte Achilleus,
hier was het scheepsdorp, riep men, hier
het slagveld!"

Vanzelfsprekend moeten ook de alliteraties meestal prijsgegeven worden en kan
de klankexpressie ('ae' in II, 53 en 282)
nooit helemaal gereproduceerd worden:
II, 53 insonuere cavae gemitumque dedeLatijn een synthetische taal is en het Nederlands een analytische: onze taal heeft
vaak meer woorden nodig dan het Latijn.
Tot vervelens toe heeft men reeds de nadruk gelegd op de moeilijkheden die voor
de vertaler in de loop van zijn bezigheid
opduiken. Toch kan ik niet aan de bekoring weerstaan hier een citaat te laten volgen dat me eens zeer getroffen heeft:
,,De vertaler doet een gevaarlijk werk: hij
dreigt het gewrocht van de schrijver te
verminken, en op zijn eigen,taal het merk
van onbekwaamheid te stempelen. Hij
heeft een dubbel schepperswerk te verrichten; hij moet de ziel van het oorspronkelijk stuk uit haar Iichaam schudden, en
ze ongekreukt in een nieuw lichaam steken, dat even volmaakt als het eerste al
hare gaven moet weerkaatsen." (S. Dequidt in: Guido Gezelle, Zijn leven en zijne
werken, Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, ± 1900, blz. 29-30.) Een dubbel
schepperswerk inderdaad: als kunstenaar
herscheppen en als vertaler toch zo trouw
mogelijk blijven aan het origineel. Hoe
Van Wilderode aan deze dubbele eis ten
voile heeft voldaan, werd onder meer aangetoond door K. Vangenechten in Dietsche Warande en Be/fort, 1963, biz. 211218.

Men voelt in deze Aeneisvertaling dat Anton van Wilderode bijna spontaan vertaalt
zonder zich op een angstvallige manier
om het technisch aspect van de zaak te
moeten bekommeren. De tekst is vlot verhalend en bewaart het episch karakter
van het origineel.
De vertaler staat soms voor een onmoge1 i j ke taak, waar het bij voorbeeld gaat om

re cavernae.
„door de schok weerklonken
en echoden de binnenste gewelven."
I, 282 quae tantae tenuere morae ? ...
„waar bleeft gij al die tijd?"
...

Dit is natuurlijk te wijten aan het eigen
klankmateriaal waarover iedere taal beschikt en men kan slechts in zekere mate
daaraan tegemoetkomen. Maar Van Wilderode weet bepaalde woorden meesterijk te verklanken b.v. waar het gaat over
de slangen in II, 211 wordt 'sibila'treffend
tot 'sijfelend' vernederlandst.
Hoe lenig en zwierig wordt het beroemde
halfvers sic volvere Parcas (I, 22) weergegeven:
,,zo hadden het de Parcen voorgeweven";
loca feta furentibus austris (I, 51) wordt in

heel eigen taal:
„en pleisterplaats van boze zuidenwinden. "

Wie staat niet aangenaam verrast wanneer hij feta armis (II, 238) bij het fatale
paard vertaald ziet door topzwaar van
krijgsvolk"? Wie herdicht Vergilius beter
dan Van Wilderode in I, 89?
.,

ponto nox incubat atra.
,,een zwarte nacht valt loodzwaar op het
wa ter. "
...

Een ander staaltje van herscheppende
vertaalkunst treft men aan in I, 209:
spem vultu simulat, premit altum corde
dolorem.
diet hij zijn aangezicht vertrouwen liegen
terwijl zijn hart van grote droefheid zwaar
was."

Hoe trouw aan Vergillius en hoe echt modern tevens worden de verzen I, 261-262
vertaald!
Hic tibi (fabor enim, quando haec te cura

remordet,
longius et volvens fatorum arcana movebo)
,,En daar gij ziek schijnt van bezorgdheid
zal ik
voor u het zegel van mijn zwijgen breken
en u nog meer van het geheim onthullen
dat in het donker van de toekomst s/uimert. "
Een reussite is de weergave van het beroemde vers:
agnosco veteris vestigia flammae (IV,
23):
„ik speur in mij de g/oed der oude llefde !"
De atmosfeer wordt door de vertalerdichter volledig wederopgeroepen in II,
250-252:
Vertitur interea caelum et ruit Oceano
nox,
involvens umbra magna terram polumque
Myrmidonumque dolos
„De hemelkoepe/ draaide ondertussen;
uit zee verrees het nachtelijke duister
met schaduwen verhullend aarde en hemel
en listen van de Grieken."
Evenzo in II, 268-269:
Tempus erat, quo prima quies mortalibus
aegris
incipit et dono divum gratissima serpit.
„Het was het uur waarop de eerste s/ulmer
als vrlendelijkste gave van de goden
de doodvermoeide mensen komt besluipen. "
Hoe 'bezield' vertolkte Van Wilderode,
langs Vergilius om, het ideaal van de
plastische kunstenaar! (VI, 847-848):
Excudent alii spirantia mollius aera,
credo equidem; vivos ducent de marmore
vultus
„De Grieken zullen tederder, ik weet het,
het brons tot ademende bee/den smeden
en een bezield gelaat uit mariner
houwen."
Het is net of Anton van Wilderode het vertaalprincipe van P. Cauer heeft toegepast: „So treu wie notig, so frei wie moglich". In die vrijheid zit precies de mogeIijkheid tot herscheppen.
En Van Wilderode slaagt erin de originele
tekst telkens herscheppend weer te geven, en de geest van de antieke dichter te
bewaren. Uit het bijwijlen ontroerend verhaal van de 'Twee vrienden', Nisus en Euryales (Aeneis, IX) citeren wij:
silent late /oca... (190)
„en wijduit ligt het land in hevig zwijgen ".
Ter illustratie nog een paar staaltjes van
vertaalkunst:
Nec non et pulcher lulus,
ante annos animumque gerens curamque
virilem,
...

Tekening van lanchelevici voor de Georgica
(fragment).

mu/ta pa tri mandata dabat portanda; sed
aurae
omnia discerpunt et nubibus irrita donant.
,, Vooral de schone lulus, vdor zijn jaren
begaafd met geest en mannelijke wijshe/d,
gaf veel berichten mede voor zijn vader;
echter de wind verstrooide alle woorden
en liet ze doelloos aan de wolken over."
(310 b-313).

...

...

Tekening van lanchelevici voor de Aene!s
(fragment).

Volvitur Euryalus /eto pulchrosque per artus
it cruor inque umeros cervix collapsa recumbit:
purpureus ve/uti cum f/os succisus aratro
languescit moriens, lassove papavera col/o
demisere caput, pluvia cum forte gravantur.
,,hij wankelde en vie/ vo/ sterven neder.
Zljn liefdelijke /edema ten /eekten
van bloed, zijn ha/s zonk krachte/oos op
de schouder, —
zoals een paarse bloem die bij het p/oegen
gescheurd wordt van haar wortel, kwijnend wegsterft, —
of een papaver, topzwaar van de regen,
met moede ha/s haar kop buigt naar de
aarde. " (433-43 7)
We beschikten in ons taalgebied over de
metrische Vergiliusvertaling van Vondel
die voor Vondels tijd heel merkwaardig
was, maar nu verouderd; over de eveneens voorbijgestreefde dreunvertaling
van J.L. Chaillet, en over de heel goede
prozavertaling van M.A. Schwartz.
Anton van Wilderode leverde de beste Nederlandse Vergilius-vertaling in verzen.
Dit is niet zo maar in het wilde weg
gesproken. Want de 'vates' van Mantua
behoort ook tot onze lievelingsdichters,
en de vergelijking tussen origineel en vertaling leidt tot de conclusie dat we bij Van
Wilderode de beste herscheppende weergave vinden.
Na de vertaling van Vergilius' Aeneis, I-VI
(1962), volgde de omzetting van de Bucollca (1971), daarna van de Aeneis, VII-XII
(1973) en tenslotte van de Georgica (1975).
De Aeneis hebben we reeds van dichterbij
bekeken. De Bucolica of Eclogen of Herdersgedichten kregen een waardig pendant in het Nederlands. De aanhef van de
heerlijke eerste ecloge vindt u elders in
deze bijdrage. De Iaatste twee verzen behoren tot de beroemdste van de wereldliteratuur:
Et lam summa procul villarum cu/mina fumant,
maioresque cadunt altis de montibus umbrae.
,,Want ki j k, reeds stijgt een rookzuil uit de
schouwen
der verre hoeven, /anger wordt de schaduw
die neervalt van de hemeihoge bergen."
De bekende vierde ecloge van Vergilius
herleeft volwaardig in de pen van Anton
van Wilderode:
molli paulatim flavescet campus arista
incultisque rubens pendebit sentibus uva,
et durae quercus sudabunt roscida mella.
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genwoordigt een heel belangrijk deel van
Anton van Wilderodes oeuvre.
We hadden het reeds over de verwantschap tussen Publius Vergilius Maro en
Anton van Wilderode: een gemeenschappelijke liefde tot de natuur, tot het landschap en tot wat zich daarachter en daarboven bevindt als een hogere dimensie.
Beiden zijn geboren dichters, bezitten een
ware poetische zeggingskracht, houden
van een keurige omgeving. Zij beschikken

Tekening van lanchelevici voor de Aeneis
(fragment).

(Buc., IV, 28-30)
,,wordt de akker geleidelijk gee) van het
deinende koren,
de doornstruiken dragen een oogst van
trossen purperen druiven
en de harde eikebast zal honig als dauwdruppels zweten."
Overgetel i j k zijn de verzen (Buc., IV,
60-61):
Incipe, parve puer, risu cognoscere matrem:
matri longa decem tulerunt fastidia menses.
,,Kindje, begin met je glimlach je moeder
te kennen,
want negen moeilijke maanden verdroeg
zij menige kwelling. "
Met een gelijke graad van volmaaktheid
werden de Georgica ('Het boerenboek')
vernederlandst. Wij citeren de ontroerende verzen 511-515 uit Georgica, IV:
Qualis populea maerens Philomela sub
umbra
amissos queritur fetus, quos durus arator
observans nido implumes detraxit; at ilia
flet noctem, ramoque sedens miserabile
carmen
integrat et maestis late loca questibus
implet.
„Zo treurt verdrietig in een dichte peppel
de nachtegaal om haar verloren jongen
die, harteloos, een boer behoedzaam berend
nog ongevederd uit het nestje roofde;
zij snikt, de nacht uit, op een tak gezeten
en altijd weer haar droevig lied herhalend
vult zij het land rondom met lamentaties."
De vertal i ng van Vergilius heeft een hoog
aantal jaren in beslag genomen en verte268

over een gelijkaardig bewustzijn van de
waarde van kiank, kleur en temperatuur
van het woord, en een verge) i jkbare gevoeligheid en weemoed.
Met een Vergiliaanse sensibiliteit vond
Anton van Wilderode telkens het passende en gevoelige woord om het oude epos,
de eclogen en de Iandelijke gedichten om
te bouwen tot een geheel, dat sprankelt
van leven en dat een actueel karakter
heeft.
Roger Geerts

De legendarische Leuvense hoogleraar Prof. Dr. Kanunnik Jozef Cochez (1881-1956), die een grote
invloed op zijn klassieke vorming heeft gehad.

Anton van Wilderode
Laudatio

Ik hoef wel niet te zeggen hoe zeer het mij
vereert en verheugt, Anton van Wilderode,
vandaag op te treden als uw promotor.
Als een der gronden voor het toegekende
eredoctoraat, vermeldt de bulla, die U zult
ontvangen: uw dichterschap.
U hebt als dichter van de melancholie uw
verdriet om de vergankelijkheid der Bingen zo intens uitgediept dat wij er een cultuurhistorische dimensie in herkennen.
Gedreven naar de Middellandse Zee, waar
de bronnen van onze beschaving zijn ontsprongen, hebt U gedichten geschreven
waarin een geluksdroom glanst zo onbesmet als het pure Iicht van Hellas of de
gloed van Spanje. Doch al spoedig bleek
deze droom niet bestand tegen de tijd, de
oorlogs- en naoorlogsweeen en het inzicht dat de Helleense en christelijke dromen van Europa — Tempel en Kruis, zoals
Marsman ze noemde — niet werden voltooid, wel integendeel in de geschiedenis
wegbrokkelden.
Naast deze elegische wereld, ontdekte
uw poezie de dagelijkse, intimistische
vreugde van het leven: uw familie, uw
vrienden, uw Iandschap. Niemand heeft
zo welluidend, zo teder en toch scherp uw
Waasland bezongen als U: een paradijseIijk Arcadia. U bent ook een van onze
beste religieuze dichters, die in uw poezie, als in een gebed, de deemoed van de
ware vroomheid kent. Tenslotte strekt het
U tot eer dat U, levend in bezield verband
met ons Vlaamse yolk, dit yolk, in uren
van vernedering, jubel en rouw, steeds in
uw liederen hebt voorgezongen.
Zo voelen velen, als bewonderaars van uw
musisch talent en taalmeesterschap, als
Europese humanisten, christenen of Vlamingen, zich innig met uw werk verbonden.

Samen met Albert Westerlinck, vrienden voor het leven.

Doctor honoris causa in de Wijsbegeerte en Letteren van de Katholieke Universiteit te Leuven,
1975, samen met zijn 'promotor' Prof. Em. Dr. J.J. Aerts (Albert Westerlinck).

Dit Europees humanisme heeft onze universiteit er ook toe bewogen, uw dit jaar
complete Vergilius-vertaling te eren. Het
departement Klassieke Filologie mag er
fier op gaan in de jongste tijd twee der
beste poetische vertalers van antieke
poezie te hebben gevormd, U en wijlen
Jos De Haes. De filologen hebben de
nauwkeurigheid van uw vertaling geprezen, al is de beknopte klaarheid van het
Latijn nooit te evenaren; de dichters en
poetische lezers hebben haar schoonheid
bewonderd, al moge de 'poesie pure' van
sommige Vergiliaanse versregels onvertaalbaar zijn.
Vijftien jaar hebt U aan dit grote werk
besteed. Na dit lange liefdevolle gevecht
met de verzen van Vergilius, moet hij U
wel zo intiem bevriend zijn geworden dat
U hem even warm als Dante in de eerste
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zang van het Inferno zou kunnen toespreken over:
it lungo studio e it grande amore
the m'han fatto cercar to tuo volume.
er aan toevoegend:
Tu sei lo mio maestro e it mio autore.
Waarschijnlijk heeft de melodische dichter van de Bucolica, die de natuur, het leven, de kunst veredelt tot een mooie, limpiede droom, in een Mantuaans landschap dat met zijn akkers, riviertjes en Canada's zozeer op uw Waaslands Arcadia
gelijkt, uw hart bekoord. Waarschijnlijk
heeft de ethisch zo gezonde wijsheidspoezie van de Georgica U overtuigd,
waar zij pleit voor zelfbeheersing, arbeid,
gemeenschapszi n, mensel i j ke harmon ie
in een goddelijke kosmos. Doch bovenal
moet de grote en vrome heldenfiguur van
Aeneis U hebben gefascineerd. Uw ziel
werd vervoerd door een musisch epos dat,
in een sfeer van hoge geestelijke adel, boven alle epische verwildering, voor Europa
doorheen alle eeuwen een grote droom
van schoonheid, eendracht, orde en gerechtigheid draagt. En al kan de Aeneis
niet meer, zoals in vroegere eeuwen het
symbool bij uitstek zijn van Rome's eeuwige heerschappij en van de overheersing
der Latinitas, toch blijft hij vandaag en
morgen voor ieder bewust Europeaan het
klassieke meesterwerk bij uitstek van het
Avondland, waarin de Europese mens
zich als homo viator op weg ziet naar een
groot vaderland, waar de Latinitas haar
helder creatieve rol blijft spelen, waar orde en vrede heersen, waar medelijden en
vroomheid het winnen op passies en geweld, waar de goddelijke Logos blijvend
triomfeert over de chaos. Zolang Europa
bestaat zal het doorheen het transparant
van het Vergiliaans model, de Pax Augusta, zijn gouden droom of illusie van
eenheid en grootheid kunnen aanschouwen.
Wij zijn U dankbaar omdat U dit grootste
monument der Latijnse letteren, deze eeuwenoude Europese bron van schoonheid
en wijsheid, als dichter in onze Nederlandse taal tot ons hebt gebracht.
Onze universiteit heeft, ten derde, in U de
uitmuntende Ieraar willen eren en in U tevens al le goede leraars. Zij is ervan overtuigd dat in het vormingswerk, aan de jonge generaties besteed, het aandeel van de
leraar even belangrijk is als het hare.
Reeds 28 jaar hebt U beiden, Van Wilderode als schrijver, en Cyriel Coupe als leraar, U staande gehouden, zoals U
sch reef:
in een vermetel menselijk evenwicht
op de gespannen draad tussen de gouden
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roes der verbeelding en de dure plicht
(Verzamelde gedichten, 84)
Uw grote kracht als leraar en die van iedere leraar is: geloofwaardigheid. U staat
achter elk woord dat U zegt en men weet
U staan. Uw leerlingen vermoeden uw buitengewone kennis, waarmede U ze niet
vermoeit; zij voelen uw toewijding, uw
eenvoud, uw oprechtheid. Daarom hebben zij eerbied voor U. Uw humanistische
en christelijke inzichten, uw persoonlijke
meningen stuiten nooit op verzet omdat
uw leerlingen weten dat U steeds bereid
bent tot luisteren en hun vertrouwen
geeft, omdat uw geest begrijpend en open
is zonder dogmatisme of achterdocht. U
hebt nooit iemand uitgelachen of
bestraft; en wanneer sours een Jong veulen, in de arena van tucht en studie, door
zijn wild bloed wordt geplaagd, volstaat
het streelse wisje van uw humor of ironie
our het weer in de rustige draf te brengen.
Uit de wijze, getemperde bezieling, waarmee U zoveel jaren doceert, blijkt uw
groot vertrouwen in de jeugd en uw even
grote liefde voor uw vak. Uw ruime humane vorming verloochent het oude niet our

het nieuwe, noch het nieuwe om het oude.
Uw Iiefde maakte alle goede teksten levend, ook al zijn ze eeuwen oud, zoals Augustinus in zijn De Cathechizandis Rudibus schreef: ,quia per amoris vinculum in
quantum in illis sumus, in tanturn et nobis
nova fiunt quae vetera fuerunt" (XII, 17).
Voor hen die het geluk niet hadden uw
leerlingen te zijn, bewijzen, ten slotte, uw
talrijke literaire bloemlezingen uw buitengewone literaire eruditie en uw superieure
smaak.
Op grond van al deze verdiensten moge ik
U, Mijnheer de Rector, verzoeken tot de
promotie van de Heer Cyriel Coupe — Anton van Wilderode — over te gaan.
Albert Westerlinck

* Deze laudatio werd uitgesproken door Prof. Dr. J.J.
Aerts (Albert Westerlinck), ter gelegenheid van de toekenning van het eredoctoraat van de Faculteit van de
Wijsbegeerte en Letteren van de Katholieke Universiteit in Leuven aan Anton van Wilderode, op 17 april
1975. Prof. Em. Dr. J.J. Aerts stond ons bereidwillig de
tekst voor dit nummer af, omdat hij van oordeel was
dat de essentie van zijn visie op het dichterschap van
Anton van Wilderode erin bewaard bleef.

Anton van Wilderode
(bij een bezoek)
Het landschap ligt onwezenlijk verzonken
verhuld in nevel traag op zijn hoede
onaards van tekens indroef te moede
naar binnen als aan wortels vastgeklonken.
De wilgen tillen deemoed onverklaarbaar
tot woorden slechts voor de ziel vertaalbaar
in onrust. Roerloos slaan hun kruinen gade
hoe een paard in de blauwe breuklijn licht
de ruimte opentrekt tot vergezicht.
Leven is verlies, geluk is genade.
Je huis wacht stil, van verdriet verduldig
haast volmaakt in wezen weemoedvuldig.
Rudolf van de Perre
1983

Een beetje Freud
een beetje Maslow
en veel Van Wilderode
In Vezelay heb ik zijn poezie herlezen. Onder een kalkwit laken, gespannen tussen
de tent en de haag. Vele kleine vogels die
druk bezig waren. Over het dal een roofvogel, dagenlang. Soms vaag klokgelui uit
de Sainte Marie-Madeleine. Of misschien
verbeeldde ik mij dat, was het het periodische gelui uit mijn provinciestadje dat ergens in mijn hoofd de tijd indeelde, koppig en overbodig. Ik las. Onder een Iaaiende, Witte, dodelijke zon. Ik las de koele,
groene, vloeibare, vochtige poezie van
Van Wilderode. De passieloze. Altijd betreed ik zijn land als een vreemdelinge,
geboeid, kijkend, niet begrijpend. Dit land
'waar de fonteinen ruisen alsof het hart
niet meer te vragen had'', waar het herfst
is, altijd, altijd. 'Het land dat waait altijd'
onder 'de tedere vertroosting van de regen'. Het land dat in zichzelf geheimvol
ligt verzonken, in een onverklaarbare deemoedigheid 'de bomen in gebed boven de
aarde, het gras geknield', 'een hemel vol
genade'. Een intens, onaards psychisch
landschap achter glas, behoed, beschermd. 'Tegen oningewijden toegevou
wen.' Een koele overvloed aan gras, loofbomen, groene struiken, koelte, wolken,
water, wind.
En bij elke lezing toch de schok, de verwondering om het plotse andere, aangrijpend 'Op het marmer van Delos'. Een
steekvlam. Een uitslaan, even, van een
zorgvuldig verborgen gloed. Geen reisgedicht als de andere waarin hij zeewind
drinkt 'met felle teugen', terwijl het
schuim verspat 'als sneeuw' over zijn handen, 'wind doet zich horen', 'zijden wolken
zeilen', er is 'ivoren maanmelk over speelgoedhuizen' en een 'fontein met ongedurig ruisen". 0, altijd bleef er wel wat
'schaduw huilen'. Niet op het marmer van
Delos. Middengedicht, centrumgedicht,
gedicht van de middag: hitte, zon, vuur,
Eros. Een ervaringsgedicht van een ander
niveau. Slechts de ervaring die zich afspeelt in het onbewuste creeert een gedicht van zulke intensiteit, densiteit. Het
heldere bewustzijn bezit die kunde niet.
Nooit zal de rede kunnen uitspreken wat
omgaat in het onbewuste. Nooit zal de rede daarvoor woorden, zinnen, ritme hebben. Rede ordent een beetje maar creeert
niet. Het verstand schikt. Het onbewuste
schept. Daarom moet men altijd wachten
tot het wordt gegeven. Zowel het schrijven als het be-grijpen, is gave, is geschenk, geschonken. De dichter weet niet
wat hij schrijft. Het vaak gehoorde verwijt
,,gij weet zeker niet wat ge schrijft" is dan
ook ten voile gegrond, men kan het
slechts verwonderd beamen. Dit gedicht
is het meest onberedeneerde gedicht dat
-
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ik van Van Wilderode ken. Bekentenis.
Kreet. De rijmwoorden weg, de strakke
vormgeving weg. Geschreven uit een diepe, het Zelf overstijgende zekerheid: zo,
en niet anders. Vrij. Rijmloos. Bandeloos.
Sensueel. Erotisch.. Uit een en eendere
bron welt mystiek, godservaring, hartstocht, begeerte, liefde, haat. Haar taal is
poezie. Zij maakt zich verstaanbaar in
beelden. De grond. Het onbewuste.
Meestal vreemd, versluierd, verhuld, bedekt. Om dit gedicht heeft de dichter iets
van het geweldige, gevaarlijke ervaren.
lets van de niet te ontlopen kracht die het
leven draagt. 'De zon' noemt hij haar. Als
een hittegolf brandt zij het landschap, het
innerlijk thuisland weg. Plots is hij de achtervolgde. Hij ontloopt haar niet meer. Zij
ver-vult hem, geheel, onmeedogend. Want
zij is in hem, en uit hem. Aan wie zijn wij

weerlozer uitgeleverd dan aan ons Zelf.
Vooral wanneer ons onbewuste ons de
macht van haar erotisch wezen openbaart. Hoe zal men daarmee 'vechten',
hoe zal men dat 'genaken'. De 'wind', de
koele rede heeft op haar geen vat. Goddei jk is zij, kracht. Altijd door de stamelende dichters op de troon geplaatst, als
bron van inspiratie openlijk of bedekt erkend. De dichter is de machteloze, stenen
leeuw, de boom, geraakt tot in de wortels,
die verschroeit tot schaduw. Ongrijpbaar
dringt zij door, straalt zij door. Achtervolgt
wie haar vlucht. Ontglipt wie haar wil grijpen, doordrenkt wie haar wil vernietigen.
'Lichaamloos' is zij, zegt de dichter, toch
zoekt hij naar 'een plek om haar eensklaps te grijpen'. En als hij zich van deze
wens bewust wordt, kan hij haar namen
geven: 'wit reptiel', 'heks', 'heerseres in
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witte chitoon' lachend, grijnzend. Hij
noemt haar vrouw. Vrouw in haar oeroude
mythologische gedaante. In hem leeft zij
als archetype: slang, tovenares, heks, reptiel, heerseres, zon. 'Onmeedogend' is zij,
angstaanjagend. In zijn angst roept hij de
goden aan. Is hij, als dichter, immers niet
de zoon van deze god ? Maar Apolloon, geboren op Delos, is 'zeif de zon'. De god
van de kunst, van de muzen is een met de
Eros. Het onbewuste kent niet de begrenzing van de rede. Alleen de rede deelt in,
verdeelt, scheidt. Het onbewuste verenigt, is mannelijk en vrouwelijk, is kind
en voiwassene, kent geen tijd, kent geen
ouderdom, vermengt culturen en religies;
brengt hen terug tot hun oorspronkelijke
en eeuwige oergrond. Het onbewuste is.
Sterk als de drift, onbreekbaar als begeerte. Het beweegt ons, houdt ons in stand.
De rede zoekt redenen, zij praat de dingen
goed, zij verklaart het onverklaarbare gedrag, zij stelt het bewuste Zelf gerust.
Hoe zou men anders in leven bl i jven ? De
erotiek is de engel die elke David op zijn
weg vindt, maar zelden erkent. 'Apolloon'
roept de dichter, 'Apolloon Schutter die
uw pijlen afschiet' en we zien de dichter
als de gewonde, de doorboorde ,gekwetst ben ik vanbinnen, doorwond mijn
hart zozeer..." Het gedicht roept een golf
van associaties en beelden in ons op. We
zien alle van-Iiefde-doorboorden in een
ogenblik. Het Iiefde-lijden wordt tot foltering op het 'gekleurde wiel der mozaieken', het wiel, het marteltuig voor
de radbraking. Stefanus, de doorboordeom-de-1 iefde, vooraleer het christendom
beslag op hem Iegde. Weerloos moet de
dichter zich overgeven, haar kracht in zijn
Zelf erkennen, of vluchten, 'g i j doet m i j
vl uchten'. Want hij wil 'een koele wolk om
in te lopen, een tent vol wind een ogenblik
van water', hij wil de koele god die in wind
is en in wolken, de hartstochtloze van het
jodendom, de vadergod die hij redel i j k belijdt. Hij zoekt een veilige plaats, de haven, de rust van het bekende. Weg van de
verschrikking, van de ervaring hoe weinig
het Zelf is gekend door zichzelf. Vlucht
naar de mensen, de aangepasten, die
geen weet hebben van de diepten waar de
'zon' heerst in haar bandeloosheid. De haven is het leven aan de oppervlakte. Maar
de dichter, die woorden krijgt om het onzegbare uit te spreken zal later in de eigen
gedichten dingen lezen die hij niet wist.
Want wat het onbewuste niet kan vullen
met vuur en hartstocht zal het vullen met
grenzeloos verdriet en onverklaarbare
weemoed. 'Mijn droom' noemt de dichter
zijn ervaring. 'Mijn droom wordt stof ijlings omhooggenomen een blauwe rook
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van puin en reeds onzichtbaar.' Er is
niets, zegt de rede, rook, puin, stof. Inbeelding zeggen de mensen, alsof niet
juist het woord in-beelding zegt van
waaruit 'de droom' opsteeg naar het bewuste. Alsof het niet juist de beelden zijn
die de diepste taal spreken. Alsof er een
beeld zou kunnen zijn zonder grond, zonder beweging, zonder betekenis. Ons Iichaam weet meer dan ons Zelf. Het hart,
het bloed, de huid heeft een eigen, dieper
weten, heeft eigen oeroude, onveranderl i jke wetten. Want de mensen 'lachen en
praten in een kring gesloten' maar van
hun 'voorhoofd' en hun 'slapen' drijven de
'tranen van Apolloon'. De huid brengt aan
het licht wat zich afspeelt in het onbewuste. Het lichaam heeft nooit leren liegen. 'Ik hoor bij hen', zegt de dichter,
maar hij weet dat dit niet waar is. Meteen
speelt hij een rol, staat hij op de scene.
Hij doet als hen, 'ik lach en praat'. Want
ook dat kan de mens, lachen en praten en
doen alsof, terwiji in zijn binnenste afgronden zich openen en sluiten, drama's
zich voltrekken, dromen in puin vallen, lui-

ken oorverdovend worden dichtgeklapt.
Slechts het gedicht zal het nog weten. Zo
vreemd is de mens, zo complex, zo paradoxaal. De dichter ziet in een flits de andere niveaus'terwijl de stad omlaagdraait
achter de grijze muren de coulissen'. En
voortaan zal 'de kring gesloten' zijn, men
staat er buiten. Er is het heimwee naar
'een zuilschacht die zich zelfstandig
losmaakt'. Dit is het beeld dat hij meedraagt: de zelf-standige, die oprijst boven
wat bijna dood is, 'het liggend marmer'.
De zuil, de sterke, de uitdagende die het
geweld doorstaat, in zich opneemt, 'totdat Hij leeft gelijk een zuil van morgenlicht'. De zuil als het beeld van het eigen
Zelf, 'ik, trotse', anders dan de anderen.
Dit weet hij, op een niveau, dieper dan dat
van de gehoorzaamheid 'blindelings gehoorzamend aan het teken dat uit iedere
hoek op m i j let', 'gehoorzaam beneden
vl uchten'. Het beeld van de zuil roept het
volgend gedicht op. Want altijd roept het
One gedicht naar het andere. Soms ligt er
een leven tussen. Lezende 'Op het marmer van Delos' denkt men ontroerd: o go-

OP HET MARMER VAN DELOS
De zon die mij Ioodrecht blijft achtervolgen
op de kajiek de agora de straten
ontloop ik niet meer, zij vult onmeedogend
iedere ruimte die ik kan bereiken,
zij ligt doodstil nergens door wind verschrokken
in het verwilderd wit der distelvelden
in het metalen vloervierkant der huizen.
Vecht ik met haar die ik niet kan genaken
gelijk het Ianggerekte Ieeuwenvijftal
met zijn gesperde muilen machteloos open
tegen het eindeloos zilver van de hemel,
gelijk de paimboom die omhooggesteigerd
in een fontein met twintig bladerstralen
neertuimelt op de bodem van de vijver
tot een verkrampte hand van schaduw.
Ik vind geen plek om haar eensklaps to grijpen.
Lichaamloos ligt zij voor mijn voeten verder
on soms denk ik: ik hoor haar rinkellachen,
ik moet haar vinden doden achterlaten,
gij grijnzend wit reptiel gij heks van zonlicht.
k wil mij van uw heerschappi j bevri jden
u geselen tot gij mij Delos vrijgeeft.

Gij antwoordt niet, uw heetste ademstoten
verschroeien mij als onkruid en gedierte.
Ik weet niet meer tangs welke weg ik wankel
noch of ik neerval op het blinkend marmer
op het gekleurde wiel der mozaieken.
Ik ben weerloos aan u overgeleverd,
gij doet mij vluchten of gij zult mij doden
want gij zijt zelf de zon die ik beledig.
Weg van de vi jver de abbe der leeuwen
over de agora met alle trappen
ren ik een vluchter naar de haven weder.
Mijn droom wordt stof ijlings omhooggenomen
een blauwe rook van puin on reeds onzichtbaar.
De mensen die ik bij de boten weervind
lachen en praten in een kring gesloten
terwijl het zweet, de tranen van Apolloon,
hun van het voorhoofd en de slapen afdrijft.
Ik hoor bij hen ik voel hun warme handen,
ik lach en praat terwijl de stad omlaagdraait
achter de grijze muren de coulissen
en slechts een zuilschacht zich zelfstandig losmaakt
boven de doodstrijd van het liggend marmer.

Apolloon, roep ik naar het kokend zonlicht
Apolloon Schutter die uw pijien afschiet,
verban de heerseres in witte chitoon
die onbewogen in de zetels neerzit
tegen de wanden Iigt op de terrassen,
verban haar naar het zeeviak der Kukladen.
Zend mij een koele wolk om in to lopen
een tent vol wind een ogenblik van water.

Anton Van Wilderode

den, zal hij altijd vluchten voor deze 'zon',
voor een 'liefde die valt to duchten'? De
dichter weet het, noemt zichzelf in het volgend gedicht 'verloren zoon'. Eon gedicht
vol heimwee naar de ervaring op het marmer van Delos: 'Nog eenmaal' verzucht
hij, eer alle verlangens doodgaan 'vooraleer op de laatste dag de laatste boot
moet vertrekken'. 'Nog eenmaal' de zuilen
zich uit zien rekken uitdagend van overmacht, nog eenmaal de harde zon van het
middaguur haar skeletten van schaduw
en licht zien zetten in het loge timpanon!
Nog eenmaal wenst hij op dit 'middaguur'
to staan, in dit centrum van het leven, in
die 'harde zon' van de drift, van het gevaarlijke, redeloze, 'nog eenmaal' 'een
liefde die valt to duchten'. Nog eenmaal
de diepte ervaren van het eigen bodemloze Zelf. Want altijd zal zij bl i jven 'de verlokking der kade' en het ongrijpbare 'het
schuim' van 'het laatste spoor'. De verlokking zo hevig, zo luid 'binnenin' dat de
'gesprekken van de verveling' ondraaglijk
worden. Het 'gestamp van de boot' wordt
'genade' omdat hij Jan kan l uisteren naar
zijn 'droom'. Wie omgaat met een 'droom'
vlucht het gepraat van de mensen. Toch
zal hij telkens wederkeren 'gehoorzaam'
naar het land waar men hem verwacht,
'verloren zoon strek uw handen naar het
onthaal der verwanten'. De dichter be-

veelt zijn gehoorzame handen. Bij Van
Wilderode zijn de handen de instrumenten die gehoorzaam de bevelen van de rede uitvoeren 'Rechterhand zijn, een heel
leven' 'bevolen worden, altijd, slaaf zijn,
gehoorzaamheid'. Zij zijn hier symbool
voor een deel van hemzelf, het gehoorzame deel. De zoon die de vader gehoorzaamt. In het vaderland zal hij geoordeeld
worden. Hij zal or 'de draf' eten, het bittere afval, het voedsel van de versmade, de
vreemdeling. Hij is or niet thuis, in dit vaderland. Wie begrijpt waarom hij vrijwillig
dit deel kiest en wordt tot 'een eenzaam
man, die huivert van heimwee, in de duizelende bladerval'? Voortaan zullen de dromen 'altijd beteugeld zijn', soms zal hij ergens slapen 'met alle wortels pijnlijk
saamgetrokken, tot in de stam versplinterd en verlaten'. Hi] wordt 'een vogel, vermoeid en achtervolgd zonder genade',
'kwetsbaar', 'blindelings verlaten uitgeleverd' en altijd voelt hij 'de tanden van een
redeloos verdriet'. Hoe hij ook meent 'onherroepelijk los' to zijn van 'een liefde die
valt to duchten', zie 'hot bloed klopt zichtbaar in de zachte nek', het bloed heeft zijn
eigen loop, volgt altijd 'het laatste spoor',
het bloed is niet 'gehoorzaam'. In het
groene, koele landschap van zijn poezie
staat de dichter. Voor zichzelf en voor de
lezer uiteindelijk een diep geheim, een

mens tussen plicht en verlangen, 'onschuldig, en zonder strelingen volmaakt
geduldig'. Achter de glimlach, altijd, 'een
spoor van tranen'.
Over Bourgondie valt de zware schemering van tien uur. Insekten Jansen rond de
stormlamp. Vreemd hoe men dagenlang
kan leven in de ban van enkele godichten,
hoe men poezie meedraagt als een papieren kindje dat men niet kan baron. Slechts
kan koesteren en voeden. In de nacht sla
ik Maslow open. Ik moet zijn werk herlezen deze zomer „Te oordelen naar mijn eigen remmingen zal het allermoeilijkst zijn
onze tijdschriften geleidelijk aan open to
stellen voor artikels die in rapsodische,
poetische of vrij associerende stijl zijn geschreven. Beschrijvingen van een bepaald
soort waarheid worden echter best onder
deze manier onder woorden gebracht; dit
geldt bij voorbeeld voor able topervaringen." (Psychologie van het menselijk zijn, blz. 225.) Top-ervaringen... Wat de
filosofen en de psychologen schrijven dat
weten de dichters al zo lang!
Aleidis Dierick

' Alle aangehaaide teksten zijn van Van Wilderode. 1k
acht zijn werk voldoende gekend door alle lezers en
zie dus of van overbodige verwijzingen.
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Anton van Wilderode
en zijn relaties
met plastische
kunstenaars
Anton van Wilderode, de wereidbetrokken
man, die samen met zijn tweelingbroer
— een week na de 'tweelingen' uit de dierenriem — als 'wildrode' kreeft zijn intrede deed in de niet zo blijde wereld, die
hunkerde naar vrede, heeft zich als
'kunstenaar van het woord', altijd intens
verbonden gevoeld met plastische
kunstenaars. Hij heeft sommigen onder
hen van meet of aan in hun reilen en zeilen gevolgd. Hij heeft naar de dingen
gespeurd die hen bezighielden. Hij heeft
tal van artiesten, naar aanleiding van tentoonstellingen — hun optreden in de
openbaarheid —, tot in de kern van hun
kunst benaderd.
Anton van Wilderode, aan wie een doordrijvend geduld en een niet alledaagse gevoeligheid kan worden toegeschreven,
heeft, over vele jaren verspreid een honderdtal inleidingen voor meer dan vijftig
kunstenaars verzorgd in zijn eigen Waasland en ook elders. Hij heeft hen altijd
recht laten wedervaren, telkens aan de
hand van een gevoelsgeladen tekst, die
door klemtonen en accenten gedragen,
zowel kenners als vrienden van de kunstenaar in de ban hield. Hij was niet voor
niets de ziel van hun vernissage. De
plastische kunstenaars ervoeren dat hij
mede daardoor hun golflengte bespeelde...
Om deze bijdrage te illustreren en omdat
een beperking zich opdrong, laten we een
van zijn meest intieme vrienden aan het
woord, de stille, teruggetrokken schilder
uit Sint-Amands:

Romain de Saegher
Romain de Saegher leerde veel jaren geleden Anton van Wilderode kennen.
„Anton van Wilderode is van meetaf-aan
overgekomen als een heel eenvoudig
man. Het is altijd aangenaam hem in uw
midden te hebben. Hi] is een echte vriend.
Hi] is iemand zonderzottigheden. Hi] is iemand die oor heeft voor al wat ge zegt. Hij
geeft raad en hij is content met alles. Hij
is bovendien onbaatzuchtig. Als hij bij u
in huis is, zijn de problemen weg..."
Romain de Saegher noemt Anton van Wilderode z'n goeie vriend, al zal hij hem
nooit bij zijn voornaam noemen...
,,Hij staat te hoog. Hij is een grote", zegt
hij, als was het verontschuldiging voor z'n
eigen kunst.
Romain de Saegher kri jgt Anton van Wi lderode vrij dikwijls over de vloer. Dan
wordt er, samen met de goeie vriend OdiIon van Goethem, over allerlei dingen gepraat, al blijkt later, tijdens de vernissages, die de tentoonstellingen van deze're274

Ten huize van de goede vriend Romain de Saegher te Sint-Amands.

ligieuze kunstenaar' vooraf zijn gegaan,
dat Anton van Wilderode alles in zich opnam, wat hij tijdens z'n veelvuldige bezoeken, in de Winkelstraat te Sint-Amands
heeft 'gezien'...
,,Ik neem u op deze zaterdagnamiddag
mee naar Sint-Amands aan de Schelde",
vertelt hij de vele bezoekers die op 25
maart 1972 de Hendrik de Braekeleergalerij van de VTB hebben gevuld. ,Ik
neem u mee naar een roodbakstenen huis
in de Winkelstraat. Vier ramen in de groene omlijsting van rolluiken. Zonder verdieping, alleen nog eens halve of kwartraampjes onder de kroonlijst. Achter de deur
(die slechts de laatste zes jaar iets makkelijker opendraait!) komen wij in het
wonderlijke rijk van een tijdens langzame
leeftijdgenoten boordevol gevulde woning. De gang in Franse steen en vijf achter elkaar liggende en in elkaar lopende
kamers (alle deuren geopend) zitten vol
kleine en grote kostbaarheden: getekende, geschilderde en gefotografeerde herinneringen; beelden en snuisterijen; boeken — en stapels schilderijen. En koffers
vol schilderijen. En laden vol schilderijen.
En tussen kast en wand en op elkaar getast weer en nog schilderijen.
En toch geen 'artiesten'-huis. Alle dingen
zijn hier gewoon rustig en zonder opzettelijkheid staande en liggend gebleven. De
klok, het behang, de luchters. Zi j worden
gestreeld door het licht van buiten en

soms, als terloops, door de hand van de
bewoner.
Een echt ouderhuis bovendien, door vader
en moeder De Saegher gebouwd bij hun
huwelijk. De drie kinderen uit het gezin
zijn er geboren. En Romain heeft er de volle vijfenzestig jaar (in 1972) van zijn leven
gewoond. Damals bei uns daheim. Maar
hi] heeft er de aftakel i ng meegemaakt van
het veilige nest: de dood van zijn vader, in
1927 al; van zijn zuster Mit in 1946; van
zijn moeder in 1950 en van zijn tweetingzuster Malvien in 1958. Het is dus waarachtig het huis van zijn leven. Gestoffeerd
en toegerust niet alleen met de vele verworvenheden van kunst, familietrouw en
vriendschap, — maar evenzeer met de
herinneringen aan goede en kwade dagen. Zodat het zelfs met een enkele bewoner niet ledig meer kan zijn. Zodat hij het
niet kan verlaten zonder zichzelf te verlaten.
Achter het huis ligt de wat verwilderde
tuin. In dit verrukkelijk voorjaar vol belofte: door de zwarte aarde loopt een opengewerkt okeren spoor van wroetende mollen. Op het moeizame gras dansen zwarte
merels. Ondergronds en bovengronds, het
leven is bezig. Binnen de nog doorzichtige
beukenhaag staan een grote olm, een grillige mispelaar — en verder de donkere
fruitbomen van een oude boomgaard. Er
hangt klimop, er waait vl ier; er zijn de lel i jke kale rododendrons die ik van mijn

Aan Anton van Wilderode

Het moet een inheems recht zijn
voor dit land van touter vlakte
dat iemand de waarden herhaalt
uit de hovingen van de taal
maar anders dan zij gezegd zijn.
Wie van woorden de grens beseft
de onzegbaarheid van geheimen
de gronden van misverstand,
hi] is die de laagtebewoners
in hart en zenuwen treft.
Het is redeloos beminnen
oorsprong en aard getrouw
waarheid het handzame wapen,
het is op schepping en genade
zich schrijvenderwijs bezinnen.
Ik sta in het land dat u hoort
aanbeeld en ziel herkennend
genezend van tegenspraak:
ademtocht bij de bronnen,
levend geworden woord.
Jan Veulemans

1982

Romain de Saegher. gouache.

jeugd ken: vormloos tot ze vol ronde wolkjes bloemen komen. En er mijmert een
kleine, grijze stenen muze, besneeuwd
met mos boven de neergevallen bruine
bladeren van de herfst: les feuilles dantan. De tuin Iigt in de buurtschap die op
haar beurt zo natuurlijk en vanzelfsprekend past in het land bij de Schelde.
Op zijn dagelijkse wandelingen ziet hij
hem dagelijks weer, de rivier van zijn kinderjaren. De harpen van het net bij het
grijze slik van Verhaeren, het Mariekerke
van Hammenecker, de woekering van
groen op de einder waar De Pillecyn
schreef.
Achtendertig jaar lang ging onderwijzer
Romain de Saegher op de fiets naar zijn
klas. Hij reed naar het veer van Baasrode,
stak over naar Kastel en fietste naar zijn
schooltje in Moerzeke-dorp. Hij heeft
nooit om een andere plaats verzocht, hij
was er gelukkig. Langs dat dagelijkse traject kenden en groetten alle mensen hem:
een spoor van bekenden die toch anoniem bleven. De 'meester' vertrok rijkelijk
tijdig van huis On op alle eventualiteiten
voorzien, inclusief reparatiemateriaal
voor een lekke band ! Hij heeft de seizoenen l i jfel i j k ondergaan, de wind en de zon
en de sneeuw, het krachtig trekkende water langs de veerpont, het slijk dat als een
kraag van geschilderd brons tussen het
oprechte net staat. Het is zijn onvergankel i jke aarde.

In dat huis, in dat weidse land onder de
hemel — is het werk van Romain de Saegher ontstaan en gegroeid. Gegroeid inderdaad. Want hij was aanvankelijk 'slechts'
de stipte, stille, geliefde onderwijzer die
— maar dat wisten zelfs zijn collega's van
Moerzeke niet ! — ook wat tekende en
schilderde met waterverf. Voor zichzelf en
voor de mensen thuis, moeder en zusters.
Een vriendelijke kijk op het land, een hoeye tussen de korenvelden, een gehucht in
de zwarte tuil van geboomte, een dorp dat
alleen nog in ons geheugen bestaat. Toen
zijn tweelingzuster ziek werd — op haar
had hij al de genegenheid van zijn doden
overgedragen — begon Romain de Saegher kalvaries te schilderen. Hi] werd haar
toegewijde verpleger, en zijn schilderwerk
was een deel van die therapeutische en
barmhartige taak. Want hij Iiet haar de uitingen van zijn broederlijk en plaatsvervangend verdriet en zij gaf, te bed liggend,
haar eerl i jk advies. Soms negatief,
meestal bewonderend — en dus inspiratie. „De schoonste en hardste tijd van
mijn leven" zegt hij nu. „Want Malvien
was een zieke om jaloers op te zijn. Ze
had geen pijn en daarom dacht ze nog altijd dat ze zou genezen. Soms had ze het
even kwaad, maar een ogenblik later glimlachte ze aiweer: het gaat voorbij, het is al
voorbij, zei ze dan. Ik probeerde mij goed
te houden. Maar dikwijls moest ik naar
een voorwendsel gri jpen om weg te gaan

en uit te schreien: Malvien, tot straks, de
melk staat op..."
De passietaferelen uit die jaren zijn bladzi jden van een I i jdensdagboek. Ze hebben
die pijnlijke ervaringen draaglijk gemaakt.
De dood van zijn zuster Malvien heeft Romain de Saegher enige jaren tot een kluizenaar gemaakt, die zich voor de buitenwereld alleen kon handhaven door zijn
diepe geloofsovertuiging en door zijn
kunst. Uiterlijk bleef hij dezelfde van altijd. Een grote, ietwat hellende gestalte —
als een boom die veel wind gevoelt langs
zijn stam. Lange, verlegen armen. Een wat
verontschuldigende glimlach. lemand die
liever luistert dan spreekt.
In een gesloten koffer, onder een harnas
van ijzer, ligt het meeste werk uit die eenzame jaren. Een verzegeld boek, waarvan
God alleen de arbeid en de veelvuldige
vertroostingen kent..."
Tot daar Anton van Wilderode...
Het is een tekst om van te duizelen. Gevoelsgeladen. De weerspiegeling van wat
de echte Romain de Saegher in wezen is.
In 'De Ontmoeting', dat in 1974 in Verzamelde Gedichten werd opgenomen,
brengt Anton van Wilderode een poetische synthese van dat niet alledaagse levensverhaal, van deze niet alledaagse
man. Het is het levensverhaal van Romain
de Saegher, die als de gedrevene, tegen
de stroom in, naar de andere oever oversteekt.
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De ontmoeting
En a/s de dag over de stroom ontsnapt
en neerzinkt in een ledig nest van lissen
gaat gij uw woning binnen zonder haast.
Waarom zoudt gij bedroefd zijn of verbaasd
a/s gij voor u ziet, en dwars door de kamer
de grote tafel van het Avondmaal?
En a/s gij voor de onbeschermde ramen
de lichte rook bemerkt die morgen is
en eeuwig /even en verrijzenis?
Wij lopen door de gang, de kamer, nog
een kamer
tot wij bij u zijn in de diepe stoelen.
De f/es b/oedt klokkend ledig in vier glazen
tussen het witte vlees van open boeken.
De woorden die geen enke/ nut meer hebben
blijven als pluimen naar een bodem zoeken.
Gij schikt achter de spiegels van het g/as
uw schilderijen haastig en verlegen;
uw were/d komt de onze een eindweegs
tegen
maar trekt zich haastig a/s een golf terug.
Anton van Wilderode
Anton van Wilderode was in dit ganse verhaal een waarnemer. Hij ziet wat wij niet
zien. Hij voelt de wezenlijke eenheid van
leven en werk bij Romain de Saegher. Hij
voelt het geestelijk evenwicht dat in religieuze onderwerpen en in Iandschappen
aanwezig is. Hij noemt het oeuvre van Romain de Saegher ,,...de schilderkunstige
uitdrukking van zijn eigen al even merkwaardige levensloop". Hij weet dat Romain de Saegher de verbazing schildert.
De verbazing van de mens die ziet, en deze van de dingen die gezien moeten worden.
Romain de Saegher leeft in het Insula Dei,
'het eiland van God, tussen hoogbouw en
vervreemding', als een man die niet van
deze tijd schijnt te zijn. Hij heeft in Anton
van Wilderode een vriend uit de duizend
gevonden, die even eenvoudig als pretentieloos is...
Een Ievenskunstenaar naar de letter.
Op die wijze is Anton van Wilderode, tot in
het diepste van zijn ziel, met Vlaanderens
plastische kunstenaars vergroeid en verbonden. Hij weet ongemeen sterk te verwoorden wat zij alien met hun werk beogen. Elke confrontatie is een 'beeldverhaal' dat van binnenuit naar buiten borrelt.
Karel De Decker
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Samen met Romain de Saegher en kardinaal Godfried Danneels.

Romain de Saegher: Golgotha, gouache.

Aan de weg timmeren

Schrijven over Anton van Wilderode als
auteur van de IJzerbedevaartteksten is
voor mij geen gemakkel i j ke opdracht. 1k
ben zijn vriend, geen criticus. Maar deze
teksten behoren nu eenmaal tot een bijzonder facet van zijn persoon l i j kheid als
Vlaming en Heel-Nederlander. En een kort
getuigenis daarover bij zijn 65ste verjaardag is zeker niet misplaatst.
Tijdens de na-oorlogse repressie waren er
maar weinig dichters meer waarop het
IJzerbedevaartcomite een beroep kon
doen om de bindteksten voor de IJzerbedevaart te schrijven. Anton van Wilderode
was bij mijn weten een van de eersten, nl.
in 1950, die gedichten voor de IJzerbedevaart schreef, o.m. 'Vlaanderens liefste
doden'. Anderen die hem volgden waren,
tussen 1953 en 1965, Dirk Vansina, Albe,
Ferdinand Vercnocke, Clem De Ridder,
Luc Verbeke, Karel Vertommen, Staf Verrept, Juliaan Haest. Later, tussen 1973 en
1977, schreven nog Jan Veulemans en Johan van Mechelen bindteksten voor de
IJzerbedevaart. Geen van alien waren echter in staat om Anton van Wilderode te
evenaren. Hij is en blijft de dichter van de
IJzerbedevaart.
Er zijn mensen die niet houden van deze
gebruikspoezie. Anton van Wilderode zei
daarover i n 't Pallieterke (24 april 1975):
,,Over deze strijdliederen beginnen ze telkens opnieuw, net alsof dat minderwaardig zou zijn, lets dat je zomaar uit je mouw
schudt, zonder erachter te staan. De nationalist die dicht, maakt 'gelegenheidspoezie', de linkse dichter die over
Vietnam schrijft produceert 'geengageerde verzen'. Maar dat is baarlijke onzin. Als
ze me zouden vragen een gedicht te
schrijven over het honderdvi jftig jarig bestaan van Belgie, dan zou ik dat niet doen.
Nooit ! Omdat ik daar niet achter sta!
Achter mijn strijdliederen sta ik wel en
dus is het echte poezie."
Hij is een Vlaams-nationalist. Hij is lid en
beheerder van het IJzerbedevaartcomite.
Hi] is een geengageerd sch ri jver. Hi] staat
volledig achter zijn IJzerbedevaartgedichten. Aan Joos Florquin zei hij daarover:
„Ik vind dat dat ligt in de lijn van het zuiverste engagement. Engagement op zichzelf heeft geen betekenis. Je moet zeggen
waarin je geengageerd bent. Het woord
wordt altijd gebruikt in politieke zin en
dan nog in erg enge politieke zin en daar
wordt dan een soort monopolie van gemaakt. Maar ik ben een duidelijk geengageerd man: trouwens, door wat je schrijft,
ben je het al."
Hi] is er zich van bewust dat sommigen
smalend over zijn 'gebruikspoezie' spre-

Renaat heette de eerste; in zijn handen
za t wel
nog de tedere vaart van het kinderspel
maar hier, in het vuur, ri/pt de korrel snel.
Een tweede serie teksten voor de IJzerbedevaart ontstond tussen 1965 en 1972,
toen Van Wilderode een aantal gedichten
schreef, die niet uitsluitend gebonden zijn
aan de IJzerbedevaart en terug te vinden
zijn in zijn bundel Verzame/de Gedichten
onder het hoofdstuk 'Aan de weg timmeren'. Meer dan de helft van de Diksmuideteksten uit deze periode zijn daarin vervat.
Vele mensen zijn verheugd ei ndel i jk deze
teksten in een boek terug te vinden. De
andere gedichten werden niet gepubliceerd omdat ze hun functie vervuld hebben ter gelegenheid (de lJzerbedevaart)
waarvoor ze geschreven werden. De IJzerbedevaarten werden 'gedragen' door ontroerende teksten, merkwaardige gedichten zoals: 'De moeder en de zonen' (1966).

Anton van Wilderode als voorganger ti/dens
een eucharistieviering.

ken en verweert zich daartegen als volgt:
,,De grote literatuur is allemaal gebruiksliteratuur geweest. Ze werd gelezen. Verbondenheid met de volksgemeenschap,
ja. Ik ben een flamingant. Ik ben een nationalist !"
Maar zelfs zij die niet van deze strijdgedichten houden moeten toch bekennen
dat ze een sfeer kunnen losmaken en bepalen. „Op zulke ogenblikken, denk ik
dan, dat hoe dan ook in deze verzen ongetwijfeld de ziel van de dichter aanwezig
moet zijn." (Fred De Swert).
Anton van Wilderode schreef tussen 1950
en 1953 een eerste serie teksten voor de
IJzerbedevaart en uit die tijd stammen
vooral zijn mooie ballades, waarvan vele
de Vlaamse tragiek aan de IJzer en de
Vlaamse ontvoogdingsstrijd bezingen.
Voor mij is een van de mooiste de aangrijpende:
Ballade van de zes ridders
Zi/ voerden geen staatsie, geen hoge
waan,
zil hadden slechts grauwe kapoten aan.
Hun burcht was een nest van aarde en
hout
in de smalle pijp van een loopgracht
geb ou wd,
maar hun hemel werd beurtelings blauw
en goud.

De moeder.
Ik zet de deur op een kier.
Zi/ kunnen thuiskomen.
lk zal wakker worden van hun stap,
de stap van een man, een so/datestap.
De straat ligt leeg tot haar bocht van
bomen.
De mensen zijn vriendelijk medeli/dend.
Ik heb alle avonden voor miln verdriet,
alle nachten.
Ik moet moedig zijn voor de
terugkerenden.
Ik wil geen brieven meer krilgen,
ik wil niemand meer verliezen.
k zal wakker bli%ven en wa ch ten,
een /even lang.

In deze serie komt ook het gedicht voor
'De gebroeders' (Van Raemdonck) (1967)
waarin hij het verdriet van moeder Van
Raemdonck weergeeft:
,,Ik heb geen tranen meer, maar ik heb
nog verdriet voor %aren, voor een heel leven." 'Soldaat met de tekenstift' (Joe

English) (1968), 'Het lied van de toren'
(1969), 'Ballade van de kleine man' (1969).
En mogen we hier zeker niet vergeten: de
heel mooie vertaling van 'In Flanders
Fields' (1970). Op onnavolgbare wijze
kleurde hij de kerkhoven met rode, witte
en zwarte papavers boven het groene
g ras.
In Flanders Fields staan de papavers rood
onder het zwart gelid der houten kruisen.
De leeuwerik vliegt tegen vuur en dood
gevederd in de hemel van Diksmuide
en zaait zijn lied tussen schrapnels en
schroot.
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Wij zijn de doden thans. Maar kortgeleden
nog levenden die liefhadden en streden
voor dat schoon land waarvan wij zonen
waren.
Nu liggen wij alleen in Vlaanderens aarde,
in Flanders Fields!

VLAANDEREN HERRIJST
Renaat Veremans

Anton Van Wilderode

Verder komt in deze serie het gedicht:
'Vrouwen voor Vlaanderen' (1971)

Jr De

De deur van het huis slaat dicht.
De moeder de vrouw is alleen.
Een hand, daareven nog warm,
valt leeg langs het lichaam heen,
vijf vingers plotseling arm.
Een hart, daareven bloedrood,
stroomt langzaam vol donker en dood.

le-

ven- dels staan trots en ver- be-

ven en

dood;

zij

ten

dra- gen een groots

een

manschap op

ver-

le-

den

Verder nog 'De eerste toren' en 'De tweede toren' (1971).
in

staat

rond

Tijdens deze tweede periode heeft hi] samengewerkt met regisseur Remi van
Duyn en met mij als algemeen leider van
de IJzerbedevaart. We hebben het altijd
goed met mekaar kunnen vinden. Wij ontwierpen heel het scenario van de IJzerbedevaart. Het was een goede samenwerking en het resultaat was te zien op de bedevaart. Soms hadden we of te rekenen
met enig gebrek aan inspiratie. Anton van
Wilderode liep met sommige thema's (die
hem niet altijd lagen) heel lang rond. Het
moest groeien. Zo kwam het (en nu nog)
dat hij altijd zeer Iaat klaar was met de
teksten voor de IJzerbedevaarten. Een bi jkomend
euvelLeeuw
was dan (in die tijd
den
althans),... dat men, er dan nog maar
moeilijk in kon knippen.
Een derde reeks Diksmuideteksten bestrijkt 1978 tot 1983. Vooral de laatste jaren waren deze meer en meer gericht op
de harde werkelijkheid. Politieke strijdbaarheid en vredeswil sober, maar
ontroerend-goed, voorgedragen of 'wakker gelezen' door Kris Yserbijt, Jef Demedts, Nolle Versyp, Tine Ruysschaert en
andere voordrachtgevers. Het is wonderIijk hoe hij erin slaagt, telkens op een totaal nieuwe wijze, het wisselend thema
van de IJzerbedevaart levend en aangrijpend te verwoorden. Ook zijn proza is uitstekend: kort en klaar, aangrijpend en radicaal.
In de derde periode schreef Anton van
Wilderode, met de warmte van zijn overtuiging en de stilistische klasse van zijn
pen de bedevaartteksten. Utilitaire poezie
die een grote hoogte haalt.
Denken we maar aan: 'lk ben gestorven
met elke dode' (1978) en 'Gewoon maar
een steen' (1978).
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2. Wij hebben de vreugd niet verloren,
de vriendschap die alles bestaat;
ons lied, het schonen sonore,
onze stap die de lauwen moet storen.
Klinkt voort tot de wereld vergaat.

Ref r.
Jeugd die kan vechten en dromen
staat rond den leeuw en het Kruis
Vlaandren, het hard' en het vrome,
Vlaandren blijft eeuwig ons huis.

wigblijft eeu- wig ons

huis.

Ook het epos van 'zestig jaar V.O.S.', 'de
Iaatsten, de getrouwen, die in wel en wee
onmisbaar waren voor Vlaanderens ongeduld van zestig jaren', en 'Honderd jaar
Blauwvoeterie' werden in poetische woorden door hem vastgelegd. En verder nog:
'De bloementuin, die wij de doden wijden'
(1980), 'Bloemen van Vlaanderen voor
Diksmuide' (1981), 'Aarde van genesis,
verheerlijkt Vlaanderen' (1981):
Aarde van genesis van den beginne
langzaam verheerlijkt Vlaanderen
geworden.
De brekers met beschuimde hartstocht
rammen
het aangebroken kustland van het westen
en aan de overkant in Limburg vlammen
de brede vlakten met een brand van heide.
De Schelde noordwaarts legt een arm vol
wa ter
rond we/den akkergrond en uiterwaarden
maar overdwars en middendoor, ten
zuiden,
draagt onbeveiligd Vlaanderen in zijn
lichaam
vier verse wonden op de eelt van eeuwen.

Deze laatste gedichten, die nergens anders gepubliceerd zijn, kunnen teruggevonden worden in de jaarlijkse verslagboeken van de lJzerbedevaart.
Frida Duverger: Droom, olieverf.

Lied van toen

Ik reeds langs de vaart naar Waten
door een landschap van lover en groen.
Wat wilde ik nu al niet doen
om weer op die fiets op die paden
te rijden. En veertien zijn als toen.
Een aak op het spiegelend water
schoof traag in de zomernoen
door een landschap van lover en groen.
Nog zie ik haar boegnaam Vercaeter
en Niet Zonder God, — zoals toen.
Er was ook een dorp, voor de kermis
gepint met guirlande en festoen
naar het goede Vlaamse fatsoen, —
maar dat nu al zo vaag en zo ver is
in het landschap van lover en groen.
Het brood dat ik meenam gegeten
met donkerbruin tonnebier toen
in dat landschap van lover en groen
had de smaak die ik nooit zal vergeten
van de reis die ik nooit kan herdoen.
Ik reed langs de vaart naar Waten
door een Iandschap van lover en groen
zo jong, — nog maar veertien, — zo koen
in de wind die niet of wou laten.
Ik ben veertig nu. Anders dan toen?
Anton van Wilderode

De tienduizenden bedevaarders hebben
zijn geengageerde boodschap gehoord en
kwamen onder de indruk van zijn altijd
weer ontroerende gedichten en balladen.
Samen met hen wil hij zich inspannen opdat ons yolk meester in eigen huis zou
worden, wil hij de zinloosheid van het brutale geweld aantonen, wil hij streven naar
vrede.

Vrouwen voor de vrede
Mannen, maakt gij uw wereld
nu acht tot een woonhuis voor morgen,
tot een za ch tere plek om te leven ?
Het eerste recht van de vrouwen
is het recht om gelukkig te zi/n.
En geluk is een roepnaam voor vrede.
En vrede is ademhalen
en Jong zijn en zachtjes vergri%zen,
een dorp vol verrukkelijk waaien,
een stad met geruchten van water,
een eindeloos land dat bestaat.

De tienduizenden bedevaarders, heel
Vlaanderen is Anton van Wilderode dankbaar voor zijn bezielende teksten, voor
zijn inzet en zijn trouw. Door hem zullen
een groot aantal bedevaarders de trouw
niet breken. Door hem zullen vele jongeren vorm geven aan een nieuwe leefwereld, een Vlaanderen om gelukkig in te
zijn. 'Vlaanderen het enige land dat mijn
land kan zijn!'
Rik De Ghein
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Van Wilderode, dichter en strijder

In een vraaggesprek met Jaak Dreesen
dat in De Bond van 9 oktober 1970 verscheen, verklaarde Van Wilderode zonder
uitdaging, eenvoudig en oprecht: ,Ik ben

een Vlaams nationalist". Met alles wat
zo'n getuigenis, als ze eerlijk begrepen en
beleefd wordt, oproept en vertegenwoordigt. Zij betekent in essentie: ik bevestig
dat ik mij met onze volksgemeenschap

BLIJ LI ED VAN DE V.K.S.J.
Ign. De Sutter

A. Van Wilderode
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to leur en laat het zich zo vaak misleiden
en misbruiken.
Ik besef dat het in mij leeft, ik voel mij verbonden met alle geslachten die mij voor-

afgegaan zijn. Ik bevestig dat het de hulp
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Wij hebben er altijd onder geleden dat wij
zoveel machtigen zonder trouw hadden en

het de trouwen ontbrak aan macht. Het
verraad der klerken, de hebzucht en n i jd
der kleine zielen hebben onze opgang

u
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naar meer welzijn en welvaart, zelfstandigheid en uitstraling naar den vreemde
afgeremd. Onze nood aan hoger Leven. Ik
zal niet spreken van onze profiteurs, die
langs de rug van ons yolk omhoog gekiommen, het uit de hoogte van hun pretenties met een verradersstamp beloond

hebben. Tegenover aasgieren past alleen
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onze kille afkeuring, tot zij hun egoisme
inzien en op hun misstappen terugkeren.

Het nationalisme van Van Wilderode is
een wereldbeschouwelijke overtuiging.
Niet een politieke aangelegenheid. Zij
steunt op een keuze tussen een individuaIistische, in de kern rationalistische levensopvatting en het besef dat wij deel

uitmaken van een organisch alles omvattend geheel. Dat betekent uit een besef
dat gegroeid is uit innerlijke en uitwendige ervaringen, dat inzicht en zekerheid insluit. Hij en wij voelen, weten en beleven
dat wij opgenomen zijn in een materieel
en tegelijk onstoffelijk universum, naast
andere levende wezens en levenloze za-
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2. Een taal die zo zuiver kan luiden,
in 't liefelijk land van den Leeuw,
ons bindt aan de wereld daarbuiten

K.

S.

J.

3. Een yolk ziet z'n meisjes ontwaken,
in 't liefelijk land van den Leeuw,
zij vragen de hardste der taken:

en aanzet tot bidden en muiten

zichzelven in schoonheid volmaken

in liederen luid als een schreeuw

en Vlaanderen grout in dees eeuw!

Een mond die van zingen niet stil is,
een hart als een bruisende zee,
een weg waar de wekkende wil is
van de g roeiende V.K.S.J.!

ken, die bij elkaar horen en mekaar aanvullen. Zij dragen alle en ieder het zijne bij
tot de zingeving van het geheel en van elk
afzonderlijk. Degenen die denken en zijn
als Van Wilderode geloven in bovenzinnelijke werkelijkheden, in de talloze mysteries die ons omringen en wij in ons ber-
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gen, aan een God, die schepper en behouder is van al het zijnde.
De mensheid is meer dan een samentel-

volkeren en rassen. Die entiteiten be-

ling van individuen, die van elkaar onaf-

die onderscheidingen en verschillen, die
de rijkdom van de mensheid uitmaken, tot
tegenstellingen ontadeld en daardoor de

hankelijk zijn. Meer dan een ik en een jij,
buren en vreemden, klassen en standen,

staan ongetwijfeld, maar niet los en vrij
van elkaar. Een analytisch denken heeft

daten die na het verdwijnen van degenen
die van hen hielden vergeten worden. Zij
rusten op een klein kerkhof bij Si ntOmaars. De rozas van de kerk Iigt in
scherven stuk geschoten op de graven
van een Provengaal, Nederduitser en
Welshman, die elkaar als vijanden naar
het leven moesten staan en nu broederlijk
naast elkaar samen wachten op de eeuwige opstanding. Hun Iijden en leed, met
hun verlangen naar vrede en geluk, mag
niet te vergeefs heten. Want:
Niets is vergeefs, want eeuwige kinderen
spelen
op het klein kerkhof dat vergeten was.
Wind wiegt de rozen op hun slanke ste/en
en God beweegt de were/d om haar as.
Maar op een morgen zal een jongen
komen
die hier de scherven zame/t der rozas
en legt met tedere vingeren het volkomen
beeld van de Heiland in het dauwnat gras.

Met Andre Demedts op de 55ste /Jzerbedevaart, 79d3.

vervreemding en vereenzaming veroorzaakt, die voor zo velen moeilijk te dragen
zijn, omdat zij het individu uit de gemeenschap, het deel uit het geheel afgezonderd hebben. Die desintegratie van de
mens draagt schuld aan de moderne ontreddering en teloorgang van de traditionele geestelijke en zedelijke waarden, aan
veel verbittering en nijd, wankelmoed en
wanhoop, misdadigheid en nihilisme.
Men kan de mening toegedaan zijn en met
reden dat de mensheid, hoewel zij het in
welke periode van haar geschiedenis
nooit zo goed gehad heeft als nu, ongelukkiger schijnt dan ooit te voren. De gefrustreerde zonder enig houvast aan zichzeif overgelaten mens, is een verslaafde
aan allerlei bedweimingsmiddelen, een
zoeker naar kunstmatige paradijzen, een
Iuie genieter, een vernietiger van wat hij
zelf niet aankan en weleens een onmeedogende beul geworden. Hij schuift de
verantwoordelijkheid voor zijn eigen tekortkomingen en misdaden van zich af.
De anderen, degenen waarvan hij veronderstelt dat zij het beter hebben dan hij,

de maatschappij en de vorige generaties
zijn schuldig. Inplaats van een schenker
van geluk, omdat geven uit liefde zijn
diepste vreugde uitmaakt, keert hij zich
tegen alles en iedereen. Tenslotte ook tegen zich zeif. Nergens vindt hij nog de geborgenheid, waarvan een warme en vredige thuis het symbool en de echte beschutting tegen alle vormen van ontreddering is.
Na die vlug geschetste verkenning van de
miseries van onze tijd, noemen wij Van
Wilderodes werk een voorbeeld van en
aansporing tot de integratie waarvoor wij
gepleit hebben. Van zijn eerste gedichten
en artikels in bladen en tijdschriften af,
heeft hij de Nietzcheaanse zelfverheerl i jking van de mens afgewezen. De mens die
zich zelf tot een god opgetild heeft, tot
een soeverein wezen, beseft zijn nietigheid en kan zijn vrijheid niet meer dragen.
Waar de sterkte en moed te halen om in
een houding om de houding op te gaan?
In zijn gedicht De Rozas heeft Van Wilderode zijn geloof beleden in de zinrijkheid
van het hoogste offer, de dood van de sol-

Dat onvergetelijk gedicht over de zin van
wat zinloos Iijkt, werd in 1949 geschreven.
Herinneren wij ons nog de stemming
waarin een deel van ons yolk toen leefde,
geslagen en angstig, onzeker over de dag
van morgen, vernederd en uitgestoten?
Het zag er naar uit dat wij voor een halve
eeuw in onze opgang naar meer zelfstandigheid, naar eigen beleid over onze toekomst, achteruit geslagen waren. Misschien voor een nog langere tijd verscheurd in vijandelijke partijen en groepen waartussen geen toenadering meer
mogel i jk scheen. Maar Van Wilderode
stelde vertrouwen op de jeugd. In De Standaard verzorgde hij een jeugdbladzijde
waarin hij leraarde en bezielde. Hij doceerde niet uit de hoogte, hij beeldde het
in voorbeelden en bezielde figuren uit. In
die periode dichtte hij zijn Lied van mijn
Land, dat wij met hem altijd zullen horen.
Na de verloren Hongaarse opstand van
1956 schreef hij Het Herdert/e van Pest.
Hij besloot die 'berijmde vertelling' met
een boodschap tot een nooit versagende
trouw en idealisme. De oproep van zijn
Hongaarse knaap doet denken aan het
slot van Spenglers De Mens en de Techniek, waarin hij vraagt op een verloren
post te blijven staan, desnoods zonder
hoop.

Misschien is het mijn taak op wacht
te blijven tot aan het eind,
tot de were/d van steen vannacht
of een andere nacht verdwi/nt
en het licht van de laatste dag
de /edige aarde beschi/nt.
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Bijna jaar na jaar heeft Van Wilderode de
bindteksten, beter ware te zeggen de leidteksten voor de IJzerbedevaart geschreven. Het Iijkt een mirakel. Wat zestig jaar
geleden in een verre uithoek van WestVlaanderen begon heeft tweespalt en verdachtmaking onder eigen yolk, tegenkanting en haat van een deel van onze mensen, tijd en herhaling van hetzelfde gebeuren overleefd. Wat er op de plechtigheid in
Diksmuide moet gezegd, gezongen en uitgebeeld worden Iigt van te voren vast. Van
Wilderode voegt zich naar het gestelde
onderwerp, hij bezielt het van zijn eigen
overtuiging, persoonlijkheid en existentie
uit. De verzameling van die teksten is een
historisch document en een artistieke
prestatie die enig is.
Ik denk als voorbeeld aan de bedevaart
van 1971, toen de Vrouwen van Vlaanderen gehuldigd werden. De moeders van de
zonen die als waaghalzen in hoge bomen
klommen, lachten en hun moeders plaagden, studeerden en werkten, tot zij ineens
van hun ouders weg moesten om niet
meer terug te keren. Nu staat er voor altijd
een stoel te veel in mi/n huis. De vrouwen
van de aangehoudenen na de eerste en
tweede wereldoorlog, de mishandelden
en gekerkerden die jaren afwezig bleven,
de vrouwen die vernederd en uitgestoten
werden, niet wisten wanneer en of zij nog
ooit met hun man en familie verenigd zouden zijn.
lk weet niet wanneer hij terugkomt
want iedere troost wordt verzwegen,
mijn vragen vallen verloren
als kaatsballen tegen een muur.
Nu is het tijd voor het eten,
nu is het tijd om te slapen.
De stoel bij de tale! blijft ledig,
de peluw is veel te breed.

De dichter klaagt aan dat haat voor ons
yolk, onverdiend door misprijzen en jaloezie, bekrompenheid en zelfoverschatting
aangevuurd, omdat de misdadige grafschenders wisten dat hun daad ongestraft zou blijven het aangedurfd heeft de
laatste rustplaats van de Vlaamse gesneuvelden te onteren, hun zerkjes voor
het verharden van wegen te verbrijzelen
en het monument boven hun graf op te
blazen. Ce n'etaient que des flamands,
een soort onderontwikkelden, die trouwens niet de macht hadden om het te verhinderen. De toren ligt er en hij ligt er
goed. In welk land is dat mogelijk en hoe
mogelijk dat de schuldigen nooit ontdekt
werden? Onze Vlaamse gesneuvelden
voor de vrijheid en het welzijn van ons
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yolk en van alle volkeren zouden tot in hun
graven nog gelasterd en onteerd worden.
Prins Jezus, bidt Van Wilderode, laat onze
doden eindelijk vrede vinden bij de guirlanden, de boomhagen van geleide tot
een krans ineengegroeide linden die de
hei l ige bomen van onze Germaanse voorouders waren.
Liefde tot het eigen yolk is bij de echte,
onbaatzuchtige Vlaamse voortrekkers altijd met eerbied voor andere volkeren en
culturen samengegaan. Gezelle heeft ook
Engelse en Franse gedichten geschreven,
vertaald uit het Deens naar het Engels,
een Italiaanse bloemlezing uitgegeven,
sympathie betoond voor Plat-Duitsers en
Provengalen, zelfs een Westvlaamsch en
Noors messeboekje gepubliceerd. De nationaal bezielde Juul Persijn en Joris Van
Severen plaatsten in hun tijdschriften
Dietsche Warande en Be/fort en Ter Waarheid artikels over het culturele leven en de
politiek over de hele wereld. De veel te
jong gestorven Medard Verleye, stichter
van het tijdschrift Europa, waarvan de
eerste aflevering in 1957 verscheen deed
dat eveneens, zodat er reeds een kwarteeuw geleden verhalen van Heinrich Boll
in het Duits in zijn blad opgenomen werden.
Noem nog een cultuurgemeenschap die
als de Vlaamse en Nederlandse zo gastvrij open staat voor alles wat in het bui-

tenland de aandacht verdient. De liefde
tot het eigen yolk, die volgens Vondel ieder rechtgeaard mens aangeboren wordt,
verbreedt zich in Vlaanderen en Nederland tot een vriendelijke belangstelling
voor alle volkeren. Voor de lJzerbedevaart
van 1970 heeft Van Wilderode het motief
hernomen van het Engels gedicht Where
the poppies blew van Dr. John Mc Cray,
dat op de 3e mei 1915 geschreven werd.
Bij Boezinge aan de leperlee. Mc Cray
stelt zich in de plaats van de gesneuvelden die op het slagveld begraven liggen,
onder de blauwe lentelucht waarin een
leeuwerik hangt te tierelieren tussen
schrapnels en schroot.
Kort geleden waren wij nog in leven, herneemt Van Wilderode. Wij beminden en
werden bemind. Nu rusten wij in Vlaanderens grond, waar de klaprozen bloeien in
hun vurig rood. Strijden jullie verder tot
het einde, onze geest zal bij je blijven
waar in Vlaanderen de papavers bloeien.
Het doet denken aan het poetisch testament van Rupert Brooke, die op Gallipoli
begraven ligt en in zijn gedicht The Soldier getuigde. Waar ik rust shall be for
ever a corner of England.
De ontaarde liefde voor het vaderland, gezien als staat, die in de 19e eeuw tot
misprijzen voor de vaderlanden van andere volkeren scheef gegroeid was, tot verovering, onderdrukking en uitbuiting van

zwakkere naties voerde en twee wereldoorlogen met miljoenen doden tot gevoig
had, is met het nationalisme van Anton
van Wilderode in tegenspraak. Zij stelt
een deelbezit tegen het algemeen menseIijke erfgoed op en kan slechts tot conflicten leiden. Alle volkeren moeten binnen
hun historische grenzen zich zeif kunnen
beheren en regeren, om als gel i jk berechtigden over scheidingslijnen heen het algemeen welzijn van de mensheid te behartigen. Zelfbestuur! Nooit meer Oorlog! Het zijn de leuzen van de Vlaamse
Frontbeweging op de IJzertoren en in
geest en hart geschreven van degenen,
die de dierbaarste nalatenschap, hoop en
programma van het Vlaams nationalisme
bewaard hebben, met de wil het aan de
jeugd door te geven.
Van Wilderode heeft bovendien niet alleen de trouw aan eigen verleden, wezensaard en roeping verheerlijkt en verdedigd,
hij heeft ook het vredesideaal, de verzoening onder alle volkeren, hun samenwerking en verantwoordelijkheid voor elkaars
welzijn beklemtoond.
De wereld die wij willen draagt geen
wapens,
verdeelt zich niet in toegeruste legers
met het verbitterd bliksemen van leuzen.
Hij ziet als in een visioen de vervulling van
onze geluksdromen: de eenheid, het samenhoren van enkeling en gemeenschap,
de mens en God, zal ooit hersteld worden.
Ondanks tegenstanden, oponthouden en
terugslagen heen zullen vrijheid, gelijkheid en broederl i jkheid het onrecht en de
verontrechting uitbannen. Er komt een
tijd dat delen onder elkaar een sterker
aandrift wordt dan alles willen voor zich
zeif alleen. Dan weerklinkt Beethovens
Negende Symfonie over het herwonnen
parad i js als het vaderlandsl ied van alle
volkeren: Seid umschlungen Millionen.
Ober Sternenzelt muss ein lieber Vater
wohnen! Alle Menschen werden Bruder.
Van Wilderode zingt het ons toe: Het leed
is geleden, het wachten op de langzame
derde dag. Wij zullen het niet meer beleven. Wel zijn Lied van ons Land altijd Koren, uit alle dalen der herinnering, tot wij
zoals Mozes die het Beloofde Land niet
mocht binnen treden, het wel vanop de
berg Horeb mocht zien liggen, alvorens
voorgoed zijn hoofd neer te leggen. Anton
van Wilderode zal ons vergezellen op die
Iaatste klim en onze kinderen en kleinkinderen zullen bewerkstelligen wat hun
voorgeslacht in eeuwen van verdrukking
en onmacht verlangd, gehoopt en voorbereid heeft. Zonder bloedvergieten, alleen
door werk, geduld en offervaardigheid,
een vrij Vlaanderen, een Vaderland.
Andre Demedts.

Louis van Overloop:
Laatste Avondmaal (detail), 1983.
Louis van Overloop:
Kalvarie, 1982.
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Met het gezag van toen

Er zijn soorten oud-leerlingen. Dat merk je
op hun bijeenkomsten met oud-Ieraars.
Sommigen spuien anekdoten die ze grappig vinden over toen. Anderen nemen de
gelegenheid te baat om rancune uit te
spugen. Er zijn er ook die nagedacht hebben over wat ze gaan zeggen, ze zoeken
naar een synthese. Er zijn natuurlijk ook
de naieve bewonderaars die het jaren volhouden op de Olympos van toen te wandelen. Als een van hun Ieraars bekendheid geniet, wandelen ze zalig rond in het
hemelse Iicht dat die halfgod verspreidt.
Als leerling in Sint-Niklaas maakte ik
priester-Ieraar, in soutane, voor het eerst
mee als plaatsvervanger van de gewone
surveillant in de externenstudiezaal. Ik
behoorde tot de kleintjes uit wat ze dan
nog de grammatica of derde noemden.
Kleintjes? Leerlingen van retorica hadden
toen reeel gezag. Mochten ons ongestraft
bij warm weer in de waterbak plonzen. Zo
gauw de 'groten' zagen wie de vervanger
zou zijn, werd in de rijen het consigne
doorgegeven: 'vandaag niets doen, het is
Coupe'. Het zou dan ook geen studie worden met het gebruikelijk sarren van de
surveillant door brommen, rollende knikkers, het doorgeven van proppen papier
vol inkt of het gooien met bloknageltjes,
of het schoppen tegen de banken.
Toen onze klas in september 1952 voor
het eerst van Cyriel Coupe les kreeg, had
hij dus al gezag. Het hele systeem was
daarop gericht. We zagen natuurlijk niet
dat we dat soort bril opgezet hadden gekregen. In zijn godsdienstles ging het erom aan te tonen dat de bi j bel historisch
betrouwbaar was. Eigen aan die tijd was
dat er geen historisch probleem was voor
ons. Je kreeg het gevoel mee dat, bij zo
klare bewijzen, die tegenstanders wel niet
van de knapsten waren. Een gevoel dat
me nog bekruipt als ik eens een uitzending zie of hoor van 'Het vrije woord'.
Maar nu weet ik dat zoiets te maken heeft
met een Vlaamse minderheidssituatie en
innerlijke verdeeldheid. Gebrek aan gezag
kon alleen slaan in die tijd op het felt dat
iemand toch te vroeg begon te vrijen. In
onze klas waren er dat niet zo veel. Voorziet het leerplan thans sexuele problematiek, dan was dat een onbesproken thema
toen we in poesis bij Coupe zaten. Ook in
de lessen letterkunde was dat onderwerp
afwezig. Je aandacht werd gericht op
schoonheid, evenwicht, ook als je met
lichtbeelden Griekse beelden bewonderde.
Typisch lijkt me ook de les aardrijkskunde. Over Belgie. Het handboek van Heylen
werd door Coupe regel na regel bespot en
taalkundig gekraakt. We genoten daar284

van, ook van het feit dat je voor een dergelijk vak alleen maar hoge cijfers kon halen. Het gezag van de leraar letterkunde
werd niet ondergraven door het gevoel dat
er nog andere vakken waren en andere
specialisten. Zelfs de Ieraar wiskunde las
of en toe een sterk verhaal voor uit 'De Linie'.

Het Ieerplan voorzag voor het vak geschiedenis de Franse revolutie. Het gevoel bleef over dat je een revolutie begrijpt door ze in klaar afgelijnde fasen te
ordenen. Ik zie ze nog voor me: de heldere
bordschema's van meneer Coupe. Ook
voor literatuurgeschiedenis werd in het
handboek zorgvu ld ig gekn i pt. Talloze na-

De jonge leraar, 1946.1947.

Te Sint-Niklaas met zi/n klas. Op de eerste rij links, de dichter Jose de Poortere.
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men en titels moesten we niet kennen.
Zoiets vergeet een leerling niet! Meneer
Coupe as liever voor uit werk dat hij belangrijk achtte. Hij weze erom geprezen.
Hij as in extenso voor: De grote Meaulnes, De Kleine Johannes, Maria en haar
timmerman.
Met zijn stem als oud schuurpapier, ik
dacht toen nog niet aan sigaren, gaf hij
les. We hadden juist een jaar achter de
rug van een Ieraar die emotioneel voor
ons onberekenbaar was en genoten van
dat evenwicht in poesis. Ik herinner me
slechts twee woede-uitvallen van hem
omdat er maar twee waren: een toen hij
een flinke steenzweer in de hals had en
een keer tegen een leerling op de retraite:
,,meneer, het is vijf voor vier en ik zeg u

dat u een windbuil is." Ik onthield het
nieuwe woord. Veel werk hadden we trouwens niet. Urenlang bracht ik door in de
studiezaal met het opzoeken van nieuwe
woorden in het zakwoordenboek Van Dale. Een huistaak was: schrijf een gedicht.
Hi] weze daarom geprezen.
Buiten de les zochten leerlingen geen
contact met leraars en omgekeerd. Coupe
hoorde wel biecht in de collegekapel,
maar het systeem van geestelijke leiding
bracht mee dat priester-Ieraars uit het lager middelbaar de edelmoedige zielen al
eerder hadden ingelijfd. Een paar gingen
trouwens niet te biecht om niet over hun
vrijages te moeten spreken, ze vreesden
doorvertellen en implicaties voor het oordeel over hun studieijver. Er werd toen
nog gecontroleerd of je recht naar huis
liep en niet bleef talmen aan de meisjesschool. Toch had je de neiging aan Coupe
een boek te vragen. Zo kwam je op zijn kamer die gemakkelijk te vinden was op de
grote gang. Een niet zo grote kamer met
een deur naar de slaapkamer waar hij wel
eens een boek ging halen terwijl je ondertussen eerbiedig rondkeek: de boekenkast was het voornaamste meubel. Ook
wie veel las of waar ze thuis lazen, moest
zo iets, opvallen. Wij leenden altijd, lazen
het Davidsfonds leeg. Van hem leende ik
vooral later Duitse boeken om voor Leuven de germaanse wat voor te bereiden:
Hans Fallada: Was nun, kleiner Mann?
Walter Jens: Nein, die Welt der Angeklagten, J Unger: Marmor auf den Klippen, de
dagboeken. Het waren zijn suggesties.
Vaak voegde hij er aan toe: aan u durf ik
zoiets al laten lezen.
Hij vertaalde 'Philoctetes' van Sophocles
en ik kreeg de hoofdrol. Hij liet zich niet
zien bij de repetities. Bij het grimeren
kwam hi] wel ki j ken, controleerde of er genoeg rood was gesmeerd op het voetverband van de hinkende Philoctetes. Het
was een stuk waar ik als jonge mens me
zonder onderbreking moest inleven in het
lijden. Toen ik in conflict kwam met de leraar retorica Dries Morel die voor een ander stuk ons onnodig veel leerde bridgen
en ik vermoedde dat hij ons uit de studiezaal haalde omdat hij zelf graag bridgede,
bemiddelde Coupe met drie, vier woorden.
Ik nam op zijn gezag de hoofdrol opnieuw
op.
Toen ik zes maand na de humaniora ziek
terugkeerde uit Westmalle en Coupe me
zei dat hij het had voorzien, werd ik boos
omdat hij het niet eerder had gezegd. Een
andere leerling die uit onze groep was en
het seminarie had verlaten, verweet hem
in een gesprek met mij dat Coupe alleen
maar oog had voor zichzelf en zijn belan-

gen. Hij gebruikte harde woorden. Als ik
daar nu over nadenk en een synthese op
het oog heb en geen rancune, begrijp ik
dat wij nog tot een generatie behoorden
die alles van de school verwachtte. We relativeerden nog niet zoals dat jongens
thans doen voor wie de school niet meer
het centrum van het leven is. Wij bleven
ook na de lessen kaatsen, toneelspelen.
Zelfs in de vakantie bleef je er uren met de
jeugdbeweging doorbrengen. Leraars waren mythologische figuren waarvan wij in
belangrijke ogenblikken orakels verwachtten. Thans is dat kinderlijk droompaleis van adres veranderd.
Het lijkt me nuttig vast te stellen dat het
gezag van Coupe toen, wel met zijn grote
vakbekwaamheid had te doen, zeker ook
met zijn evenwichtig gedrag in de klas,
maar niet met zijn lyrisch werk. Het droeg
er wel toe bij te weten dat een leraar die
gedichten voorleest en toelicht, zelf ook
schrijft, maar daar sprak hij nooit over en
wij ook niet. Toen ik als oud-leerling in de
stadsschouwburg de huldiging bijwoonde
n.a.v. de hem toegekende interprovinciale
prijs, bedacht ik voor het eerst dat slechts
weinigen in de zaal zijn gedichten gelezen
zouden hebben. Het had jaren volstaan
mee te zingen: 'Lied van mijn land...'. Pas
later hoorde ik van colIega's-priesters hoe
hij door zijn grappen en humor een echte
uilespiegel was. Nog later dat hij ook wel
of te rekenen had met jaloersheid van collega's die de grotere bekendheid van wie
schrijft, moeilijk verwerkten omdat zij
voor hun zwoegen, geen of weinig aandacht kregen. Wie de balans opmaakt,
heeft begrepen dat hi] ons meer dan anderen heeft beinvloed, omdat hij het gezag
van toen zo verfijnd vertegenwoordigde:
gezag van het woord, eerder op afstand,
aristocratisch. Niet het wilde lyrische,
eerder het zacht gevoelige voor al wat
rust en schoonheid uitademt, het vrije,
spelende, probleemloze. Na de verwardheid van een grammaticaklas en het onberekenbare van een syntaxisklas, kregen
we ti ]d om te dromen. Hi] weze daarom
geprezen. Zelfs voor het eindexamen had
hij de zachtheid uitgenodigd in de persoon van zaliger Florquin die het ons niet
te moeilijk maakte. Toen ik na mijn studies in Leuven en een jaar als collega met
hem te hebben doorgebracht op het college, erover dacht priester te worden, was ik
in staat zelf raad te vragen. De ideale
voorwaarde voor wie raad wil geven. Op
mijn eremis sprak hij de homilie uit. Hij
drong toen aan bij zijn publiek om ook na
het feest van huldiging mensen niet in
eenzaamheid achter laten.
Jose de Poortere
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Anton van Wilderode
dichter in dienst van zijn volk

De Vlaamse Beweging wordt weleens gedefinieerd als een beweging voor de normalisering van abnormale toestanden.
Een van die abnormale dingen in dit land
zou kunnen zijn, dat een Vlaams dichter in
het oog springt doordat hij in zijn hele
handel en wandel — dus ook in zijn artistiek werk — onbevangen getuigenis aflegt van zijn Vlaming-zijn. In normale buitenlanden is het vanzelfsprekend dat een
burger — en dat zijn dichters toch ook —
uiting geeft aan zijn nationaal gevoelen.
Het is geen toeval dat de Vlaamse Beweging in het leven werd geroepen door
'taalminnaren'. Na 1830 werd ons yolk immers allereerst en allermeest geviseerd in
zijn taal, die niet nuttig bleek voor de jonge jakobijnse staat. Uit liefde voor hun bedreigde taal en meteen voor hun yolk kwamen zij in verzet tegen de politiek van de
staatsarchitecten en namen zij zich voor
het verpauperde en achtergestelde Vlaamse yolk te doen herleven. De belijdenis
van Jan van Beers spreekt voor al de 'taalbeoefenaars' van zijn generatie: ,Een nog
half sluimerend yolk hebben wij wakker te
schudden, tot zelfbewustheid te roepen,
opdat het zijn eigen waarde gevoele, het
vreemde verschoppe, eigen taal en eigen
zede liefhebbe, en alzo eindelijk leve van
dit zelfleven, dat alleen de nationaliteit
vestigt en een yolk ontwikkelt en behoudt.
Daartoe zal ik als dichter, als man van de
Vlaamse Beweging medewerken." Met
diezelfde roeping voor ogen zijn er sedert
het begin van de Vlaamse Beweging
steeds opnieuw literatoren opgestaan die
zich ontpopten tot agitators — en ook
omgekeerd. Sommigen onder hen zetten
zich bovendien in voor het concrete politieke bedrijf, al dan niet met succes.
Wie Anton van Wilderode zou willen
opsluiten in deze hoogst eerbare bent van
militante Vlaamse poeten, zou hem verkeerd situeren. Zijn dichterschap is nooit
verengd tot een functioneel element voor
zijn vlaamsgezindheid en evenmin is het
eruit gegroeid. In den beginne was de
dichter! Maar omdat zijn vlaamsgezindheid tot zijn totale persoonlijkheid behoort, onlosmakelijk van zijn mens-zijn,
komt ze vanzelfsprekend ook tot uiting in
zijn poezie.
Anton van Wilderode is geen vechtjas,
geen romantische dweper, geen uitvinder
van politieke programma's. Dat Iigt niet in
zijn aard. Bijgevolg wil hij dat ook niet zijn
in zijn 'Vlaamse' poezie. Echt en waar kan
hij Gezelle parafraseren: hetgeen ik niet
inheb, geef ik niet uit. De inhoudelijke karakteristieken van zijn Vlaams-geengageerde gedichten zijn die van hernzelf.
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Ik zet er enkele op een rijtje.
Allereerst de natuurlijke verbondenheid
met het land waar hij geboren werd en
met het yolk waartoe hij behoort. H i j
houdt intens van dat land en van die mensen. Daarom heeft hij nooit de bliksem
van Damascus nodig gehad om flamingant te worden. Hijzelf getuigt: ,Dat iemand achter de verzuchtingen van het
Vlaamse yolk staat, is toch vanzelfsprekend. Dat ik vlaamsgezind ben, is zo elementair als het feit dat ik mens ben. Het
is geen combattieve houding, maar een
zijn waarvan je je bewust bent dat je het
moet zijn" (Spectator, 28.5.1983).
Zolang de Heer mij adem wil verlenen
zeg ik en zing dat Vlaanderen het ene
6nige land is dat mijn land kan zijn.

Van liefde naar medel i jden is het een kleine stap. Zovele van zijn 'Vlaamse' gedichten hebben een grondtoon van bekommern is, medevoelen en medel i jden met zijn
yolk, dat getergd en vernederd werd, waarvan het edelmoedige streven niet begrepen werd, dat in zijn schoonste doden
werd gehoond; schroomvol medelijden
met moeders van gesneuvelde zonen, met
vrouwen van vervolgde mannen; ontroerende eerbied voor de vele kleine flaminganten „die het beste van zichzelf hebben
gegeven en er soms het eigen geluk voor
over hebben gehad om van hun land een
normaal vaderland te maken, waar onze
mensen thuis zijn met al de rechten die

men in het eigen huis vanzelfsprekend bezit" (A.v.W., BRT, 26.12.1976).
Prins Jezus, die met eigen ogen ziet
wat hier met oorlogsgraven is geschied,
de pijn van woorden en de pijn van schade, —
doe ons geloven aan een nieuw verschiet
aan een bewind van vrede en genade.
Hier ligt de hoge weg van ons verdriet.
Doe onze doden eindelijk laafnis vinden
bij de guirlanden van de lage linden.

Maar of en toe krijgt de zachte stem van
de dichter een harde, scherpe klank. Tegen huichelarij, Iafheid, onrecht of onwil
is het woord nog zijn enig wapen.
Grafschennis hetze en haat
al wat een mens tegenstaat,
leugen in woord en geschrift
achterdocht als een gift
langzaam tot in het bloed:
alles heeft hier gewoed.

Het is bekend dat Anton van Wilderode al
vele jaren de teksten schrijft voor de IJzerbedevaarten, waar sedert meer dan een
halve eeuw oorlog en bewapening worden
aangeklaagd en aan vredesopvoeding
wordt gedaan. „In Diksmuide is de vredesboodschap altijd essentieel geweest en
dat heeft me daar trouwens altijd bijzonder aangetrokken" (A.v.W., Gazet van Antwerpen, 4.7.1983). H i j is een man van vrede en verzoening, tegen agressiviteit en
elke vorm van geweld.

Anton van Wilderode ti/dens een van zijn ontelbare huldetoespraken.

En vrede is ademhalen
en Jong zijn en zachtjes vergrijzen,
een dorp vol verrukkelijk waaien,
een stad met geruchten van water,
een eindeloos land dat bestaat.
In de talrijke interviews die Anton van Wilderode in de loop der jaren werden afgenomen, leest men meermaals de nauwelijks verhulde verbazing van de reporter
over het feit dat zo'n eminent dichter ook
'flamingantische' gedichten schrijft. Zou
vlaamsgezindheid dan niet evengoed kunnen inspireren tot volwaardige poezie als
om het even welke andere doorvoelde
stemming, overtuiging of passie? Of is
het een exclusief voorrecht voor buitenlandse dichters hun nationale of sociale
gezindheid te mogen affirmeren in verzen? Zolang er in sommige literaire mil ieus een gene bl i jft bestaan tegenover de
zgn. flamingantische gedichten van Anton van Wilderode, mogen wij er zeker van
zijn dat er een abnormaliteit wordt gecultiveerd.
In afwachting dat dit onkruid van eigen
bodem ooit eens gewied raakt, kan in alle
eerl i jkheid gesteld worden dat Anton van
Wilderode van uit een vlaamsgezinde inspiratie poezie heeft voortgebracht van
een merkwaardig hoog niveau en dat hij
(oOk) door deze poezie zijn yolk onschatbaar heeft gediend, zoals nog op vele andere wijzen.
Clem de Ridder

Collega Anton van Wilderode
Over een collega schrijven is een ongezellige opgave. Je lezer verwacht een schets
van de dagdagelijkse doening. En daaraan is in de regel geen spektakel verbonden. Pittige anekdoten verliezen anderzijds hun eigen charme en warmte, als je
ze exemplarisch gaat isoleren. De nevel
van de grijsmakende herhaling fungeert
bovendien als een gordijn dat al te sterk
de zon filtert. Wanneer je week na week,
soms dag na dag jarenlang hoort vertellen: „Je collega hield gisterenavond een
knappe lezing" is dat geen nieuws. De
glans van de prestatie verdwijnt onder de
doffe schi j n van de dagel i jkse herhaling.
Dit artikel wordt bijgevolg een grijs verhaal, een soort opsomming van dagelijks
of frequent terugkerende activiteiten,
woorden, houdingen die door de veralgemening wat leugenachtig worden en
kleurloos. Tekenende details die kleur en
smaak zouden kunnen geven, moeten we
trouwens zoveel mogelijk weren. Subscriptus heeft ze ten andere nooit opgetekend. Op het geheugen of kan hij er nauwelijks een paar reconstrueren. En indien
dit frequent zou kunnen'gebeuren, zou dit
verhaal riskeren de tekening te worden
van een aantal bijzonderheden, die

hoogstwaarschijnlijk het totaalbeeld zouden doen wegdeemsteren.
De jonge priester Cyriel Coupe, voor de
collega's in de vocatief 'Cyriel', meestal
Coupe in de andere naamvallen, werd benoemd tot leraar aan het Klein Seminarie
in Sint-Niklaas in 1946. Dat is hij gebleven
tot op pensioengerechtigde leeftijd. Het
college heette ondertussen al lang SintJozef-Klein-Seminarie. Bij mijn weten is
dit een unieke priester- en leraarsloopbaan. Van een auteur mag de lezer bijgevolg niet verwachten dat hij een colonnade getekend krijgt met 36 gel i j ke bogen.
Enkel de laatste twintig jaar hebben wij
veel samen beleefd. Toen ondergetekende collega werd, was Cyriel Coupe reeds
een gevestigde waarde in het lerarenkorps en de vertrouwensman van de superior.
In de beginjaren heeft hij naar zijn eigen
zeggen 'alles gegeven, behalve melk'. Het
was in de bisschoppel i jke colleges i nderdaad algemene regel dat een klastitularis
met of zonder een kandidaatsdiploma alle
vakken onderwees, behalve wiskunde, natuurwetenschappen en gymnastiek. Niemand probeerde specialist te worden in
alle te onderwijzen disciplines. Ook Cyriel

Coupe niet. Zijn inleiding van de les aardrijkskunde werd viug een geijkte formule:
,,Wij ijlen vender met Heylen". Deze
laatste was de auteur van het handboek
dat cursorisch gelezen werd. Dan bleef er
wel eens tijd over voor literair grasduinen.
Mettertijd versmalde de lesopdracht tot
de vakken Godsdienst, Nederlands en Latijn. Nadat Godsdienst reeds geschrapt
was, viel in 1967 zelfs Latijn weg, precies
toen hij dagelijks een reeks verzen van
Vergilius vertaalde. De lessen 'Inwijding
in de Antieke Cultuur' vormden hiervoor
een kleine compensatie. In feite was dit
het gevolg van een nogal plots opgestoken golf van kritiek, waarbij beweerd werd
dat de beste Ieraars in de zogezegd
sterkste afdelingen stonden. De superior
gaf het boegbeeld van het lerarenkorps
prompt een ruime opdracht in de Moderne
Humaniora en de kritiek viel onmiddellijk
stil.
De Ieraar en zijn leerlingen
Wat een leraar binnen de muren van zijn
klas met de leerlingen realiseert, kan niemand in detail weten. Toch staat vast dat
Cyriel Coupe een leraar is die zeer sterk
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overkomt. Gesprekken met leerlingen bewijzen dit. Sommige oud-leerlingen geven
zelfs de indruk dat zij maar een man onthouden hebben uit hun humanioratijd:
'Mijnheer Coupe'. Het is in elk geval een
feit dat veel leerlingen hun leven lang
dankbaar blijven voor de literaire en humane sensibiliteit die mijnheer Coupe bij
hen deed openbloeien. De reeks dichters
die onder zijn stimulerende begeleiding
zijn Heliconspoor gevolgd zijn, is ten andere niet gering. Dit wil niet zeggen dat in
de lessen van Anton van Wilderode enkel
poezie aan bod kwam. Wie De Dubbelfluit
openslaat begrijpt dat minder naarstige
leerlingen wel eens pruttelen over de massa stof die zij te verwerken hebben. En inderdaad, als deze leerlingen gaan vergelijken en nagaan wat hun collega's in de parallelle klassen aangeboden krijgen, stellen zij vast dat zij kwantitatief voor liggen.
Vanzelfsprekend staat de kwaliteit buiten
competitie.
De gevolgde didactische aanpak is hieraan niet vreemd. Sporadisch wordt de socratische methode toegepast, maar in de
regel houdt Anton van Wilderode een
glasheldere uiteenzetting. Geboeid luisteren de leerlingen naar zijn omfloerste
stem die zonder sterk relief zijn aanvoelen
en inzicht verwoordt. De gang van de les
wordt stelselmatig gesteund aan het
bord. Een kalligrafische hand noteert er
schema's die vaak een grafische streling
zijn voor het oog. De intense belangstelling van de leerlingen hangt ongetwijfeld
ook samen met de gewetensvolle voorbereiding van elke les. Ofschoon hij goed
wist dat hij per 1 september 1982 met pensioen zou gaan, maakte Cyriel voor het allerlaatste schooljaar nog een nieuwe
gestencilde cursus Nederlandse taal leer !
Natuurlijk voelen de leerlingen ook met
welk een volgehouden hardnekkigheid
hun leraar de literaire actualiteit breed
volgt en welk een gouden informatie hij
hun toespeelt. Vanzelfsprekend is zijn
prachtige taal een sterke troef. En bij
klassen die het aanvoelen schept zijn fijnzinnige geestigheid een soort ontspannen
achtergrond voor het boeiend geheel van
een les. Tenslotte vormt zijn persoonlijk
en diep aanvoelen van de menselijke rijkdom in een stuk literatuur ongetwijfeld de
grondslag van de aandacht van zijn leerlingen.
Een logisch gevolg van de rijkdom van zijn
lessen is het onbetwist gezag van Cyriel
Coupe. Zelfs in klassen waar andere leerkrachten het soms lastig hebben om de
groep min of meer binnen de gewenste
discipline te houden, heeft hij Been problemen. Ik heb nooit vernomen dat Cyriel
een leerling strafte. Zover moest hi] nooit
gaan. Desnoods liet hij even zijn scherpste tong spreken. Onmiddellijk paste ook
de grootste belhamel. Dit gezag is evenwel niet gebaseerd op de vermaardheid
en de erkenning van de Van Wilderode der
laatste tien jaar. Toen ik ruim twintig jaar
geleden leraar werd aan hetzelfde college
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was het eveneens zo. En die situatie was
duidelijk niet recent. Hij is van meetaf aan
een leraar geweest met zo'n persoonlijkheid, dat elke groep reeds bij het eerste
contact hem aanvaardde als de natuurlijke leider.
Meteen is voor een deel verklaard waarom
zovelen hem ook hun persoonlijk vertrouwen geschonken hebben. Bi j een gewone
biechtgelegenheid bijvoorbeeld — in de
tijd was dat wekelijks — of bij een biechtviering werd de biechtstoel van Meneer
Coupe altijd het drukst bezocht. De leerlingen wilden bij hem zijn om hun zwakheid uit te spreken en aan God toe te vertrouwen. Bemoedigd stapten zij het leven
weer in. Talloze oud-leerlingen zijn hem
nadien nog komen opzoeken, vooral wanneer zij op hun Ievensweg een hindernis
moesten nemen. Wie bij hem bi n nen l iep
kon erop rekenen dat hi] opgel ucht, geholpen en bemoedigd zou weggaan.
Zijn warm mensel i j ke benadering van leerlingen was ook in de klasseraden voelbaar. Hij drong steeds aan op een milde
en rechtvaardige behandeling. Hij kon zeker niet verdragen dat een jongen die ooit
eens buiten het spoor had gelopen, op
studiegebied gesanctioneerd werd. Een
noeste werker kon alleszins op de passende beloning rekenen.
Bescheiden coryfee in het lerarenkorps
De alom erkende en hoog geprezen literaire kunstenaar heeft steeds met de grootste bescheidenheid zijn plaats ingenomen in het talrijke Ierarenkorps van het
Sint-Jozef-Klein-Seminarie. Met een voorbeeldige stiptheid. Ettelijke minuten voor
het tijdsein zag je Cyriel Coupe rustig
naar zijn klas stappen altijd met dezelfde
boekentas in de hand. Wanneer de eerste
leerling het leslokaal bereikte, stond de
deur verwelkomend open; de leraar had
notities en illustratiemateriaal al opengespreid op zijn bureau vooraan. Alleen
bij toeval l ige wi jzigingen van het lessenrooster liep het wel eens anders. De berichten 'ad valvas' genoten niet zijn eerste
aandacht! Voor heel het administratief
aspect van het onderwijs trouwens had
Cyriel een minimale belangstelling. Zelfs
zijn eigen pensioendossier geraakte maar
langzaam op gang. Uitgebreide studiesessies en pedagogische studiedagen waren
in zijn ogen georganiseerd tijdverlies. Hij
liet ze als een noodzakel i j k kwaad over
zich heen gaan. Bij die gelegenheden hebben wij hem nooit geestdriftig gezien. Zijn
inbreng beperkte zich tot een fysische
aanwezigheid.
Het lag ook niet in zijn aard de collega's

Robert Wuytack: Bomen, ets.

te overspoelen met zijn oordeel of visie.
Hij heeft zich nooit opgesteld als de literaire wijze die heel zijn persoonlijk arsenaal wil doorverkopen. Integendeel. Je
moest als collega zelfs aandringen om
wat documentatie of informatie los te krijgen. Als hij echter gewaar werd dat je'r
echt op gesteld was, kon je een massa interessant materiaal bekomen. Je werd
dan uitgenodigd om eens binnen te lopen.
Zijn studeertafel lag altijd overstapeld.
Daar of in de overbezette boekenkasten
had hij viug de passende stukken bij de
hand. In een rapje kon er ook wel een
glaasje bij, indien hij niet al te dringend
nog een of ander moest afwerken. Wat
niet zelden het geval was, want hi] aanvaardde meer opdrachten dan een normale werktijd laat inlossen. Een enkele keer
liep je bezoek uit in een lang gesprek.
Nooit banaal. Tussendoor mocht je makkel i jk zijn Iaatste aanwinsten bewonderen: een mooi beeldje, een schilderij, een
grafisch juweeltje, een merkwaardig
boek.
Bi j de leswisselingen of ti ]dens de korte
recreatie bleef Cyriel nooit alleen. Een
paar collega's schoven naar hem toe voor
een praatje. Je mocht immers hopen dat
hij een spuitje humor klaar had in de vorm
van een kwinkslag, een woordspeling, een
snedig kritiekje. Na een min of meer markant gebeuren zag je wel meer collega's
rond hem samentroepen. Hoe dikwijls zijn
wi j bij de 'tussendoortjes' naar hem

gestapt met de al dan niet uitgesproken
vraag: ,Wat zou Cyriel erover denken?"
De kern van zijn oordeel kon je in principe
vooraf kennen. Je moest maar redeneren
van-uit een trouw gelovig en Vlaams
standpunt. Toch verraste hij dikwijls door
zijn originele invalshoek en vooral door
het pikante sausje van zijn 'informatie van
achter de schermen'. Veel vooraanstaanden zouden verbluft staan kijken, indien
hij zijn weetjes op een rijtje zou zetten en
publiceren. Intimi weten dat die grotendeels opgetekend staan in zijn tientallen
dagboeken.
Hoe dikwijls hebben buitenstaanders aan
een van ons de vraag gesteld: ,Aan wat
werkt Meneer Coupe tegenwoordig?"
Meestal wisten wij dat niet. Zijn literaire
produktie en studie verliepen in alle stilte.
Wij hebben hem nooit weten uitpakken
met een nieuw plan. Hoogstens werd je
onder vier ogen plots verrast met de mededeling dat er weer wat bij de drukker
lag. Als je dan rap was, kon je een primeur
op de kop tikken en kon je Cyriel een
vriendelijke opdracht erin laten schrijven.
Een attentie die de collega's duidelijk geg u nd was.
Zeer velen zijn echter herhaaldelijk een
stap verder gegaan in hun beroep op de
bereidwilligheid en de taalvaardigheid
van collega Cyriel Coupe. Het is beslist
niet meer te achterhalen hoeveel verzen
Cyriel geschreven heeft voor geboortekaartjes, voor prentjes bij een Eerste of
een Plechtige Communie, voor huwelijksaankondigingen. En hoeveel menselijke
troost heeft hij vorm gegeven in een diep
doorvoeld doodsprentje!
Vooral in de pijnlijke dagen van het overi jden van een fam i l iel id hebben veel collega's de deugddoende warmte mogen ervaren van de man met het grote hart. Als
geen ander kan Cyriel met een paar woorden, een blik en een gebaar doen voelen
dat hij een stuk van je verdriet deelt. Voor
meer dan een collega blijft zo'n moment
de sterkste herinnering aan de vele jaren
samenzijn op het college. Een voorbeeld.
In het feestnummer van ons oud-leerlingenblad 'Ic Hou', dat helemaal gewijd
was aan Cyriel, die in 1975 een aantal belangrijke onderscheidingen ontvangen
had, schrijft Norbert Goossens, onderwijzer van het derde leerjaar: „En die dag...
toen mijn schoonvader stierf, kwam hij
stil uit zijn klas, stapte naar mij toe en
sprak: 'Norbert, de stad verloor een fijn en
goed man'. Dit zijn de enige woorden geweest die hi] zelf tot mij richtte. Ik kan het
nooit vergeten. Hi] wist het en van hem
was het gemeend. "'

Jan Calmeyn: Antropomorfe vorm, brons.

In de priestercommunauteit
Nu Cyriel met pensioen gegaan is — niet

op rust ! — laat hij een leemte na in het lerarenkorps van het college. Het gemis is
echter nog veel groter in de priestercommunauteit, waar zijn impact vanzelfsprekend nog groter was, al heeft hij volgens
verschillende formules deel uitgemaakt
van die communauteit en betekent de wekelijkse terugkeer op maandag iets meer
dan een gewone echo.
De eerste jaren had Cyriel zijn twee kamers in het priesterkwartier, zoals dat
voor een priester-leraar aan een college
gebruikelijk is. Wegens de toenemende
noodzaak mensen te ontvangen, gezien
zijn drukke bedrijvigheid buiten de
school, nam hij na enkele jaren zijn intrek
in een huffs aan de overkant van de straat,
terwi j l hi] alle maalti jden in de gemeenschap bleef gebruiken. Toen de woning
gesloopt werd om plaats te maken voor
de sporthal van een meisjesschool, werd
Cyriel opnieuw bewoner van twee kamers
in het college. Maar ondertussen was ook
de bungalow op het ouderlijk erf in Moerbeke at een hele tijd klaargekomen. Dank
zij een rationele lessenrooster die al jaren

wekelijks op donderdag eindigde, kon hij
drie dagen per week op zijn geliefde geboortegrond leven. Op de lesdagen vond
hi] zijn onderkomen in het college.
De verschillende formules gaven in feite
niet zo'n groot verschil. In een diocesane
priestercommunauteit vindt men mekaar
immers vooral aan tafel en bij een eventueel laatavondl i j k samenzijn na de dagtaak. Op die momenten bepaalde hij grotendeels de sfeer. Niet door de spil te zijn
van vinnige discussies. Daarvan hield hij
niet. Zijn heldere en rustige standpunten
tegenover toestanden en gebeurtenissen,
zijn soms hekelende commentaar op misstanden vormden wet vaak het eindpunt
van een korte gedachtenwisseling. Zijn
warme mensel i jkheid kleurde het oordeel
over leerlingen en ouders en collega's.
Wat wij bij zijn afwezigheid evenwel het
meest missen is zijn sprankelende
geestigheid. Met Cyriel in ons midden
maakten wij heel dikwijls homerische
middagen mee. Hi] kon een waterval van
woordspelingen aan elkaar spetteren.
Zijn spitse opmerkingen, waarbij iedereen
zich verkneukelde, verrasten steeds opnieuw. Fijnzinnige moppen had hij precies altijd in voorraad. Die vertelde hij
zonder verpinken. Een middagmaal zonder een vuurwerkje van Cyriel was als een
diner zonder dessert of koffieduwertje. Al
meer dan een jaar komt hij enkel nog
maandagmiddag in de communauteit, nadat hij in de voormiddag in een naburige
school een viertal uren les gegeven heeft.
De draad van het verleden is dun geworden, maar des te kostbaarder.
Toen het op zondagavond niet meer (moreel) verplicht was op de tractatie — volgens beurtrol — van een collega aanwezig
te zijn, bleef er vooral iets te beleven bij de
gemeenschappelijke televisie in de'chambre commune'. Kwade tongen beweren
zelfs dat sommige priester-collega's geen
interesse hadden voor de beeldbuis, maar
toch geregeld kwamen kijken om... te genieten van Cyriels commentaar bij de gepresenteerde programma's. Het is kenschetsend dat er nu — in de erg gedunde
communauteit — nooit meer samen TV gekeken wordt sedert Cyriel volledig in Moerbeke woont.
Naast vele andere tekenende details die
een heel boek kunnen vullen mag ik er een
zeker niet onvermeld laten. Een vakantie
zonder reizen was voor onze collega niet
denkbaar. De thuisblijvers keken echter
met een aparte spanning uit naar het
kaartje dat zeker kwam. Het konden er ook
twee worden. Altijd zat er een spitante
noot aan vast. De keuze van de kaart zelf
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was in principe origineel, de snedige reisgroet werd als een snoepje doorgegeven.
Een keer bracht Cyriel zelfs een zwaar souvenir mee. Toen hij zijn plan vrij gaf om de
muurvan Hadrianus in Brittannie to bezoeken, vroeg collega Marc Stockman, een
fervent romanofiel, of hij niet een stukje
steen kon meebrengen. Bij zijn thuiskomst
leverde Cyriel een kanjer van een zevental
kilo af. Verrassing! Nu nog betwijfelt de
ene of Marc Stockman al weet dat de steen
ergens uit het Waasland afkomstig is, de
andere of het per uitzondering toch geen
(zware) grap is geweest.
Af en toe hebben wij met de priestergemeenschap Cyriel mogen vieren: ter gelegenheid van de talrijke bekroningen,
tenslotte bij zijn afscheid. Het moest altijd
eenvoudig zijn, want in feite verdroeg hij
niet goed dat je een spot op hem richtte.
Hij leeft liefst in het dagdagelijkse licht.
Daarom vermoedden wij dat hi] op zijn vi jfenzestigste verjaardag geen feest meer
zou wensen. Toen had hi] de gemeenschap
immers al bijna een jaar verlaten. Door
middel van een soort vossenlist schiepen
wij toch een kans tot vieren. Op 28 j un i
1983 werd te 14.00 u een redactievergadering gepland voor het jubileumboek van
het college (dat feest viert, omdat het 175
jaar bestaat). Twee dagen tevoren vroeg
ondergetekende telefonisch om wat eerder te komen en met de priesters het mid-

dagmaal te nemen. Niets vermoedend
ging Cyriel akkoord. Toen hij de refter binnenstapte en de versierde feesttafel zag,
reageerde hi] verrast: ,, Deze keer ben ik erin gelopen..." Wij hopen -dat zoiets nog
heel dikwijls lukken mag.
Daniel de Smet

' Getuigenis van N. Goossens, onderwijzer basisschool, in Ic Hou, 1975/2 - 1976/1, p. 80.

Het lerarenkorps van het Sint-JozefKlein-Seminarie te Sint-Niklaas omstreeks

1960.

De muzikaliteit van
Van Wilderodes poezie
Wat verstaan wij, vrienden, van de mate
en het volmaakt getal dat als een pare)
s/aapt
in ieder lied, in dom en honigra ten
en dat alleen de hoogste speler raapt?
(Ivoor en Brood)
Nog maar amper enkele dagen na de —
toch gedurfde — toezegging van onderstaande bijdrage, viel ons het mooie
boek Vlaamse schrijvers - vijfentwintig
portretten (Manteau 1982) van de bekende
criticus Gaston Durnez in handen.
De drie bladzijden die hij daar schreef
over onze goede vriend Anton, behoren tot
de mooiste uit heel de bundel, juist vanwege de directheid en de helderheid waarmede de veelzi jdige ri jkdom van zijn persoonlijkheid als mens en dichter hier benaderd wordt. En vanuit het toch wel nieteenvoudig gegeven van onze opdracht
viel des te meer een bepaalde paragraaf
op, die wij hier graag als 'inleiding' willen
citeren. Daar zegt Durnez: ,Bij de dichter
Van Wilderode worden vele lezers ongetwijfe/d aangetrokken door de virtuoze
melancholie... De vergankelijkheid die
hem droefheid maar ook schoonheid ople290

vert. Alles vliegt heen, maar niet in het
ijle. Het heimwee dat voorbij is, is ook een
heimwee naar wat komt. Het is een
schoon verdriet. Van Wilderode kropt het
niet op, hij spreekt en hij zingt het uit. Er
zit een zangerige melodie onder zijn
klacht."
Vanuit deze achtergrond is het zeker mogel i j k — hoe onvolkomen ook — op zoek
te gaan naar het ,harmonieuze ritme en
de muzikaliteit van zijn woorden" zoals G.
Durnez zijn werk omschrijft. Dat typisch
Wilderodiaanse dichtwerk waarin: „de
dichter vormen ziet en geluiden hoort die
zijn wereld tot een... audio-visuele project ie maken".
Nu kan ik mij wel voorstellen dat er bij
mijn lezers wel hier en daar iemand — terzi jde — ook de vraag wi I stellen naar de al
dan niet praktische vertrouwdheid van onze dichter met de muziek zelf, in de zakelijke betekenis van het woord. Waarop wij
wellicht een krijsend dissonant geluid als
antwoord zouden kri jgen. Of ergens een
holle klank uit de regionen der 'middenstemmen' van een impressionistisch
koor. Van Wilderode is inderdaad geen
'muzikant' in de vakkundige of schoolse

zin. Hij is het des te meer in de eigenlijke
kernige zin die hem tot waarachtig dichter
maakt.
Ik denk niet dat hij veel naar zijn radio
luistert, wat reeds sympathiek is. Maar hij
kan eerbiedig stil worden bij een Aria uit
Bach's Ma tthaeus passion en opgetogen
meeleven met een 'Reie' uit Orffs Carmina Burana, een symfonie van Jef van Hoof
of een cantate van Benjamin Britten.
Zijn verzen, die meermaals als liedteksten
zijn bedoeld, kregen reeds heel wat muzieknoten, zowel als gemeenschapsgezangen als in de vorm van koorwerken.
Zijn 'Vlaanderen herri jst' (R. Veremans) en
zijn 'Lied van mijn land' worden overal gezor'igen en zijn mannenkoor 'Dorsvloer
van het Verdriet' (J. Van Hoof) ter nagedachtenis van Lode Dosfel, is een kleinood van onze Vlaamse muziekliteratuur.
En dan vernoemen wij nog niet de vele,
ontroerende koorliederen door Jos D'Hollander gecomponeerd voor de IJzerbedevaarten en de indrukwekkende 'Passie
volgens Rubens' voor koor en orkest door
Herman Roelstraete gecreeerd in november 1977 in Kortrijk!
Wanneer men nu bij het lezen van Van

Maar 's avonds liepen als op /eenge veren
de schapen hups achter den hamel aan
en in het dal, nu ook de voog/en keerden,
b/even de zeven ceders zingend staan.

Het LIED 'ICHTus'
Anton Van Wilderode
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heid van een aanhef als deze:

. usciG EN ^E 30,E^^N

,

;u1,.
Gij,

Wis en zeker, indien Westerlincks definitie van de versmelodie: „het afwisselend
spel van doffe en heldere, zware en Iichtere tonen in het klankgeheel" juist is, Iigt
Van Wilderodes dichtwerk boordevol van
'melodieen'. leder normaal mens moet onder de bekoring komen van de zangerig-

in het te- ken van de vis

die leef- tocht is, die voed- set is

In Ithaca zingen de nachtegalen
boven de cederwouden bij de zee,
die op de rotsen ruist als aan cimbalen;
de sterren bloeien tot een wilde sneeuw.

(Ivoor en Brood)
of deze strofe, gebouwd op het akkoord:
ee oe on:
De wielewaal zet in, de perelaren sneeuwen
over het zoe/e groen van een gazon,
de zoete koekoek roept al vroeg het
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en bin- nen we- relds wit- der- nis

een toe- voer van ge- na- de

Gij draagt het Brood aan voor de dis: wie

-

een-zaam was en on- ge- wis
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schreeuwen
der pauwen tegemoet, die pralen in de

zon.

(Najaar van Hellas)
En meteen komen we terecht bij een tweeof droef bleef om een oud ge- mis,

zult Gij voor-goedver- za-

den.

2. Gij zwemt uit levend water aan, voorbij de tijd van zon en maan
tot in de stroom van ons bestaan met gaven van genade, wie moedeloos en moegegaan vol vragen langs de weg ging staan
wanhopig heil zocht in een waan, zult Gij voorgoed verzaden.
Male, 24 juli 1983

Wilderodes verzen de graad van 'muzikaliteit' ervan gaat proeven, staat men verbaasd voor de veelzi jd ige en persoon l i j kverworven gedaanten die het 'wonder van
de klank' (Westerlinck) hier aanneemt.
Zijn vers is inderdaad een zingend vers in
de volste zin des woords. Bij elke aanhef,
bij elke strofe treft de inwendige zang die
achter de woorden en klanken leeft.
Hier wordt ons grijze Nederlands van een
vloeiende zangerigheid, die op een heel
persoonlijke wijze bij de melodie van Gezelle aansluit en zelfs of en toe een akkoordenreeks uit Vondels groot Barokgeruis overneemt.
Het is hier vanzelfsprekend de plaats niet
om het volledige klankfenomeen van Van
Wilderodes vers te gaan ontleden. Hier
volgen alleen enkele 'gedachten' van een
liefhebber in de oorspronkelijke zin: een
poging tot duidelijker omschrijving van de
muziek in Van Wilderodes vers, zoals wij,
ongeschoolden, ze horen luiden.

melodische sfeer van een gehele strofe
inkadert. Zo b.v. in zijn 'Grieks theater'
waar elk vers-einde op de tweeklank
doffe-e en oe uitmondt.
Open naar zee, als met een ronden boeg
zich van zijn ankers losgeslagen voelend
en aan den wind ten prijs die donker joelend
tussen de masten van de zuilen joeg.
Veel rijker en naar onze indruk typisch

Van Wilderodiaans is de tere muzikaliteit
van de 'Pastorale' uit de 'Reis in rijm'.
Hier is een feestelijk spel van a- en eeklanken, nu en dan door een helle i-klank
afgewisseld. Laat eens deze klinkers 'zingen' bij de Iezing van dit vers en probeer
de overheersende a-klank in vers 6 en de
alles opklarende 'zingende' ee in het slotvers als grondakkoord van het gedicht te
laten doorklinken: is dat Been zingende
poezi e ?

de, andere eigenschap van Van Wilderodes poetische taal, ni. de durf tot het hanteren van de nieuwe 'moderne woordenschat' in functie juist van de nieuwe
klank-mogelijkheden, die daardoor geboden worden. Zijn echte bijna kinderlijk-

gezelliaanse vreugde aan de muzikale
rijkdom van een woord wordt hier bewust
verrijkt en verbreed.
Dit heeft Van Wilderode dan gemeen met
de vroegere Gijsen- en Van den Oeverperiode, zij het dan weer anders en bezonken in de persoon l i jkste 'zangervaring'
van het nieuwe woord zelf. Geven hier een
serie woorden — die vroeger wellicht als
'dissonant' zouden geklonken hebben —

niet een eigen klankpalet aan zijn beste
verzen? Zijn daar de klanken als cimbalen, labyrint, continent, hangars, vermiljoen, scribent en zovele andere, niet als
bijkleur, of beter: bijgekleurde kiank, wat
de 'chromatismen' betekenden in de vernieuwde harmonie van Debussy, Ravel,
Bartok of Hindemith in de m uziektaal ?
Een voorbeeld , van dit 'ander klankgezicht' hoorden wij reeds in het voorlaatste

vers citaat.
-

Een ander klinkt ons toe in dit 'Guadalupe'-vers:
Het teder bestaan der miniaturen
van goud omgeven of gee/ perkament
waarin het landschap weme/t van figuren
en een rivier blauw door de ruimte rent.

Van Wilderodes versgezang maakt gretig
gebruik van de muziek die in de klinkers
van ons Nederlands 'inwoont'. Deze klinkers 'componeert' hij soms tot een soort

akkoord, dat als een 'basso ostinato' de

Er zongen vogels in zeven ceders,
terwijl ik zingend door de dalkom liep:
een kudde lag in zeven trosse/s neder
rond elken boom waarin de dagwind sliep.

Een derde facet van Van Wilderodes taalmuziek ontdekken we de laatste tijd in
zijn nadrukkelijk gebruik van 'klanken uit
het gewone dagelijkse /even'.
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Vooral zijn mooiste bundel van de laatste
jaren: Dorp zonder ouders (1978) geeft
daar sprekende (zingende !) voorbeelden
van. Het indrukwekkend slotvers van de
reeks: 'Het Land van Amen' biedt ons hier
een nieuw 'Van Wilderode-lied' — dat he-

LIED VAN MIJN LAND
Ignace De Sutter
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daar 'luidt het' letterlijk en figuurlijk:
De laatste dingen die ik wil bewaren
wanneer het stil wordt met de laatste koude,
zullen geluiden zijn, innig onthouden
uit de gewelven van mijn kinderjaren:
het zwoegen van de blaasbalg, hamersla-

gen
op i/zer zonder weergalm, aan mijn oren
het ijseli/k gekri/s van spijkerboren.
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En liefst van al in vroege voorjaarsdagen,
olieverf ma/end voor de klanten buiten:
mijn vaders molen zinkend in de ruiten.
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(Het Land van Amen)
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En weer een heel ander aspect van Van
Wilderodes taalmuziek, vinden wij (hoewel eerder zeldzaam) in een verschijnsel
dat wij in de vakmuziek 'transpositie' noe-

Lie- fe- lijk land

:

men.
Hiermede bedoelt men het over-schrijven
een of meer tonen hoger of lager van een

zing en zing

bepaald thema. Dat dit ook in de taalmuziek mogelijk is, kunnen wij illustreren

hoor ik U Vlaan- dren en

2. Lied van mijn land 'k zal U altijd horen
Uit alle dorpen in de deemstering,
en uit de warmte der huizen rond de toren
onder de huif van de zomerwind.

Ref r.
Liefelijk land in de bruisende horen
hoor ik U Vlaanderen en zing en zing.

Nu sta ik met mi/n hoofd in groene wolken
van appe/aars, de oren aan twee zi%den
be/egerd door de beiaard van de bijen.
Een ander voorbeeld van transpositie,
geeft ons een 'morgenstemming', waarbij
het beeldend tafereel plots overspringt

naar een echt 'kiank-beeld': 'transpositie
in duplo':

Gaat een bazuin van zonlicht op en open
boven de weiden waarin vormen groeien
van met gezwoeg rechtopgekropen koeien.
(Dag na dag)
Wilderodiaanse muzikaliteit kunnen we
nauwelijks een juiste benaming geven,
o.m. vanwege het zeldzaam voorkomen
van het verschijnsel.
Wij- bedoelen die aparte kunst van het
zich beperken tot het kleinste aantal eind-

sen- de ho- ren

Lied van verlangen en vertedering,
dat met de kindren altijd herboren
zacht met de doden tot zaad verzinkt.

werkelijk 'getransponeerd' in de klankwereld van de zingende bijen:'

Een laatste voorbeeld van typisch Van

TEl

brui-

3. Lied van mijn land 'k zal U altijd horen

aan de hand van een paar voorbeelden uit
Dorp zonder Ouders. Daar wordt b.v. het
uitgesproken muzikaal begrip 'beiaard'
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trouwe vriend Ignace
de Sutter, na een
huldiging to SintNiklaas, 1975.
Rechts: de
voordrachtkunstenares
Tine Ruyschaert.

rijmen binnen een gedicht. Deze rijrrmbeheersing ontdekten wij voor het eerst,
vrij onlangs — 35 jaren na de compositie!
— van ons 'Lied van mijn Land' (1948) !
Zoekend naar de eigen, overheersende
'eindklinkers' van elke strofe, ontdekten
wij dat heel het gedicht — strofen en refrein — op twee eindrijmen gebouwd is:
het tweelettergrepige 'horen' en het monosyllabische, beklemtoonde 'ring'.
Is dit toevallig of wel-uitgerekend? Wie
zal het zeggen?
Maar het is een indrukwekkend voorbeeld
van 'muzikale tucht' —, enigszins verwant
met de alleroudste polyfonie, en tevens
ook te horen bij modernen als C. Orff,
I. Strawinsky en onze eigen Vic Nees!
Dat deze techniek niet alleen in ons 35jaar-oude lied te vinden is, illustreert het
hierna volgend liedvers, dat een der
laatste teksten is, die wij van de dichter
ontvingen. Het prachtige 'Ichtus'-gedicht,
volledig gebouwd op drie eind-rijmen: de

monosyllaben is en aan en het trocheische a-de, herleid tot twee eindwoorden:
'genade' en 'verzaden'.
„Gij, in het teken van de Vis
die leeftocht is die voedsel is
en binnen werelds wildernis
een toevoer van genade, —
Gij draagt het Brood aan voor de dis:
wie eenzaam was en ongewis
of droef bleef om een oud gem i s
zult Gij voorgoed verzaden.
Gij zwemt uit levend water aan
voorbi/ de tijd van zon en maan
tot in de stroom van ons bestaan
met gaven van genade, —
wie moedeloos en moegegaan
vol vragen langs de weg ging staan
wanhopig heil zocht in een waan
zult Gil voorgoed verzaden.

ziek! Deze wel wat schoolse maar uit
oprechte bewondering verzamelde bedenkingen mogen voor vele vrienden een aanloop zijn tot verdere verkenning in zijn
steeds ri j ker wordend d ichterl i j k oeuvre.
Het is een facet ervan en wel wat fragmentarisch benaderd. Want:
Wat verstaan wij vrienden van de mate
en het volmaakt getal dat als een pare/
slaapt
in ieder lied...
en dat alleen de hoogste speler raapt?

Het is onze hartelijkste wens dat Van Wilderode nog lang voor ons dat 'hoogste
spel' moge verder spelen ! Tot onze grote
en genegen dankbaarheid.

Van Wilderodes vers loopt over van mu-

Ignace de Sutter

de plek te dempen die haar naam zal dragen.

talent beschreven en bestudeerd. Toch
mag ik niet zwijgen over mijn leven van
zijn woorden, als eten van zijn brood, als
drinken van de bron. Levengevend. Van fijne bezieling dooraderd. Aristocratische
verzen. Natuur, heimwee, herinnering, verdriet. De classicus en eigentijdse. De verinnerlijkte en versoberde in uitdrukkingsvorm en beeldspraak. De culturele, wiens
poezie van zuivere inspiratie een hieratisch karakter krijgt. Niet verheven streng
maar vereenvoudigd, zoals de monnik die
in de middeleeuwen Egyptisch hieroglyfenschrift bij het zetten op papyrus leesbaar maakt. Anton van Wilderode is dichter. Hij zal bekl i jven.

Uitgever en vriend
1954: Het land der mensen. Van m ij n I ieve
zus Magda, een beetje moeder en eerste
levensgezel l i n, reisgenoot en medestander, krijgt een zestienjarige jongen de pas
verschenen bundel van Anton van Wilderode. Was het speuren naar een ontwakend (zeer bescheiden) l iterai r talent?
Was het een wereld openen, de dichtkunst, die mijn /even zo zou beinvloeden?
Of was het gewoon een nostalgieke, weemoedige en wat eenzelvige jeugd begrijpen? In elk geval, ik pinkte een traan weg
uit mijn ziel:
Gij kent mijn dood al, God — laat mij niet
we ten
waar hij mij vinden en verrassen zal,
laat mij nog rustig ademen en eten,
laat mij nog slapen en de dag vergeten
die met zijn zorg mij morgen overvalt.

1980: meer dan vijfentwintig jaar later.
M i j n zus verliest Lut, haar jongste kind.
Voor haar was de cyclus gesloten. Het leven had, met al zijn schoonheid en bitterheid, in haar de ronde gedaan. Zij zou bl i jven l i jden, en wij machteloos toezien en
mede-lijden. Op het doodsprentje Anton
van Wilderode:
Achter haar uitvaart staan de zuivere dagen
des zomers puilende van groen gereed
om met zacht gras, traag als het menselijk leed,

Nadat ik al zijn boeken had geleend, gekocht, gelezen, nog herlezen, zou ik hem
persoonlijk leren kennen. Was het Anton
of Cyriel ? Ik weet het nog steeds niet. Onmiddellijk was zijn persoonlijkheid mij op
het hart gebonden, op 't gemoed gedrukt.
Misschien was het, die eerste keer, ons
beider drang naar klooster, het slot, abdijen. Bij trappisten, benediktijnen of kartuizers. Zouden er veel zijn in Europa die niet
door de peinzende dichter werden bezocht? Vooral het felt, zo vertelde hij, dat
daar altijd voldoende ruimte blijft om
zich, waar het past, terug te trekken in eigen, souverein gebied. Ook koorgebed. Liturgie. Muziek. Het ascetisch element in
het monnikenbestaan. Erkenning van het
radicale ook, in zo'n keuze voor het leven.
En tenslotte: sterk religieuze bewogenheld. Nooit zou ik hem ontmoeten, of we
spraken er even over, op deugdzame, vrome wijze. „En het woord was bij God": de
bloemlezing moest een bidboek worden.
Gentlemanlike, een edele en fatsoenlijke
man, iemand van eer en beschaving, buigt
zich voor God en kijkt dan verticaal naar
boven. Anton van Wilderode is priester.
Zijn melodische, beschouwende poezie
vol gevoel, wordt door anderen met meer

Het is een groot voorrecht van de uitgever
steeds in contact te komen met mensen
die o zoveel groter zijn dan hijzelf. In Anton van Wilderode zag ik, de eerste keer
al, diepe kennis van mensen en leven. Hij
is immers sterk genoeg om zich weerkerend voor de partner te interesseren. Zijn
dorp, natuur, huis waren stil, in zichzelf en
hun geheimen besloten. Hij keek mij aan.
De oogappels licht, klein, zonder opvallende glans. Maar toch ging er van die blik
ongewone kracht uit. Zoals van zijn wonderlijke, stille, haast hees-fluisterende,
bergbeklimmende stem. Ik moest wel ver
rukt zijn over zijn eenvoud, want er zijn an-
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deren... Er is bij Anton van Wilderode inderdaad geen sprake van pose. Hij bekommert zich niet in het minst om het effect dat hij maakt. Het komt zo zelden
voor dat je mensen ontmoet die geen rol
spelen. Zelfs niet wanneer ze met zichzelf
alleen zijn. De meesten hebben behoefte
zich te zien leven, zich te horen praten.
Ook daarover sprak ik met de dichter: over
het alleen-zijn, het recht op eenzaamheid
en de moeilijkheid dit te dragen. Anton
van Wilderode vindt daarin inspiratie. Zo
is hij altijd volkomen zichzelf en geeft zich
geen moeite zijn waarachtige gevoelens
te verbergen. Vaak heb ik mij afgevraagd:
hoe is de leraar? Wat moet het fijn zijn les
van hem te krijgen. Of op reis te gaan. Hij
kan luisteren, goedkeuren en zwijgen. Hij
blijft steeds mens en is oprecht. ,Och,
jong, de mens is eenzaam, wat hij daar
ook van denkt. Het gaat er alleen maar
om, dat eens en voor altijd te erkennen.
Daarmee vrede te hebben." Wellicht geeft
het begrijpen van mensen hem een gevoel
van nabijheid, waarin niet louter medelijden, maar ook en vooral een soort genegenheid verborgen is. Hij is de grootste.
Met Anton van Wilderode op zoek naar de
betekenis van het Vlaming-zijn. Wij zitten
samen in zijn woonkamer. Buiten het
raam is het diffuse morgenlicht overgegaan in vogelvluchtige zachtheid die de
komst van de voile dag aankondigt. Vanavond zal ik het daar terug vinden in verstervend avondrood en misschien een wezenloze maan tussen 'zijn' bomen, als getuige van goed en kwaad. Dit is zijn Vlaanderen: het landschap. Hij is geen held: teder en kwetsbaar stelt hij zich op. Doet
wat moet worden gedaan. Met enorme beschikbaarheid. Hij is niet in de wieg gelegd voor fysieke actie. Hi] wi l niet winnen. Ik ken dat gevoel goed. Want het is
niet het enige gevoel dat waard is om voor
te leven. Worden de meeste overwinningen niet behaald door de god van de i l l usie? Ik zeg hem dat men in Vlaanderen, in
dit grauwe regenland niet argeloos kan leven. Dat dit land mij vaak verward maakt
en eenzaam. Uit mijn verband gerukt.
Weerloos. Dat ik de mensen niet steeds
begrijp. Maar hij is altijd positief. Als
schrijver heeft hij invloed. Hij zet een idee
op papier en geeft in verzen een bepaald
inzicht. Als hij 'iets' kan, dan is het anderen tot zijn standpunt overhalen. En een
schrijver is de enige in onze moderne wereld die het zo goed kan. Die ons land, ons
yolk — zou kunnen —, kan veranderen.
,,Doe het, Jong, je moet weer boeken maken. Dit is jouw uniek, merkwaardig, nog
294

Met Stijn Streuvels, 1950.

Ten huize van Joos Florquin, 1950. Samen met Stephanie Claes-Vetter, Stijn Streuvels,
Ernest Claes en het gezin Florquin.

Samen met de Pauselijke Nuntius
Mgr. Cardinale.

ambachtel i jk vak." Vaak hadden we plezierige gedachtenwisselingen over alles
wat met het boek, auteur, produktie en
verspreiding te maken heeft. Want ook
daarin heeft Anton van Wilderode inzicht.
,,Een uitgever zal best de hemel mogen
binnenkomen. Zolang hij, meermalen tegen beter weten in, toch weer in een
nieuw project durft en moet geloven. En
omdat hij ons daardoor telkens opnieuw
boeken bezorgt." Dingen dus, die tot de
kostbaarste behoren die men zich wensen
kan. 'Er is maar een land, dat mijn land
kan zijn...' En wij maar plannen maken.
Wij moesten een vorm vinden. Andere
prenten. Nieuwe visie. Niet zomaar het
nieuwste Vlaanderen-boek. Wel het beste.
Proza dus, poetisch proza. Er moest van
alles inkomen: historie, fauna, flora,
sprookjes, legenden... Een epos moest
het worden, maar ook zijn magnum opus.
Met veel in klein bestek. Het veld op het
biad moest bestrooid worden met kleur en
letters. Er moest veel wit in komen, rustig
zijn en rust geven. Jaja, dan wist ik het al:
het zouden gedichten worden. Ik mocht
ongeweten zijn eerste lezer zijn. Zo aangenaam zingend, alles zeggend, fijn besnaard dichterswerk. Zijn lied over Vlaanderen. Ik stel mij niet de vraag of het zijn
meesterwerk is. Wel denk ik: Himmelhoch
jauchzend, Zum lode betrubt, Glucklich
allein ist die Seele die liebt. Ten hemel juichend, tot de dood bedroefd, gelukkig is
alleen de ziel die bemint (Clarchens lied in
Goethes Egmont). Het werd zijn l iefdel ied.
Hij is Vlaming, maar zal, nu en later, bewust de grenzen overschrijden. Een Viaming van alle tijden.
Wij hebben nog plannen gemaakt. Voor
een poetica, leerboek der dichtkunst,
waarvan ik dacht dat het vlug moest versch i jnen. Traag en ingetogen, wandelend
langs schilderijen: zijn museum, neemt hij

me mee naar boven, naar het kleine tafeltje. „Hier groeit het. Je mag niet ongeduldig zijn." Het is een levensritme waaraan
je moet wennen, want het doet vreemd
aan niet te worden opgejaagd door verplichtingen, geen rekening te houden met
uren, minuten. Als het uurwerk overbodig
wordt... Later: een verzameling teksten. Ik
dacht aan de bedevaart, inleidingen,
toespraken, vernissages, homelieen. Onuitgegeven werk. ,Och, Johan, moet dat
nou? Vlaanderen verandert zo vlug en dit
zijn tijdsgebonden dingen." Maar zijn we
niet zelf tijdelijk, en vlug veranderd?
Waarom zouden we verlangen dat de wereid stilstaat, terwijl we zelf ouder worden ? Ook dat boek mag, al gaat het misschien wat sneller voorbij.
Ik zal Anton van Wilderode altijd dankbaar blijven. Want in mijn pandemonium,
als alle boze geesten bij elkaar mij met
hun hels lawaai hadden overwonnen, was
hij daar als meesterl i j ke trooster. Over
niets was volgens hem het laatste woord
gesproken. Hij zou helpen. Als volstrekte
vriend wijzen op de betekenis van vrouw
en vriendschap, thuis, werk in verleden en
heden, en uitgever zijn voor de dag van
morgen. En dat er dan nog een toekomst
was. Dat de verandering zich moest voltrekken. Het werd door hem een sabbatjaar. Ik droeg het kleed, de lamp, het licht,
dat door mezelf moest worden ontstoken.
Ik maakte de reis, langs zijn gedichten en
kwam herboren boven. Ik verwierf opn ieuw de status die men niet gemakkel i jk
verdient, doch uitsluitend bekomt door
het leveren van prestaties waarmee men
zich op gewettigde wijze, stil en nederig
boven het yolk verheft. ,Principes blijven
belangrijk", zegt Anton van Wilderode.
Als we de principes volgens welke we leven, uit lafheid of eigenbelang of angst

vernietigen, verwoesten we daarmee de
basis van ons bestaan. Onze ouders hebben ons een beschaafde orde nagelaten,
wat er ook voor gebreken aan kleven.
Moeten we die verlaten en aan onze nakomelingen een jungle en chaos nalaten?
Dit is de wijsheid van Anton van Wilderode, dat het prive-leven is als een geheime
tuin. Zolang ik leef zou ik erin willen wieden. Zou ik willen denken. Mezelf relativeren. Zoals hij. Hij is mijn meester.
Ben ik nu de uitgever? Bij Anton van Wilderode heb ik het omgekeerde gedacht.
Guido Gezelle heeft geschreven: ,,Hetgeen ik niet uitgeve en heb ik niet in". Ik
vind dit niet alleen voor uitgevers een goede leuze. Want ik heb van Anton van Wilderode veel meer gekregen, dan ik zelf
van hem of voor hem heb 'uitgegeven':
lk lig in een landschap van heuvels alleen
met bloemen en water en gras;
de tijd liet mij los en liep ijlings heen,
nu ben ik een mosbed, een zwervende
s teen
of een vlijmscherpe splinter van glas.
Het water beneden maalt binnen zijn
boord,
de bloem legt haar bloemenhart bloot;
als de wind herbegint is het glasvlak
gestoord
met een snelle golf die vloeit blinkende
voort
als de voorgolf, ineens, van de dood.
Met de laatste mens is het laatste gesprel
op het zwijgen der dingen gestrand;
natuur graaft zich in onder herfsteli k dek,
de bomen staan naakt met een twijgenhek
voor een zeekim van zilver en zand.
lk lig in de schoot van de heuvels alleen
en het licht van de zomer verdooft;
het water spoelt koud op zijn bodem van
steen
en mijn hart, als van hoorn of elpenbeen,
stuwt zijn laatste bloed naar mijn hoofd.

(Het land der mensen)
Johan J. Ducheyne
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Doctor in de onderwijskunde

In 1975 hebben wij het nieuwe gebouw
van de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
aan de Katholieke Universiteit in Leuven
plechtig ingewijd. Wij hadden daar een
hele feestweek rond gebouwd. Drie tentoonstellingen, een middag van de poezie
rond Jos de Haes (een oud-student in de
Klassieke Filologie), de Apologie van Socrates door Julien Schoenaerts voor een
publiek dat waarschijnlijk nergens dichter
aan z'n voeten heeft gezeten, een eerste
middagconcert, een colloquium over nauwer wordende uitwegen voor afstuderenden in de Letteren (toen al...). Wij wilden
daarmee de socio-culturele functies van
zo een nieuwe thuis voor een paar duizend studenten en hun professoren in het
centrum van de universiteitsstad extra belichten. Wij dachten toen dat wij onze
feestweek in de annalen van de universiteit moesten boekstaven met de toekenning van twee eredoctoraten, liefst een
aan een universiteitsprofessor en een aan
iemand die de naam van Leuven in het
socio-culturele leven bij ons had uitgedragen. De keuze viel op prof. dr. E.M. Uhlenbeck, hoogleraar in de linguistiek in Leiden, en op Anton van Wilderode, ook al
een oud-student van onze Faculteit in de
studierichting Klassieke Filologie. De eredoctoraten werden op 17 april 1975 uitgereikt in de promotiezaal van de universiteit, die voor dergelijke gelegenheden nog
nooit zo stampvol gezeten had. Een hooggeplaatst ambtenaar die dergelijke ceremonieen ambtshalve bijwoont en dus kan
vergelijken, zei ons na afloop: ,Dit is een
grote dag voor uw Faculteit". Prof. dr.
Jose Aerts (Albert Westerlinck), promotor,
sprak de laudatio voor Anton van Wilderode uit.
Het idee van dat eredoctoraat voor Anton
van Wilderode was langzaam gerijpt bij
een paar leden van het toenmalige faculteitsbureau — de instantie die dergelijke
voordrachten pleegt te doen. Waarom
zouden we niet eens een eredoctor van bij
ons creeren, iemand die hier gevormd
werd en die onder ons, zij het voor een ander publiek, een functie vervult die wij ook
aan de universiteit trachten te vervullen?
Het was sinds Stijn Streuvels, Mej. Belpaire en Anton van Duinkerken wel al heel
lang geleden dat nog eens een schrijver
op die wijze door de Leuvense universiteit
werd geeerd. (Het gebruik om artiesten te
huldigen met een eredoctoraat is in de late jaren 1970 in zwang gekomen. Toen
werden kort na mekaar geeerd: de Franse
toneelschrijver Eugene lonesco, de Amerikaanse cineast Elia Kazan, de Poolse
componist Krystoff Penderecki, en Maria
Rosseels; zoals later Roel D'Haese en
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Maurice Gilliams aan de RUG, en Olivier
Messiaen aan de UCL.) Wij hadden vlug
onze oud-student Cyriel Coupe gevonden.
Ik herinner me dat iemand, die van oordeel was dat een eredoctoraat voor een
professor doctor gereserveerd moest blijven, toen schamper opmerkte: „We zouden Cyriel Coupe, die enkel de kandidaatsjaren bij ons deed, beter een licentiaat honoris causa verlenen". Die schermutselingen hadden wij vlug achter de
rug. Toen heeft iemand gezegd dat wij Anton van Wilderode de titel van 'doctor in
de onderwijskunde' zouden moeten verlenen. De titel is mij bijgebleven als een
passende eerbetuiging voor een man die
een kwarteeuw blijk had gegeven, niet van
de gesofistikeerde geleerdheid van onze
specialisten in de pedagogie en de onderwijskunde, maar van een andere professionele deskundigheid inzake literatuuronderwijs, een bekwaamheid die een Faculteit als de onze aan haar afstuderenden
zou moeten kunnen doorgeven. Ik herinner me ook dat Anton van Wilderode ha
zijn erepromotie in Leuven in tal van interviews gezegd heeft hoe gelukkig hij met
die 'geste' van zijn universiteit geweest is.
Ik zie nog een interview voor me, waarin
hij zei: „Ik heb het groot lot gewonnen dit
jaar. Ik kreeg de Koopal-prijs voor mijn
Vergilius-vertaling, ik werd lid van de Koninklijke Nederlandse Academie voor
Taal- en Letterkunde en ik werd eredoctor
van Leuven."
De motiveringen voor het eredoctoraat Iagen voor de hand. Ze werden in het klassiekste Latijn op het officiele diploma afgedrukt: Anton van Wilderode, leraar,
dichter en essayist, kreeg het doctoraat
honoris causa op grond van zijn verdiensten als vertaler van klassieke letteren en de bijdrage die hij aldus leverde tot
het voortleven van de klassieke literatuur,
ook van zijn verdiensten als leraar secundair onderwijs en als dichter en essayist.
Dat waren ook de thema's die Albert
Westerlinck in zijn laudatio behandelde.
Dat was ruimschoots voldoende voor een
klinkend eerbewijs vanwege zijn Alma
Mater die naar binnen en naar buiten
plechtig wou getuigen dat hij 'er nog bijhoorde'. En hoe!
Anton van Wilderode heeft zijn universiteit die dag gedankt met een van humor
sprankelende rede over 'Vergilius vandaag'. Getooid met de geelgebiesde zwarte toga, stond hij achter die mikro waar
zoveel geleerde mannen en vrouwen uit
alle delen van de wereld zoveel geleerds
hebben staan zeggen. Wat Van Wilderode
zei, was ook geleerd, gedocumenteerd,
doordacht, gewogen, genuanceerd en op

Frida Duverger: Lily, olieverf.

het niveau van het wetenschappelijk
gesprek over zijn materie, het werk van
Vergilius, een dichter voor alle seizoenen.
Maar zijn register was anders: hij sprak
zonder voetnoten, zonder complimentjes
voor de collega en vriend, en zonder
inside-venijnigheidjes voor de colleganiet-vriend. Hij sprak uit de volheid van
zijn weten en van zijn gemoed. Hi] maakte
Vergilius tot een verhaal dat je zonder papieren kan vertellen als je alle boeken
over Vergilius hebt doorgemaakt en weer
vergeten, als je decennien-lang met zijn
poezie hebt geleefd als met een brok cultuur die in je eigen zelf is bezonken. Die
rede was een lofspraak van de fi lolog ie,
uitgesproken door een kandidaat-in-deKlassieke, met een rustige, rijpe kennis
van zaken en met een ironie die alle voetnoten tart. Die rede in de promotiezaal,
waar goedlachs werd geknipoogd en gemonkeld, was voor mij een onvergetelijk
hoogtepunt van onze feestweek. 'Vergilius vandaag' logenstrafte eigenlijk op
subliem-ironische manier de stijve ernst
van die Latijnse frazen op het officiele
ezelsvel. In dat uur comprimeerde Van
Wilderode wat hij vanaf zijn aanstelling
als Jong leraar in het secundair onderwijs
en op velerlei wijzen daarbuiten voor de
promotie van onze cultuur heeft betekend. Een uur Van Wilderode als symbolisch concentraat voor 25 jaar Cyriel
Coupe.
Ik meen dat toen iemand in de welbespraakte euforie van de erewijn gesproken heeft van een 'bruggenbouwer'. Bedoeld werd o.m. een brug tussen het se-

cundair onderwijs en de universiteit. Hoeveel scholieren heeft hij niet op universitaire studien helpen voorbereiden, ook at
werd zijn onderwijs allicht niet expliciet
gedacht als 'voorbereiding' op iets anders
en had het, als vorm van cultuuroverdracht via taal- en Ietterkunde-onderwijs,
wel op de eerste plaats een finaliteit in
zichzelf? Je kunt als leraar, at ben je zelf
een begenadigd dichter, geen dichters
'opleiden'; je hebt als leraar ook zo weinig
vat op wat je scholieren later uitrichten.
Maar je kunt authentisch jezelf zijn en
door gewoon eerlijk te tonen wat je in je
mars hebt, jonge mensen raken en richten, misschien zelfs voor het leven. Ik stel
me voor dat de leraar Cyriel Coupe niet
met dat dwangidee van de universiteit als
toekomstig rechter van zijn scholieren Iiteratuur heeft onderwezen op het college
in Sint-Niklaas. Hij heeft de bruggen anders gebouwd.
Zo'n uitgelezen brug is voor mij zijn Dubbelfluit. Je hoort altijd zeggen dat cultuur
datgene is dat rest als je alles vergeten
bent (zoals de man met de geelgebiesde
zwarte toga die uit het hart over Vergilius
sprak nadat hij alle boeken die hij daarover las vergeten was, of die althans verzweeg, en zich de luxe kon permitteren ze
te verzwijgen). Ik denk soms dat een cultuurbewuste Vlaming die in zijn actieve
kennis iets wil bezitten van de cultuurschat die de Nederlandse letterkunde is,
die Dubbelfluit een keer zou moeten doormaken, grondig doormaken, en daarna
zou hij alle realia mogen vergeten die
daarin staan. Als hij een kwart zou onthouden en assi m i leren van de rijke, met
kundigheid en smaak geselecteerde en
gepresenteerde informatie die dat werk
hem biedt, dan zou hij een rest overhouden die hem als cultuurmens zou sieren.
Het gaat niet om veel-weten, eigenlijk ook
niet alleen om weten; het gaat om een culturele habitus en attitude, die onze specialisten in de onderwijskunde zo fraai in
hun Angelsaksisch Nederlands kunnen
beschrijven, maar die Anton van Wilderode een leven lang heeft voorgeleefd en
voorgedaan, als man van de praktijk, ja,
en in het veld van onderwijs en voordracht
in den lande, maar ook als onderlegd vakman die de hoog gediplomeerden jaloers
kan maken. Daarom dachten wij dat de
bouwer van zo'n brug ook de titel van die
hoog gediplomeerden mocht krijgen. Dat
heeft Leuven hem gegund. Goddank.
Ik vind hem zo'n sympathiek eredoctor,
omdat hij werkel i jk 'van ons' is en onder
ons aanwezig op een bijna onoverkomel i jke manier. Hij moet nu zowat een toppunt
van bekendheid bereikt hebben en hij is

Anton van Wilderode ti/dens zijn toespraak in de promotiezaal te Leuven.

over overrompelende wi jze aanwezig in
ons openbaar leven (niet alleen het literaire), en dat onder vele gedaanten. Hoe
loopt hij het meest in de kijker: als dichter, als voordrachtgever? Hij was at vaak
aan de universiteit en in het Leuvense milieu langsgekomen voor voordrachten allerhande, al of niet ingebouwd in colleges
en seminaries. Sinds zijn eredoctoraat is
hij eigenlijk dubbel ter beschikking, omdat, zoals de Rector altijd zegt tot zijn eredoctores (het weze Raymond Aron of Helmut Schmidt), hij sinds 1975 „tot het
korps behoort" (en, zo zegt de Rector,
,,mij bijgevolg gehoorzaamheid verschuldigd is"). Je leest soms in de tijdingen van
de Alma Mater dat er een blijkbaar zeergeleerde heer van de University of Honolulu
eredoctor van een of andere Faculteit geworden is, en daar hoor je dan niets meer
van tot je in genoemde tijdingen verneemt
dat de Leuvense promotor van die collega
uit Honolulu op zijn beurt eredoctor van
de University of Honolulu geworden is.
Anton van Wilderode is een andere eredoctor. Je komt hem overal in den lande
tegen, in een auditorium van de universiteit, in de voordrachtenzaal van Vlaamse
Leergangen in Leuven, in de vergaderza-

len (-zaaltjes) van weet ik veel welke 'cutturele kringen' in Vlaanderen. Mijn allereerste contact met Anton van Wilderode
gaat trouwens terug op een lezing van
hem in het H. Maagdcollege in Dendermonde. Jawel, over de humor in de Nederlandse letterkunde -- die kraker van een
voordracht waarmee hij langs Vlaamse
wegen is gegaan. Hij moet op dit ogenblik
de meest gevraagde en meest gevierde
voordrachtgever van Vlaanderen zijn. Zoal s Eddy Merckx in zijn beste dagen rijdt
hij soms twee criteria per dag. Je moet er
vlug bij zijn om hem te boeken. Zo'n eredoctor is goud waar voor zijn Alma Mater.
Anton van Wilderode is ten slotte nog zo
sympathiek als eredoctor van Leuven, omdat zijn klinkende eretitel hem zo belangloos werd toegekend: puur als openbare
erkenning van zijn zeer persoonlijke verdiensten als humanistische bruggenbouwer. De universiteit verwacht van hem
niets anders dan dat hij zichzelf weze en
bl i jve. En zij is daar gerust in. Geen wederdienst wordt van hem verwacht. Zie je zijn
promotor at eredoctor worden van de University of Moerbeke-Waas?
Marcel Janssens
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Cyriel Coupe, academielid

Zonder de belangrijkheid van het geboortejaar, van het jaar der priesterwijding,
van zovele andere jaren te kort te doen,
mag men 1975 (ook) een voor Cyriel
Coupe heuglijk jaar noemen. Ten minste
twee niet alledaagse onderscheidingen
vielen hem toen te beurt. En dat toch niet
alleen, omdat het jaar voordien zijn Verzamelde Gedichten de reeks openden van
'De Gulden Veder' (intussen verloren, na
een rijkelijk vervoig, veder en vogel onverhoeds al het goud). Het jaar 1975 bracht
voor Cyriel Coupe het lidmaatschap van
de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, wat later het eredoctoraat van de Faculteit van de Wijsbegeerte en Letteren der Leuvense Universiteit. Daarmee was de 'hoorn des overvloeds' van 1975 nog niet leeggeschud:
voor de vertaling van de laatste zes zangen van de 'Aeneis' en de volledige
Vergi l i us-vertali ngen werd hem de
Koopalprijs toegekend, met een reisbeurs
naar keuze — de keuze was: Engeland —
en als gezant van de minister van Nederlandse Cultuur reisde hij naar Zuid-Afrika,
dat het eeuwfeest van het Zuidafrikaans
als zelfstandige taal vierde. Als vanzelfsprekende toemaat kwamen dan nog
de vele huldigingen om die gaven van het
geluk! Misschien heeft de dichter toen
meer dan eens zijn oude vers van 'De rijke
Jongeling' voor zich heen gezegd:
Nu kreeg ik alles wat een hart kan dragen;
en door het koren woelt de zomerwind
die groot en warm is, deze wijde dagen.
Nu kreeg ik alles wat een mond kan vragen
en meer dan men in dromen wedervindt.

Nu kreeg ik alles... alhoewel: wat kan een
mensenhart niet alles dragen, een mensenmond niet alles vragen? Maar: wie de
schone dagen van het leven dankbaar
aanvaardt, kan zich om veel verheugen,
zich ook met minder dan veel tevreden
stellen en het toch 'alles noemen'. Wellicht is dat de grote levenskunst: de tevredenheid met en de dankbaarheid om de
geschenken van het leven, van elke dag.
Ik geloof dat juist dat een schone wezenseigenschap is van Anton van Wilderode.
Op 11 juli 1974 was Luc Indestege overleden. Als zijn opvolger werd op 19 februari
1975 Cyriel Coupe/Anton van Wilderode
verkozen tot lid van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, voordien — sedert haar oprichting in
1886 tot en met 1971 — de Koninklijke
Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde; het is een lange titel gebleven,
maar de gangbare afkorting 'Koninklijke
Vlaamse Academie' is sedert 1972 niet
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Overhandiging van de Vondelprijs van de Stichting FVS Hamburg door de Universiteit van
Munster/Westfalen.

meer de officieel-juiste.
Die verkiezing tot academielid krijgt haar
bijzondere waarde als erkenning voor het
gepresteerde werk, wanneer men weet
niet zozeer dat deze Academie slechts
dertig leden telt (10 literatoren, 10 taalkundigen, 10 literair-historici), maar dat
de verkiezing gebeurt door de leden zelf
en alleen door hen, zonder invloeden van
buiten-af; het sedert lang gehuldigde 'pluralisme' geeft aan elke verkiezing een nog
hogere waarde, al werd over dat alles wel
eens meesmuilend en kritikasterlijk gesproken en geschreven. De onbarmhartige geschiedenis heeft intussen reeds in
het verre verleden bewezen dat oud-kritikasters ook voortreffelijke academieleden konden worden.
Traditiegetrouw — en de Academie heeft
ook goede tradities — werd Cyriel Coupe
op de eerstvolgende en feestelijke vergadering van de Academie, op 22 oktober
1975, 'plechtig geinstalleerd' als lid. Dat
gebeurde met een toespraak van Andre
Demedts, die Anton van Wilderode begroette als de dichter van het evenwicht.
De dichter zelf herdacht — eveneens naar
ouder gewoonte — zijn voorganger Luc
Indestege; deze toespraak was een evocatie van Indesteges veelzijdigheid: zijn
essayistische studies, tekstuitgaven,
bloemlezingen en vertalingen; de meeste

aandacht ging naar de dichter, omdat
,,zijn gedichten hem waarschijnlijk het
dierbaarst waren van al zijn publikaties en
omdat hij levenslang aan de muze trouw
was gebleven". Na een bondige karakteristiek van Indesteges drie verzenbundels
besloot Van Wilderode zijn herdenking
met een algemene, samenvattende beschouwing over de poezie van deze 'onluidruchtige', 'beminnelijke intimistische
dichter' en met de voorlezing van een van
diens gedichten, waardoor de herdachte
plotseling bij de herdenking aanwezig
was.
Daarmee was Anton van Wilderode voorgoed 'ingeburgerd'. De maandelijkse vergaderingen, met meestal drie lezingen,
zijn tegelijk vrienden-ontmoetingen en Cyriel Coupe is een van de steeds aanwezigen, van de getrouwen. Behalve het lidmaatschap van beoordelingscommissies,
belast met de toekenning van de prijzen
waarover de Academie beschikt, een lidmaatschap dat meestal heel wat lees-tijd
vergt, zijn er de lezingen. Voor het ene en
het andere brengt ieder academielid het
zijne bij, ook Cyriel Coupe.
Toen Maurice Gilliams, op 16 juni 1976,
afscheid nam als Vast Secretaris van de
Academie, ontleedde Van Wilderode het
werk van de kunstenaar, die hij 'de grote
alleenloper' noemde. Dat was geen 'echt'

afscheid; dat kwam enkele jaren later
toen Maurice Gilliams overleed en Anton
van Wilderode namens de Academie een
sereen en weemoedig In Memoriam uitsprak op de begrafenisplechtigheid (27
oktober 1982).
Op de Karel van de Woestijne-herdenking
in Gent, 26 november 1978, hield Van Wilderode een toespraak over 'Karel van de
Woestijne vandaag' en op het Gezellesymposi um in Brugge, 2 mei 1980, sprak
hij over 'de lyriek van Gezelle'. In elk van
deze lezingen werd het werk van de gehuldigde of de herdachten belicht op een wijze, die trof door de persoonlijke, grondige
en systematische ontleding, waarbij de
gekozen titel de inhoud duidelijk omschreef. Elke lezing bewijst inderdaad de
persoonlijke visie, getuigt van vertrouwdheid met 'het onderwerl; bovendien is
het telkens een voorbeeld van grote vertrouwdheid met het cultureel patrimonium van ons 'Avondland'; de systematische wijze van beschouwen, ontleden en
karakteriseren verraadt de leraar, de didacticus, en de poetische aanvoeling
wordt verwoord met een stijlvolle, klare
formulering. Dat zijn trouwens enkele
kenmerken van de talloze besprekingen,
inleidingen en benaderingen die Anton
van Wilderode geschreven heeft en waarvan nog zovele wachten op publikatie.
Op de maandelijkse academievergaderingen hield Van Wilderode eveneens enkele
lezingen: een voorlezing uit eigen werk (17
mei 1978), een referaat over 'Vergilius en
de natuur' (17 oktober 1979) en een over
(Vergilius') 'Moretum ofte stamppot' (16
maart 1983). De voorlezing uit eigen werk

herinner ik me nog zeer goed: het was de
eerste academievergadering die ik mocht
bijwonen. De wijze waarop Van Wilderode
de landschappen uit zijn geboortestreek
uittekende, de jeugdherinneringen en de
meditatief-beschrijvende gedichten klinken voor mij nog na; in hetzelfde jaar 1978
verschenen ze in de bundel Dorp zonder
ouders. De'literaire salons' zoals dergelijke vergaderingen officieel heten, behoren
tot de hoogtepunten van het academieleven, zowel om het onmiddellijke contact
met kunst en kunstenaar als om de primeur. De twee andere lezingen van Van
Wilderode waren eigenlijk iets gelijkaardigs, door de gecommenteerde voorlezing uit de vertalingen van Vergilius (of
aan Vergilius toegeschreven werk).
De herdenkings- en huldigingstoespraken
werden gepubliceerd in de 'Versiagen en
Mededelingen' van de Academie; samen
met de referaten verdienen ze een afzonderlijke uitgave: ze vormen reeds een degelijk boekdeel en zouden een uitzonder1 i j k staal zijn van wat ook in de Academie
wordt voorgebracht, tegel i j k een verri jking voor elke bibliotheek!
Bij de aanvang van dit jaar 1983 werd Anton van Wilderode verkozen tot ondervoorzitter van de Academie, terwijl Prof. Dr.
Ada Deprez — die samen met hem op 22
oktober 1975 als lid was geinstalleerd —
het voorzitterschap waarneemt. En volgens de traditie zal Anton van Wilderode
in 1984 voorzitter zijn, een traditie die hij
met ere zal voortzetten. Dat wordt de goede Vriend Cyriel van harte toegewenst.
August Keersmaekers

Terwijl de zon zich in het water ziet
Elk jaar valt er begin augustus tussen de
vele zomerse prentbriefkaarten (vaak al te
sterk volgekleurd met kitsch) ook een
kaart binnen waarop een fragment van
een gebouw uit de Klassieke Oudheid
haarscherp staat uitgelijnd. Het adres is
blijkbaar vooraf op een zelfklevend velletje uitgetikt, maar op de blanco-zijde
staan een paar impressies subtiel uitgeschreven en daaronder vind ik twee namen: Anton en de handtekening van een
reisgezel die ik ondanks mijn grafologische inzet tot op heden tevergeefs poogde te ontcijferen. Een aristocratisch uitgeschreven druppel inkt, „die regent uit
de hemel der antieken".
Is het door het feit dat de Westhoek reumatisch tot in mijn pen kruipt, dat ik soms
de Van Wilderode der antieken, boven die
van het Waasland verkies? Op mistige
uren probeer ik, in het spoor van de
ekster, de zon tot een spaarkous om te
bouwen. En waar kan ik beter goudsplinters vinden dan in de verbeelde landschappen van de Oudheid. Anton van Wil-

derode heeft mij ooit eens verteld dat hij
als een fabrieksarbeider weken na elkaar
(tijdens zijn vakanties) acht uren per dag
Vergilius in heel zangerig Nederlands
overpende. Dat deed hij waarschijnlijk tijdens de dagen waarop hij niet op reis
was. Van Wilderode lezend loop ik onder
de inktblauwe hemel van Spanje, Griekenland, Italie, Sicilie: een landschap dat 's
nachts zijn uiers vol 'maanmelk' vult.
Dat landschap der antieken doet echter
nooit decoratief aan: over die plattegrond
van dorpen, steden, meren, zeeen rolt de
rochel, is de longpijptak hoorbaar van de
rustelozen die „de schoonheid als een
dorst bewaren/binnen de tijden dat de bomen slensen/tussen de droom der hopeloze mensen".
Van Wilderodes verzen hebben niet het
bovenlaags effect van zonnecreme, maar
de zuiderse landen geven aan de dichter
constant de mogel i jkheid om de sluiers
die het Soete Land van Waas melancholisch toedekken, open te scheuren in
soms verschroeiende minimal-visioenen

(zijn vriend wijlen Jos de Haes is plots
niet zover af):
Een halfgepluimde gans, hooglijk tevreden,
waadt door het zonlicht in haar ondergoed
en hennen waaien met gevlerkte kreten
de hofpoort binnen in een wilde stoet.
Wanneer Van Wilderode 'reist in rijm'
doet hij ervaringen op die de doordeweekse observaties doorprikken met details,
die de scherpte hebben van gloeiende
naalden waarmee matrozen hun armen tatoeeren. En precies die hitte, die verschroeiende zon etst de werkelijkheid van
Van Wilderode tot obsederende reisvragen die hij formuleert gaande op de 'oneven weg'.
AIs zeventienjarige stond ik soms tot aan
mijn knieen in de melancholie; ik liep met
natte sokken de wereld in. En ik had dringend nood aan een warme radiator
waarop ik die doorweekte kousen kon te
drogen leggen.
Het land der mensen, waarvoor ik mijn
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spaarpot had leeggeschud, werkte corrigerend in. In dat 'land' vond ik mijn
'dorstig vuur'. Geen vuur dat je slaperig
maakt, geen vuur waaraan je 's winters je
scheenbeen prijsgeeft op de rand van de
droom, maar een vuur
,,ons langzaam zettende, mij en de zon,
pal in het cirkelpunt als opgejaagden."

Florquin en Bernard Kemp, twee vitale figuren die zo vaak vanuit de schaduw bijna
vanzelfsprekend in de zon Bingen plaatsnemen, „in de lange zomer die hun leven
was" (al is geen van beiden rijk geworden
in jaren). Ook in die bundel zorgt de zon
voor vervreemdingseffecten die flitsend
inslaan: het struikgewas dat groeit boven
de terpen (die de sarcofagen dragen) lijkt
'uitgekookt', de insekten maken wolken
als de kleine vleugels op het warmste uur
van de dag bijna verschilferen, in Rome
zorgt het licht voor ,een overvloed in vier
ramen".
En weer is die etsdrift aanwezig: de bijna
ijzige waarnemingen verdiepen het des-

verblind dat hij (de eigen ogen beschermend) de glans ervan versluiert met een
vraagteken.
,,Reikt hij de haarkam aan voor haar coiffure
en geeft zij hem de trouwring van agaat
met spiegelingen op de kamermuren ?"

Raffinement wordt uitgeslepen tot bezwering. Ik hoor de slijpsteen ronken in de
taalritmiek, ik zie de vonken slaan over de
hand die uitscherpt wat de waarneming
nauwelijks kan vastleggen:
„Houden haar vingers vogels vast, sieraden
of offerschaaltjes in doorschijnend glas,
zijn rechterhand een groen juweel van jade?"

Ik weet niet of de Romeinse Villa Giulia
prentbriefkaarten heeft laten maken van

Ik had verzen van Van Wilderode als granen tot kauwgom geknabbeld. In die tijd
was die kauwgom immers uit Amerika
geimporteerd en elke puber trainde er zijn
mondspieren op. Van Wilderode lezend
kon ik zelfs een ritmiek van elkaar vlug
opeenvolgende kauwgomblaasjes imiteren en laten ontploffen als enjambementen. Ik volgde Van Wilderodes kleinste
dieren (en hij heeft er een kleine encyclopedie samengeschreven), ik hoorde hoe
die beestjes gevlerkte dansers werden,
hoe zij een vliegbaan uitkozen, een bladschelp raakten in hun vlucht, hoe een valk
(toevallig gevangen gezet in een torenkamer) uit het 'nesthol van iemands handen'
pijlrecht op de tinne werd gejaagd.
Van Wilderodes impressionisme onderging zulke scherpe vormen van schaalverkleining dat het raffinement bijna monumentaliteit werd. En een dergelijke manier van schrijven (die nauwelijks een
spoor van sentiment duldt) werkte zelfs
helend in op de meest opgepepte puberweemoed.
Bepaalde waarnemingen hadden de
scherpte van scherven die snijden met
hun hardste kant. Ik ontsloot mijn narcistisch gerichte ogen en ik sprong (m i jzelf kwetsend) de spiegels van het
stilstaand water stuk. De wonden genazen met uitgerakeld vuur op de korsten.
Bijna drie decennia later verscheen De
overoever. Op de kaft: grafkamers in Cerveteri. Toch is het weer de zon, de hitte
die mij fascinerend uit die bundel is bijgebleven. Die bundel werd niet toevallig opgedragen aan de echtgenoten van Joos
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criptieve met Durerachtige finesses. Het
leven wordt afleesbaar gemaakt als de
nerven van een blad eeuwen geleden uitgetekend in een natuursteen:
,,de voge/s afgeborste/d na het bad
luidruchtig bezig met ge/aafde bek".

Ik heb nooit zoveel zon gezien als in het
gedicht gesitueerd in de Villa Giulia in Rome. 'Het echtpaar' behoort reeds de 'overoever' toe, maar vanuit hun diepste rust
maken zij de zon, die de dichter zo heeft

het echtpaar dat er „nog in de kleren van
hun levensdagen" ligt. En als er toch ooit
een dergelijke kaart vanonder mijn voordeur als een zuiderse windzucht over de
vloer g l i jdt, zal ik dan nog beter de zon
zien dan in dat aangrijpend gedicht? Een
allusie makend op een uitspraak van Vermeylen over Streuvels, durf ik zonder
voorbehoud zeggen dat Van Wilderode de
zon der antieken soms les geeft in stilering.
G wij Mandelinck

Roland de Winter:
houtgravures.

Anton van Wilderode: pedagoog?
Cyriel Coupe heeft uitstekende relaties
met tal van academisch gevormde pedagogen en psychologen, maar, nog meer
met mensen die het, in hun taak van opvoeder, vooral moeten hebben van hun natuurlijke begaafdheid, hun gezond verstand en hun mensenkennis. De titel van
onderhavige bijdrage zal hem dus wel
enigszins bevreemden. Want hij huivert
voor het snobisme dat aan sommige 'pedagoochelaars' wordt toegeschreven.'Pedagoog' en 'pedant' staan immers, in zijn
opvatting, niet enkel in het woordenboek
bij elkaar.
De samensteller van dit 'Vlaanderen'nummer heeft echter deze titel gesuggereerd. Allicht niet ten onrechte. Vooral
waar het gaat over een klassiek classicus
zoals Van Wilderode toch is. Pedagoog is
hij die het kind begeleidt naar de school
en naar het verdere )even. En de christelijke pedagoog ki j kt vooral op naar Hem die
in de oude Kerk genoemd werd: 'paedagogus noster Christus'.
Dat men, bij Coupe, eerst en vooral denkt
aan de leraar die zevenendertig jaren lang
doceerde aan het Sint-Jozef-Klein-Seminarie in Sint-N i klaas, ligt voor de hand.
Een mensenleven ! Met enerzijds een in
grote lijnen uniforme opdracht, en anderzijds vol wisselvalligheden zoals het leven
zelf. En dat niet alleen wegens het oneindig varierend aanbod van het 'materiaal'
(de jonge mensen zelf!) als wegens de
verrassingen van een lesrooster dat, in
zijn sch i j nbaar serene en homogene compositie, toch vol zit met lessen die, hetzij
door tijd of door inhoud enigszins'ongelegen' komen.
Van Wilderode, die ooit sprak over „de tijd
toen een priester van het bisdom Gent alles moest kunnen geven, uitgenomen
melk" heeft de tirannie van de lesroosters
in veel variaties mogen ervaren. Dat de
classicus Latijn en Grieks doceerde, is
wel niet meer dan vanzelfsprekend. Hoewel... er ook jaren zijn geweest dat de
Vergi I i us-vertaler zijn gel iefde auteur door
anderen moest laten zingen, zoals de
dichter Van Wilderode in andere jaren dan
precies niet titularis was van de 'Poesisklasse'. Hoewel de flamingant Coupe
toen reeds ondubbelzinnig proclameerde:
,,daar is maar een land dat mijn land kan
zijn" werd hij tussendoor toch leraar aardri j kskunde („We i j len voort met Heylen ! ").
Ook Geschiedenis, Engels, en (doorlopend) godsdienst werden hem toevertrouwd.
Gevolg van het loteri j-karakter der lesroosters? Ten ware dat — de meest overtuigende verkiaring ! — de leraar Coupe
voor wie 'gezag' nooit een probleem betekende, die een stoere werker was, (nooit
ging hij onvoorbereid naar de klas), die
barstte van talent en vol I iefde was voor
de zaak, zoveel vertrouwen gewekt had bij

de 'verantwoordel i j ken' dat hem letter) i j k
alles kon worden toevertrouwd.
Over de leraar Coupe kunnen eigenlijk alleen de honderden, duizenden oudleerlingen spreken, vooral zij die nu met
een zekere recul als Ieraar of huisvader of
allebei terugblikken op hun collegetijd.
Natuurlijk staat, in hun geheugen en hun
verbeelding, de dichter Van Wilderode het
sterkst geprofileerd. Dat is en was niet alleen het geval bij dichters als Paul Snoek,
Jose de Poortere, Rene van Daele, Hector
van Oevelen, Tom Lanoye en anderen,
maar ook bij de ontelbaren die door de
geestdriftige leraar werden binnengeleid
in het land van de schoonheid.
Coupe heeft het zijn huidige en toekomstige biografen, bibliografen, essayisten, critici en bewonderaars niet gemakkelijk gemaakt. Hij is veelzijdig en produktief, woordenaar met tong en pen: chrysostomos en polygraaf.
Men zou bijvoorbeeld de tientallen schriften van leerlingen uit verschillende generaties moeten uitpluizen, flauwe afkooksels van wat het levende woord is geweest.
Er bestaan echter ook bronnen die hier
niet mogen worden verwaarloosd. Laten
we verwijzen naar het tijdschrift Ic Hou
waar niet de elegische Van Wilderode
maar de spetterend-humoristische Coupe
voortdurend aan het woord is. Jarenlang
was hi] en hoofdredacteur en voornaamste medewerker van dit collegeblad
dat reeds zoveel duizenden heeft verbl i jd.
Men ontmoet hier de monkelende, sours
uitbundige leraar, die gnuift maar niet vernedert, ironiseert maar niet sarcastisch
wordt. Het polemisch, karikaturerend vermogen van Coupe is immers een vreselijk
potentieel exposief dat hij — gelukkig
maar — meestal op tijd beheerst: hi] weet
dan de meute van de jagende honden die
hij kan loslaten, in te tomen. Vooral bij
zijn leerlingen kon hij zijn gevaarlijk vermogen milderen, want ook hij, als echt opvoeder, stond doorlopend en trouwhartig
aan de zijde van het misdeelde kind.
Een andere bron die hier niet onvermeld
kan blijven is zijn onvergelijkelijk boek De
Dubbelfluit. ,Zo rijk en gevuld,” zeggen
de leerkrachten, ,dat er te weinig overblijft voor ons." Dit handboek, met zijn
verschillende drukken (die typografisch
zo verzorgd worden dat alle voorgaande
drukken verder kunnen worden gebruikt)
werd bedolven onder superlatieven. Een
Nederlands pedagogisch tijdschrift,
nochtans geleid door zachtmoedige Benedictijnen, schreef gewoon-weg: ,Wie
De Dubbelfluit in handen heeft veegt alle
bestaande Nederlandse handboeken van

zijn schrijftafel." En een Nijmeegs hoogleraar — weliswaar een Vlaming —
schreef juichend: ,Ik heb als leerling, als
student, als leraar en als hoogleraar met
heel wat inleidingen tot de Nederlandse
letterkunde kennis gemaakt, maar dit
overtreft alles wat in de Nederlanden tot
nog toe werd uitgegeven."
Voor de auteur neerslag zelf van een bron
voor eigen lessen. En welke bron! Bijna
onfei l bare keuze (hi] ontdekte bv. Oosterhuis vooraleer die ook maar een bundel
had gepubliceerd), scherp aanvoelen,
exact situeren in algemene en persoonlijke geschiedenis, eerbiedige en vaak oorspronkelijke interpretatie, kostbare associaties en flitsende comparatistische
aanvullingen. Met een veelheid van cursorische lectuur die bij Coupe niet diende
om een slaperige maandag te vu lien.
Wat de Vergilius-vertaling, en als vertaalen dichtwerk, en als comparatistisch materiaal voor het onderwijs kan betekenen
willen wij hier verder onverlet laten.
De opvoeder Coupe komt immers ook buiten het muffe klaslokaal aan zijn trekken.
Hi] houdt niet van vergaderingen. Hi] onderschrijft ongetwijfeld de bede die Ignace de Sutter in zijn studeerkamer afficheert: „Red ons, Heer, wi j vergaderen".
Maar hij is de gedroomde man voor die
gevarieerde ontmoetingen waar wetenschap, kunst en vriendschap versmeiten.
Hij staat niet recht (fysisch gelijkt hij
soms reeds genoeg op Napoleon), hij ligt
er half-dromend bij en zegt „leyse", met
een stem die volgens het woord van
vriend Lieven Rens meer altviool dan cello
is, het laatste, soms vernietigende, maar
veelal bevrijdende woord.

Tweede kandidatuur klassieke fib/ogle te
Leuven, 1946. A. van Wilderode, tweede van
links bovenaan.
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In een hoekje van de leefruimte, midden de
vertrouwde kunstwerken.

Aan Anton van Wilderode
in duisternis geklemd
Ientel i j k uw stem
huiver van vreugde
van vreugde huiver
sereen
glimlacht uw gelaat
aan uw rust
woorden leggen zich
rusten over het in u gelegd geluk
en vergeten alles vergeten
niet meer verlangen
groen de regen
de nachtegaal geurt
Ka telijne van der Hal/en
1976
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Bij wijlen denk ik dat Kees Fens, toen hij,
zelf noorderling, een vergadering versloeg
waar de Noordnederlanders de Vlamingen nog maar eens hooghartig verbaal
overdonderden, aan Coupe dacht toen hi]
schreef:
,,Wi j werden gade geslagen door het sti l le
Zuiden, met een uiterste aan verbazing,
maar evenzeer met de hooghartigheid van
wie de adel van het zwijgen kennen. We
zaten ons daar volkomen belachelijk te
maken. En toen het Zuiden tenslotte dan
het woord kreeg, viel er eerst nog een St iite van bedachtzaamheid, en vervolgens
werd in enkele zeer zorgvuldig geformuleerde zi n nen, wat die noorderl i ngen een
uur besproken hadden omsingeld en verslagen."
De pedagoog Van Wilderode heeft zijn actieradius tot ver buiten het klaslokaal verIengd. Hij werd een soort Volkshogeschool op zijn eigen, een open Universiteit sui generis, een Academia van cultuuroverdracht. Zijn causeries (meer dan
1 700 !), inleidingen, vernissages, homilies, lessen in de schoolradio (meer dan
200), interviews, artikels, om nog te zwijgen van de Diksmuide-teksten, hebben
tienduizenden in den lande beurtelings
geboeid, beleerd, ontroerd, geamuseerd...
Laat de didactische bedoeling hier
meestal niet rechtstreeks aanwezig zijn,
toch is het een feit: wie Van Wilderode
hoort, leert ook iets. Deze dichter is geen

oppervlakkige prater of charmeur, ,,hij
vleide geen groten", hij geeft een inhoud,
hij is iemand die zedelijke normen aanvaardt en zich niet laat overdonderen door
slogans en kretologie, door 'media' die
lang geen medium meer zijn in dit land,
maar instrumenten ter manipulatie. Hij is
een man van soliede waarden en dappere
standpunten, die weigert zich in conservatieve of progressieve hokjes te laten
opsluiten, die vrijmoedig en vrij van links
naar rechts wandelt, steeds met de bedoeling de waarheid te vinden... en ze te
dienen. Hij is nog in voile levenskracht en
mocht verdiende erkenning in ruime mate
ontvangen. E6n van de heerlijkste loftuitingen werd hem toegezongen in augustus jongstleden door... een franstalig
blad, het satirische Pan:
,,Dans les livres frangais on ecrira plus
tard que, plus que partout ailleurs en
Europe, plus que par Prevert et autres
Rene Char une poesie pure, classique,
limpide, hellenique fut creee en Flandre
apres Ia seconde guerre mondiale.
Notamment par ('abbe Cyriel Coupe. II a
65 ans, la voix d'un gosse et ('amour d'un
adolescent pour son sol et les gens de
son terroir. II signe Anton van Wilderode.
II a traduit le meilleur des Grecs et des
Latins, it a chante en neerlandais le plat
pays mieux que le meilleur Brel."
Steller dezes schrijft dit alles met grote
dankbaarheid, onder meer omdat het hem
meermaals gegund was als inspecteur
binnen te sluipen in de klas van pedagoog
Coupe en er telkens weer verrijkt buiten te
komen: ,Quem inspiciens ipse didici".
Jozef Sterck

e €ze, richelieu
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Enkele van de opdrachten van Paul Snoek aan zijn 'oud-leraar, die
hij altijd is blijven waarderen.
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Anton van Wilderode als bloemlezer
In het hoofd van Anton van Wilderode zitten zeker wel een honderdtal bloemlezingen waarvan hij er slechts enkele heeft in
druk gegeven. Dat is niet zo verwonderlijk
want een bloemlezer is per definitie een
kieskeurig Iezer, een samenlezer van bloemen en een goede bloemlezing mag niet
meer zijn dan de sprankel van een encyclopedische geest die goed kan kiezen

maar vooral raak weet te schrappen.
Enkele jaren geleden waren poezie-bloemlezingen volop in: over alle denkbare en
vooral verkoopbare onderwerpen verschenen poezie-verzamelingen. Van al deze
goed-in-de-markt-Iiggende uitgaven heeft
Anton van Wilderode misschien de beste,
meest gefundeerde bloemlezing afgeleverd: En het woord was bij God, 500 religieuze gedichten uit de Nederlandse letterkunde (1979). Anton van Wilderode is
bij de samenstel I i ng zeer genuanceerd en
weloverwogen tewerk gegaan zoals uit
het gebalde voorwoord bl i j kt. Van rel igieuze teksten van voor 1900 bestaan
reeds talloze bloemlezingen: dat werk
moest niet meer overgedaan worden en
toch konden enkele hoogtepunten niet
zonder meer weggelaten worden omdat
zij een sterke stempel op het religieuze
dichten hebben gedrukt. Daarom werd
een keur van vijftig oude gedichten o.a.

van Gezelle, Vondel enz. opgenomen. De
klemtoon blijft evenwel hedendaags en
modern.
De bloemlezing is oecumenisch opgevat.
Het was Van Wilderode niet te doen om
het enig ware geloof met poezie te propageren maar hij wilde de dichtende, religieus gerichte mens in al zijn verscheidenheid tot zijn recht laten komen. Daarom is ook ruimte voorbehouden aan n ietconfessionele dichters, aan 'de teloorgeganen en de teleurgestelden, de zoekers
op de heen- en op de terugweg'. Religieuze poezie is immers niet vast te binden

gel i jki ngen en metaforen, bedoel i ngen
en verbanden, te ausculteren, of te luisteren." Het religieuze gedicht kan men niet
aan zijn oppervlakte herkennen: het gebruik van de naam Gods en/of de titel gebed zijn geen betrouwbare criteria. Dikwijis worden ook teksten als religieus
beschouwd die slechts 'begrippelijke mededel i ng van edele gevoelens en gedach-

aan de kerkganger en evenmin aan the-

van religieuze poezie maar veel belang-

ma's of gevoelens.
Om een gedicht als religieus te categori-

rijker volgens Van Wilderode is de toon,
de wijze van schrijven, die uiteindelijk teruggaat op de houding van de dichter.
Deze opvattingen van Van Wilderode hebben de structuur van de bloemlezing bepaald: de gedichten werden gegroepeerd
in flexibele thema's waarin het geloof
d.w.z. de overgave en deemoed, centraal
staat: geloof in God, Jezus Christus, De
Heilige Geest, de Gemeenschap, het Eeuwige Leven. Binnen deze thema's komen
ook de gedichten aan bod die de grote
kerkelijke feesten als Kerstmis, Pinksteren tot onderwerp hebben.
Van Wilderode blijft ook de band met de

seren, is Van Wilderode uitgegaan van
drie essentiele steunpunten: de dichter,
het gedicht en de lezer. Echte religieuze
poezie, meent Van Wilderode, ontstaat uit
een besef van deemoed, dat is uit het gemoed van de dienaar en diezelfde houding
moet ook de lezer van religieuze poezie
zich eigen maken: een houding van ontvankel i j k, tot overgave bereid lezen.
Religieuze poezie stelt dus niet alleen ei-

sen aan de dichter, ook aan de Iezer: ,hij
moet de religieuze overdracht kunnen
accepteren, hij moet over het vermogen
beschikken om woorden en beelden, ver-

ten' bevatten, 'waarvan de wazigheid als
poezie moet doorgaan en de betutteling
als overtuiging'.
Er zijn natuurlijk enkele, traditioneel vastgelegde uiterlijke herkenningsmiddelen

Zuidafrikaanse poezie behouden. Uit al te
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Vera Neels: Oude vrouw, aquarel.

grote bescheidenheid heeft hij evenwel
geen gedichten van zichzelf in deze
bloemlezing opgenomen.
Als bloemlezer heeft Van Wilderode met
deze verzameling meesterlijk werk verricht. Het was ook het resultaat van een
levenlang bezig zijn met poezie, gebaseerd op een moei l i j k overschatbare kennis van onze letterkunde. Een proeve van
die kennis vindt men al in zijn eerste
bloemlezing: De Dubbelfluit, een handboek voor schoolgebruik (1968). Deze
bloemlezing uit onze epiek en lyriek vanaf
het begin tot de experimentele poezie
doet het uitstekend in het circuit van
schoolboeken, maar het is veel meer dan
een schoolboek. Als men zoekt naar
vraagjes en opdrachten, naar op maat
gesneden studiestof, met vet gedrukte geheugensteuntjes en kadertjes komt men
bedrogen uit. Het zou ook al te dwaas zijn
om de hier bijeengebrachte documentatie
en overvloed aan inzichten door de leerlingen klakkeloos te laten van buiten leren.
Daarvoor is het niet bedoeld. Het is een
boek om te lezen en te raadplegen, om
zijn kennis te nuanceren en te verdiepen,
om creatief mee les te geven en te leren.
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Hubert de Voider: Zelfportret, olieverf.

Het boek is kiassiek geconstrueerd: historisch, naar stromingen en rond individuele schrijvers. Het is overheersend
tekstgericht maar geeft eveneens biografisch materiaal en bevat voor elke schrijver talloze bibliografische gegevens en
verwijzingen. Bovendien wordt de verscheidenheid van interpretaties over een
tekst metterdaad beklemtoond door kritische citaten en uittreksels en nergens
valt een doctrinaire trek of schoolse betweterij te bespeuren.
Elke letterkundeleraar vindt hier zijn gading om zijn lessen samen te stellen, of
hij die nu thematisch, chronologisch ofill ustratief wil opvatten. Daardoor veroudert dit boek niet vlug en kan het ook na
de schooltijd nog nuttige diensten bewijzen aan elke liefhebber van onze literatuur.
In 1971 verschenen nog twee bloemlezingen van Van Wi Iderode: Het groot Jaargetijdenboek en Dier-bare poezie.
In Het groot Jaargetijdenboek heeft de
dichter 366 gedichten, voornamelijk natuurgedichten verzameld, een gedicht
voor elke dag. Deze verzameling is een
moderne brevier, een meditatieboek voor

de leek of zoals hijzelf zegt in de inleiding
„een paar minuten geestelijke conditiegymnastiek, een dagelijkse korte meditatie als antidotum tegen de oppervlakkigheid, de haast, de luidruchtigheid en de
eenzaamheid in en buiten ons. Een livre
de chevet, een bedboekje dus, altijd onder
handbereik ". Dier-bare Poezie is uit zijn
werk voor de schoolradio ontstaan en bevat een speelse groepering van gedichten
rond dieren als paarden, ezels, honden,
katten, duiven, zwanen, enz. Deze bloemlezing streeft geen volledigheid na en
heeft alleen tot doel de leerling aan te zetten om ontspannen met poezie om te
gaan en zelf te grasduinen in thema's en
verbanden.
Als bloemlezer heeft Anton van Wilderode
vooral didactische en meditatieve doeleinden nagestreefd. Hij heeft vooral goede poezie willen verzamelen voor de leek,
de liefhebber die 's avonds verpozing
zoekt in rustige bezinning en schoonheid.
En in dat opzet is hij volledig geslaagd:
het succes van die bloemlezingen bewijst
het.
Armand van Assche

Van Wilderode, vrij persoonlijk

Toen ik — schooljaar 1950-51 — bij Van
Wilderode in de poesis aanbelandde, was
hij er niet. Een ziekte uit Rome meegebracht had hem t i jdel i j k buitenspel gezet
en een even eer(bied)waarde nam de rol
enkele maanden over.
Na zijn herstel trad ons een des te frissere, van levenslust tintelende geestel i jke
tegemoet, gewapend met de Don Camillo
van Guareschi, waaruit hij graag, los van
elk schools programma, voorlas. Dat was
altijd meegenomen; want, al was hem een
faam van vreemde reizen en ons onbekende letterkundige prijzen voorafgegaan, wij
zaten niet onmiddellijk te springen op de
literatuur. Ondergetekende hield ruim
veel van voetbal, techniek en het wat vrije
buitenleven, en het oproepen ervan in verzen, voor zover mogelijk, leek hem aan de
overbodige kant. Toch waren wij — het
verschijnsel was algemeen — vrij vlug
ontwapend. Als geen ander wist Van Wilderode nieuwe bruggen te leggen, met behoud van de bestaande. Zijn bijna zwevende humor zalfde en prikte, zijn eerlijk enthousiasme overtuigde. Alles werd aangeboden; maar je mocht 'neen' zeggen. En
dat deden we niet. We geloofden, en verrijkten ons met iets wat velen niet kenden,
wat thuis nooit had geklonken. Voor het
eerst leerde ik met overtuiging versregels
om ze te bezitten. Ik ken ze nog.
Op een keer citeerde Van Wilderode, naar
aanleiding van door ons 'gemaakte' gedichten onbewimpeld vijf namen van leerlingen (ondergetekende niet) die hij zonder meer een echt dichterschap voorspelde 'als ze het belangrijk vonden'. Geen
van die vijf is er bij mijn weten totnogtoe
op ingegaan, maar daarover heb ik later
bij hem nooit een negatieve klank gehoord. Het leek hem voldoende iemand
zich van zijn mogelijkheden bewust te maken.
Overigens heb ik het later ook steeds
merkwaardig gevonden, dat iemand met
een zo scherp omlijnde ideologie nooit
zijn overtuiging programmatisch aan de
man heeft willen brengen. Wij voelden dat
hij overtuigd was; maar wie anders dacht,
kon dat vrij zeggen. En iedereen was welkome gast op zijn kamer. Elk boek was bij
hem te leen, en zonder achterdocht gaf hij
aan de eerste de beste, wat verwaaide
leerling zijn vertrouwde, in sigarenrook
gerijpte bezittingen mee. Ik veronderstel
dat hij zo zeer waardevolle stukken — die
hi] bezat — moet verspeeld hebben. Maar
de gedachte dat ze dienden, was blijkbaar
het sterkst.
Zelfs zeer persoonlijke notities — talrijke
reiservaringen in d i kke copybooks — aarzelde hij niet aan vrienden mee te geven:

Ti/dens een weekeinde te Beernem op het kasteel van de gravin d'Hespel, samen met Fernand
Bonneure, Bertien Buy!, Walter Haesaert en Paul Snoek.

Ward de Dobbelaer: Beveren-Waas: Haasdonkse Statie.

Enkele jaren na mijn humaniora belde ik
weer aan, de eerste teksten in de hand. 1k
voelde bijna dat hi] het steeds geweten
had. En ik werd de onregelmatigste bezoeker die hij heeft gehad. Maar dat was
geen probleem. We konden — zowel na
jarenlange onderbreking als om de ande-

vloeiend geschreven en verluchte dagboeken, die hij wellicht uit aandrang, maar
ook uit 'zin voor stielvaardigheid' schreef.
Al smedende smid worden was, en is,
hem een vertrouwd devies. Wie zijn werk
leest, interpreteert de spontane viotheid
van de verzen niet altijd zo.
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re dag — de nutteloze stadia van de intermenselijke relatievorming (hier glimlacht
hij om de holle frase) links laten, en op
tien minuten het belangrijkste uitwisselen. Wanneer hij (mijn) teksten las, zei hij
nooit wat minder goed was; alleen duidde
hij naderhand met voorzichtig potlood enkele regels of woorden aan, die hem
'sterk' leken. Zelfs na weken afwezigheid
(van mijnentwege) kon hij nog onmiddellijk situeren wat hem opgevallen was, en
hij las dat op zo'n wijze, dat hij mij overtuigde. Liet ik enige aarzeling blijken, dan
was zijn aanmoediging even doeltreffend
als eenvoudig: de anderen schrijven ook,
zei hij.
In die jaren situeerde zich ook de literaire
opgang van zijn gekendste 'leerling': Paul
Snoek, die een jaar na m i j in poesis zat,
en die ik vanuit jeugdbeweging en andere
parascolaire activiteiten kende. Later
volgden, met vaste regelmaat: Jose de
Poortere, Herman Fierens, Bert Roels,
Tom Lanoye, Hector van Oevelen. Allen
verwezen, naar mijn weten, wat hun 'ontluiken' betreft naar Van Wilderode; en velen bleven dit doen, ook later. Over zijn
oud-leerlingen voerde hij nochtans geen
voogd i j schap en nooit dacht hi] i n termen

van een 'school'. Ik vermoed dat hij er wel
gelukkig om was, niet zozeer om hun succes, maar wel om hun ervaring als dichter,
die hij rijk en diepgaand achtte. Hij sprak
zelden over hen, maar las hun werk met
aandacht.
Waar hij wel over sprak — eerder vertelde
— waren zijn ontmoetingen met mensen
die hem aanspraken. Terug van een bezoek bij Wies Moens kon hij een uur en
meer vertellen over een boeiende periode
waar ik weinig weet van had. Eens vertelde hij me zijn wedervaren bij een bezoek
aan de geboortestreek van Gerrit Achterberg alsof ik er zelf geweest was. Hi]
hield, en houdt, van zulke diepgaande
sfeerbezoeken, want ook Alain Fournier
volgde hij zo op de voet. Le grand Meaulnes was overigens een boek dat hem,
reeds in onze humanioratijd, sterk aansprak. Romantiek in zijn zuivere vorm is
hem een essentiele waarde, en ooit liet hi]
zich in een gesprek ontvallen: weet jij lets
anders ?
Soms las hij voor. Zo b.v. uit zijn Aenels,
twee bladspiegels in scherp afgelijnde en
toch levendige calligrafie: de Latijnse,
gestructureerd volgens de planmatigheid
van de zinsbouw, de andere in dat her-

Lied van de schepselen
zoals gezongen door Sint-Franciscus van Assisi

Verheven Heer, Almachtige, Algoede,
aan U behoren lof en eerbetuiging
en alle zegening. U, Allerhoogste
alleen komen zi j toe, geen mond van mensen
is immers waardig U bij naam te noemen.
Geprezen moet Gij zijn met heel uw schepping
met meester Broeder Zon in het bijzonder:
hij maakt de dag, door hem verlicht Gij alles.
En hij is echt, en straalt met grote luister
die hij aan U ontleende, Allerhoogste.
Geprezen moet Gij zijn, mijn Heer, geprezen
om Zuster Maan daarboven met haar sterren:
Gij hebt hen aan het luchtgewelf getekend,
verrukkel i jk en kostel i j k en zeer helder.
Geprezen moet Gij zijn, mijn Heer, geprezen
om Broeder Wind, de hemel en de wolken
en barsgezind en goed weer, om het even:
door hen verkloekt Gij uw hele schepping.

dicht Nederlands. Of ook wel eens — later — een eigen gedicht met de bewogen
zekerheid van de maker, die het recht
heeft elke waarde haar voile klank en betekenis te geven. Hij vroeg nooit of het
goed was, maar was wel gevoelig voor
een echo van innerlijk meebeleven.
Spraken we wel eens over andere onderwerpen — de wisselvalligheden van het
leven rondom — dan werd hij een oplettend wijze. Hij was, of leek, nooit ontgoocheld, onthutst, ontdaan. Hij schrok
niet van het leven en zijn grillen, maar
wist letterlijk 'God weet uit welke ervaring' de hele gamma van het menselijk
bestaan. Di kwi j Is dacht ik: hi] heeft, wellicht ook via de literatuur maar toch echt,
alles meegemaakt. En met blijdschap genoot hi] er het goede van.
Minder gelukkig was en is hij met de
geestelijke verarming, met een vastgelopen links-rechts-opstelling in dit land, met
de compromismaatschappij. Maar het
verzuurt niet. Steeds weer tintelt een realistisch optimisme vanuit een geestelijke
diepte omhoog, die, naar ik meen, zijn fundamenteel priesterschap is, dat hij beleeft door een kracht, die niet de onze is.
Rene van Daele

Geprezen moet Gij zijn om Zuster Water
die nuttig is en nederig en kuis en kostbaar.
Geprezen moet Gij zijn, mijn Heer, geprezen
om Broeder Vuur, want met zijn medewerking
verheldert Gij de nacht; en hij is vrolijk
en schoon om aan te zien, sterk en onstuimig.
Geprezen moet Gij zijn om onze Zuster
de Moederaarde die ons draagt en voedstert,
die velerhande vruchten doet gedijen
met bontgekleurde bloemen en gewassen.
Geprezen moet Gij zijn om onze Zuster
Lichamelijke Dood, waaraan geen wezen
dat op de aarde wandelt zal ontkomen.
Rampzalig wie in zware zonde sterven,
maar zelig die het einde komt verrassen
geborgen in uw hei l igste genade:
de tweede dood berokkent hem geen schade.
Geef lof aan onze Heer, en alle zegen i ngen
en dank hem, die gij dient, met diepe deemoed.

vertaling Anton van Wilderode
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Reisgenoot Anton van Wilderode

Kennismaking
Ach er is altijd lets dat in de verte boeit
naast de verborgen vordering der rivieren:
het oud verlangen doet de vooglen zwieren,
de bijen zwermen aan de boom die bloeit.
Anton van Wilderode schreef deze vier
versregels in 1943 in zijn eerste dichtbundel De Moerbeitoppen ruischten. Zij gaan
vooraf aan zeven reisgedichten geschreven naar aanleiding van een Romebedevaart die de jonge dichter in 1937 met
K.S.A.-Jong-Vlaanderen deed. Gedurende
dat poesisjaar — herinner ik mij — zag ik
Anton van Wilderode voor het eerst. Het
was ter gelegenheid van de trimestriele
proclamatie van de uitslagen in de feestzaal van het Klein-Seminarie in SintNiklaas. Driemaal 's jaars kwam hij daar,
onder oorverdovend applaus, onhandigschuchter en uiterlijk onberoerd, tussen
de rijen naar voren om zijn erekaart bij de
superior op te halen voor 'Nederlandsch
opstel': Eerste de Heer Cyriel Coupe!
Voor de eerste maal hoorde ik het jaar
daarna teksten van hem in het openbaar
voordragen, toen de sterke retorica 1938
de jaarl i j kse Sint-Antoni usrevue opvoerde, op basis van zijn teksten. Het was een
grootste maskarade. Vele jaren lang bleven de vendelschilden, opgehangen in het
K.S.A.-lokaal van het college, getuigen
van Cyriel Coupe's creatief schilderstalent en zijn gevoel voor kleur en symbool.
In de stille oorlogstijd lazen we zijn eerste
bundel De Moerbeitoppen ruischten
(1943). Hij is van nu af aan Anton van Wilderode.
Een jaar later liepen we in Leuven een
paar keer aan elkaar voorbij tussen het
Pauscollege en het filosofisch instituut
op zoek naar een verschillend auditorium.
In zijn tweejaarlijks verblijf aldaar, ontlook, onder de kundige leiding en het verliefde oog van Professor Cochez een onaflaatbaar verlangen naar het oude Hellas
en het Land van Verg i l i us.
De herfst 1944, die „met zijn schuim door
onze dorpen joeg" bracht ons gevoelig
dichter tot elkaar, toen wij 'toeval l ig' een
enkele keer in hetzelfde rijtje aanschoven
voor het kamp van Lokeren.
Het was in de winter van 1946 — E.H. Cyriel Coupe gaf toen zijn eerste lessen in
de poesis aan het Klein Seminarie — dat
ik hem zomaar eens een bezoekje bracht,
ik woonde immers in Sint-N i klaas. Tussen
lesvoorbereidingen — hij had toen al zijn
sierlijk geschrift — en huistakennazicht
in lazen we onder de schemerlamp stukken uit 'Najaar van Hellas' en het Engelse
gedicht 'The Daffodils' van William
Wordsworth. Het was onze eerste per-

over Friesland, een dambord van hevig
groen doorkruist met zilveren linten en
een horizon van zee en wadden, naar Groningen, waar we na een kwartiertje al veilig landden. Het was een heerlijke luchtdoop.
Van deze reis herinner ik me verder niets
meer tenzij de slaapkamer van de pastorie van Delfzijl — waar we middernacht
voorbij aan de bel trokken om het licht uit
te doen! — en de hunnebedden van het
armel i jke Drente.
We vonden de reis allebei geslaagd en het
zou nog web eens meer mogen gebeuren!
Onze jongste reis (1983)

Voor de bungalow, gebouwd in de ouderlijke
tuin te Moerbeke-Waas, 1976.

soonlijke ontmoeting.
In de lente daarop stuurde ik hem vanuit
het Engelse Lake District een prentkaart
met paasbloemen en het eerder genoemde romantische gedicht.
Onze eerste refs (1947)
Het werd grote vakantie 1947 eer we voor
het eerst probeerden samen op reis te
gaan. Amsterdam werd uitgekozen. Van
Wilderode was er al eens eerder geweest,
op studentencongres, in zijn Leuvense
tijd.
We dwaalden door de stad met de ogen
van Bertus Aafjes:
,,Amsterdam, o stad van De Keyser,
Voor wie aan uw grachten ontlook
Schooner, vriendelijker en grijzer
Dan welke stad ter wereld ook. 2
We kregen er de jeuk in een Boor pensionnetje en kochten op het Leidse Plein een
ticket voor de goedkoopste vlucht van de
K.L.M. Het was voor 's anderendaags van
Leeuwarden naar Groningen. We geraakten uit zuinigheid vanuit Edam in een autobus met schoolkinderen tot over de afsluitdijk en konden, nog net op tijd, met
een privelift het vliegtuig halen. We vlogen met een Dakota — kort nadien werd
dit type om veiligheidsredenen voorgoed
aan de grond gezet — in scheervlucht
"

Het was in augustus 1983. We zagen veel
schoons opnieuw en veel nieuw schoons.
Spanje was prachtiger dan ooit voordien.
Uit het vele som ik slechts enkele plaatsen op die Van Wilderode sterk hebben
aangegrepen.
Er was de hotelkamer van de eerste dag,
een klein museum, in het hooggelegen
Rona, waar Rilke zijn 'Spanische Trilogie'
schreef.
Er was Sevilla, Cordoba, Guadalupe en
Caceres, dat we meenden al zoveel jaren
eerder goed te hebben gezien.
Totaal nieuw voor ons was het vredige
Yuste waar Keizer Karel een appartement
liet bouwen naast het klooster om er zijn
laatste levensmaanden in meditatie door
te brengen. Wij konden het oordeel van
koning Alonso moeiteloos bijtreden: „es
tierra la mas apacible y de mayor templanza y mas recreacion que hay en
Espana".
Avila was nog altijd ommuurd, maar de
grote Theresia is er sedert het pauselijk
bezoek voelbaarder aanwezig.
Er was Toledo op 15 augustus in feest
voor haar patrones. We vereerden met een
kathedraal vol vurige Toledanen het romaanse beeld van de geliefde 'Virgen' del
Sagrario opgesteld voor het weergaloze
retabel van het Altar Mayor. In het hart
van de Mancha, waar Don Quijote nog
leeft, zochten en bezochten wij het landgoed, de finca, 'Las Meninas' (de freules)
waar we tweeendertig jaar geleden — of
was het gisteren? — te gast waren bij de
familie de Enriquez de Luna (verwanten
van de hertog van Alva) en waar Van Wilderode destijds zijn 'Avonden in de Mancha' schreef. Er was in al die jaren niets
veranderd tenzij de mensen: moeder was
een half jaar geleden gestorven, de kinderden woonden elders en de zonen kwamen er af en toe nog op patrijzenjacht.
En last not least was er Granada, de
Moorse parel van weleer, met Generalife
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On Alhambra op de heuvel en de schatkamer van de Vlaamse primitieven in de Capilla Real van de benedenstad. (Wij waren
volmondig akkoord met de dichter Francisco de Icaza die schreef dat er geen grotere beproeving bestaat dan blind te zijn
in Granada: no hay en la vida nada coma
la pena de ser viego en Granada!)
lk ben er zeker van dat het een nieuwe
bundel wordt als de gezondheid goed
blijft en de vrienden Van Wilderode met
rust laten !
De tussentijd (1947-1983). Een Anthologie?
Het is onmogelijk er het relaas van te verhalen. Aileen Van Wilderodes dagboeken
zijn daartoe in staat. Ze zijn al die jaren
zorgvuldig en nauwkeurig bijgeschreven:
een rijke bibliotheek! Ik kan alleen de inventaris maken van de reisgedichten, die
in deze periode zijn ontstaan. Uit de
meeste van 's Heren landen die wij bezochten vind ik geen enkel gedicht.
Een Zomer Verzegeld schenkt ons vier pareltjes van gedichten, ontstaan in 1975 in
Coverack in Cornwall, en in De Moerbeitoppen ruischten vinden we twee Zwitserse gedichten, eerstelingen, die ontkiemden op de eerder genoemde Romebedevaart, aan het Vierwoudstedenmeer en in
Kandersteg.
Al de overige gedichten — ik tel er meer
dan driehonderd — zijn gesitueerd, hetzij
in de lage landen, hetzij in het zuiden van
het Avondland, met name in Griekenland,
Paestum en Sicilie incluis (± 30 gedichten), Italie (± 60 gedichten) en Spanje
(± 30 gedichten).
Indien ik van deze reisgedichten een
bloemlezing zou samenstellen, zou ik in
het woord vooraf Gaston Durnez de dichter laten bevragen naar de betekenis van
het reizen en zou ik voor verdere analyses
van het oeuvre het woord laten aan Albert
Westerlinck en Lieven Rens zaliger.
De eigenlijke bloemlezing zou ik de titel
meegeven: Van Oever naar Overoever en
de bundel laten beginnen met enkele algemene gedichten uit Het Land der mensen (1952).
Ik noem 'lk lig in een landschap van heuvels alleen' en 'Men kan een land niet lichter openleggen' en tenslotte de meesterlijke suite van zeven gedichten: 'Landschap der Ziel'.
Ik zou vervolgens het gedicht 'Luchtreis'
opnemen uit De Dag van Eden (1964) en
deze ouverture afsluiten met twee merkwaardige gedichten uit De Overoever
(1981) geschreven naar aanleiding van
een autotocht in 1978 doorheen Oud308

Raf Coorevits: ets.

Etrurie. Het zijn de gedichten 'Onderweg'
en 'Het Oponthoud'.
Het eigenlijke midden zou slechts uit
twee delen bestaan, waarvan het eerste
deel 'Lied van mijn Land' (een keuze uit
± 200 gedichten) 3 en het tweede 'Lied
van het Zuiden' (een keuze uit ± 100 gedichten) zou heten.
Ik zou er een kijk- en leesboek van maken,
geografisch en chronologisch geordend,
met op de linkerpagina telkens de afbeelding, voorzien van enkele summiere gegevens van tijd en plaats en de nodige realia
om het gedicht te verstaan, en op de tegenoverliggende bladzijde niets dan het
gedicht zelf.
Het boek zou besluiten met de aanhef uit
Dorp zonder ouders (1978), 'Het Land van
Amen', een elegie van acht onovertroffen
gedichten van terugkeer.
De laatste dingen die ik wil bewaren
wanneer het stil wordt met de laatste koude
zullen geluiden zi/n, innig onthouden
uit de gewelven van mi/n kinder/aren:
het zwoegen van de blaasbalg, hamersla-

gen
op i%zer zonder weergalm, aan mijn oren
het i/selijk gekri/s van spi/kerboren.
En liefst van al in vroege voorjaarsdagen
olieverf ma/end over de klanten buiten
mijn vaders molen rinkend in de ruiten.
Fernand van de Velde

I Reeds eerder schreven wij: 'Anton van Wilderode op
refs' in 'Kruis en Leeuw' V-de jg. nr. 1; 'Reizen op Rii m'

in 'De Autotoerist' XXXVI-de jg. nr. 11.
Bertus Aafjes, Een voetreis naar Rome, Amsterdam
1946, p. 12.

2

Met de grootste concentratie in het Waasland, vijftien gedichten in Frans-Vlaanderen en slechts drie in
Nederland, met name Aanhef (I) en Slot (V) van Ecloge
van het geluk (1946-47), gesitueerd op het eiland
Texel (het stadje Burg) en Den Helder (N-Holland) en
het recente gedicht 'Perkloos de Polder' (1983) in het
nabije Hulst (Zeeuws-Vlaanderen).
3

Gelegenheidspoezie, maar poe"zie

Huldiging door de provinciale overheid van
Oost-Vlaanderen te Gent, n.a.v. de toekenning
van de Driejaarlijkse Staatsprijs voor Poezie,
1981. Gouverneur De Kinder overhandigt het
geschenk van de provincie.

De leek heeft, zoals vaak bl i jkt, even ontroerende als verkeerde ideeen over de geboorte van het gedicht. De welig verspreide veronderstelling is dat het schrijven
zich opdringt, wanneer de dichter zich in
een situatie bevindt, die niet anders dan
inspirerend kan werken. Verwijlt de poeet
in een fraai landschap, dan zou hij, zo
wordt gedacht, terstond de pen willen nemen, zoals de fotograaf een mooi gegeven ter plekke vastlegt. De waarheid is dat
de dichter zelden tot een zinnig vers in
staat zou zijn op het ogenblik zelf van de
ervaring. Hi] registreert gewoon, met zintuigen en gemoed. Pas later wordt het geregistreerde verwerkt; het is soms harde
en lange arbeid in de beslotenheid van
een kamer. De charme van het gedicht ligt
onder meer in het feit dat de lezer geen
spoor vindt van de geleverde arbeid, het
moeizaam slijpen van het vers, het vechten met de woorden.
Waar zit de vergissing? In de waan dat inspiratie bijna volstaat om het gedicht te
schrijven. Aan ordenend denkwerk, de
strenge keuze van woorden, het schrappen en herschrijven wordt niet gedacht.
Dezelfde vergissing ligt ten grondslag
aan de opvatting dat het gevraagde gelegenheidsgedicht geen gaaf stuk kan worden. „'t Gedicht uit plicht gelukt niet
licht", zoals een welmenende borst het
ooit uitdrukte. Men zou er raar van opkijken, zo men de poetische oogst zou evalueren die in opdracht van derden werd geschreven. In Nederland kent men overi-

gens het fenomeen waarbij openbare
besturen, stadshoofden bijvoorbeeld, een
dichter verzoeken een gedicht of een bundel te schrijven naar aanleiding van de
vieri ng van een of andere heug l i jke gebeurtenis. De auteur die hierop ja zegt,
kan zich niet veroorloven een m inderwaardig broedsel of te leveren en doet dat gewoonlijk ook niet.
In Vlaanderen wordt wel een beroep op de
dichters gedaan voor spelteksten, sfeergedichten, gelegenheidsstukken en wat
men bindteksten pleegt te heten. In tegenstelling met het uit Nederland aangehaalde voorbeeld wordt hier doorgaans van
'tekst', niet van poezie gesproken. Het onbreekt dit vruchtbaar landje niet aan mannen en vrouwen die op dit gebied bruikbaar en aan het doel beantwoordend werk
hebben geleverd. Zonder een van hen te
willen kwetsen, geef ik nochtans als mijn
vaste mening dat er voorlopig maar een
man is die de gevraagde teksten steeds
onder het et i ket 'poezie' kon i nd ienen en
het is geen raadsel waarom b.v. het
IJzerbedevaartcomite dit unieke talent in
zijn greep wil houden.
Ik heb geen overzicht van al de poezie die
Van Wilderode in opdracht heeft geschreven. Want behalve de bekende organisaties hebben meer dan waarschijnlijk tal
van plaatselijke comites en enkelingen
hem benaderd en zal hij zelfs niet aan
communie- en bruiloftsstukjes ontsnapt
zijn. Gezelle en anderen was hetzelfde lot
beschoren. Aan wat mij echter bekend is,

heb ik genoeg om te veronderstellen dat
deze man gewoon niet kan schrijven beneden het poetische peil. Ik beweer niet
dat er geen onderscheid zou zijn tussen
zijn werk in opdracht en het overige oeuvre, maar de grens tussen beide is soms
zo subtiel dat het begrip gelegenheidspoezie bij hem niet meer scherp afgelijnd is. Zijn de fraaie gedichten in het
kijkboek Daar is maar een land dat mijn
land kan zijn in feite ook geen gelegenheidspoezie? Zij mogen nochtans naast
de vroegere Vijftig Waaslandse gedichten
gelegd worden, die ik tot het beste van de
hele Nederlandse poezie reken.
Dertig jaar geleden ontstond de 'Ballade
van de zes ridders':
„ Wij hebben zes ridders voorbij zien gaan.
Zij voerden geen staatsie, geen hoge
waan,
zij hadden slechts grauwe kapoten aan."
Het is niet meteen lyriek van de toppen.
Het is een aanloop. Maar vanaf de tweede
strofe al neemt de dichter zijn vaart:
,,Hun burcht was een nest van aarde en
hout
in de smalle pijp van een loopgracht gebouwd,
maar hun hemel werd beurtelings blauw
en goud."
En vender:
„December en nachtwind en ach, misschien
een kindergelaat dat zijn thuis heeft gezien. —
Maar een jonge dode van zeventien."
En:
,,De broer rent schreiend de broer tegemoet
en dan komt de nacht als de trage stoet
van het donker begint op een vlakte van
bloed."
Wie het thema kent, wordt onweerstaanbaar gegrepen door de felle vertolking van
drama en verdriet, van het heroische en
het vergeefse.
Dertig jaar later, in Diksmuide 1983, horen
de tienduizenden op dezelfde vlakte van
altijd:
,,Enkel de ouders bleven om te treuren
in hun geledigd huffs van vroeger achter
waarzij de wederkeer derzoons verwachtten.
Toen geen terugkwam sloten zij de deuren
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Samen met Juliaan Haest, Rudolf van de
Perre en Gaston Durnez, 1982.

en liepen met verdrietige gedachten
de wegen westwaarts door de zomernachten. "
en, feller nog, gevoeliger en poetischer:
„Sours, op zijn zerksteen, maakt de zomerregen
de bijna uitgewiste lettertekens
een ogenblik weer leesbaar, en de wind
legt er bewegelijk een bloemtak tegen.
De hemel is de aarde goedgezind."
Wat tussen 1953 en 1983 'voor de gelegenheid' werd geschreven, zou een uniek
poetisch boek vullen, met o.a. het prachtige 'Lied van de stroom en de weide', het
'Lied van de toren' dat barst van heilige
verontwaardiging, het 'Lied van de vrede',
de 'Vrouwen voor Vlaanderen' en 'Vrouwen voor de vrede', de ontroerende gedichten bij de jaarlijkse bloemenhulde bij
het lJzerkruis, te veel en van zo'n volgehouden spankracht en niveau dat een selectie haast niet mogelijk lijkt.
Met het voorgaande heb ik niet willen suggereren dat talent en arbeid volstaat om
degelijke gelegenheidspoezie te schrijven. De dichter moet bezield, zo mogelijk
bezeten zijn van het thema dat hem wordt
voorgelegd. Wie niet gelooft, kan moeilijk
een religieuze aangelegenheid van poezie
voorzien. Wie het dramatische epos
Vlaanderen niet in hart en bloed heeft beleefd, kan de gedichten niet schrijven die
Anton van Wilderode, schijnbaar zwierig
maar in feite uit de uiterste diepte van zijn
bewogen Vlaams gemoed, meer dan dertig jaar lang schiep. En van vrede gesproken, tegen de stoetenslogans van onze
dagen steekt de vredespoezie van de
IJzerbedevaartdichter vorstelijk om niet
te zeggen vernietigend af:
„De vrede zou breed als een dal moeten
zijn
als een weide, een were/d van gras,
de vrede zou plots overal moeten zijn
als de zon op een stad van wit glas..."
en, de essentie nog meer nabij:
„De vrede zou goddelijk zaad moeten zijn
in de voren voorbij elke grens,
de vrede zou groter dan haat moeten zijn
en het eerste geluk van de mens..."
Gelegenheidspoezie: marginaal, tweederangs? Laat ik er dan aan herinneren dat
al zo vaak over de functie van de poezie
gepraat werd en men er veelal niet best
weg mee weet. Hier is geen twijfel mogelijk. Niet enkel hebben de gelegenheidsgedichten van de Waaslander vele tienduizenden bereikt, waar anders slechts
een smal klankbord voor de poezie voorhanden is. Maar deze poezie is bovendien
in hoge mate functioneel gebleken, als
draagster van gedachten, als vertolkster
van onrecht en aanklacht, als aanwakke310

ring van het lauwe vuur, als overdracht
van bezieling. Deze poezie is geen doel op
zichzelf, maar medium waardoor een begeesterde zijn denken en voelen en boodschap overdraagt. Hem, die als geen ander uit woorden vuur heeft geslagen,
hoeft men niet te herinneren aan het relatieve resultaat van dat alles. Wij zijn niet
het hardnekkige yolk dat in tal van strijdliederen wordt vermoed:
„Maar altijd, bij het nuchter overwegen
wanneer de roes voorbij is van het woord,

Ward de Dobbelaer: Doel.

klinkt ons de echo van de twijfel tegen."
Het belet hem niet, jaar na jaar zijn evocatief en poetisch vermogen dienstbaar te
maken aan wat voor hem de waarde van
het gedicht zeif ver overstijgt. Dat het telkens de vorm aanneemt van een gedicht,
gaaf en aangrijpend, heeft hem de functie
gegeven die vooralsnog niemand van hem
kan overnemen.
Jan Veulemans

Dankwoord uitgesproken door Anton van Wilderode
in het Osterrieth u is in Antwerpen, op 12 februari 1977,
bij zi j n aanstel I i ng tot Europees Ere-Senator

ners, dichtbij elkaar maar onmetelijk ver
van elkaar verwijderd, opgesloten in hun
warme decoratieve cellen, — de stad van
de mens. De materiele welstand kapselt
ons in. Ik dacht toch ook aan de civitas
Dei, het hemelse Jeruzalem, stijgend tot
de trans. Want wie gelooft in een goddelij-

Het is, vermoed ik, nogal Iogisch dat men
bij een even onverwachte als dankbaaraanvaarde onderscheiding naar de motieven zoekt die de beheerraad van de Beweging voor de Verenigde Staten van Europa
tot de toekenning ervan hebben bewogen.
Ik ben er mij ten zeerste van bewust dat ik
slechts unus multorum ben, — maar
evenzeer dat ik mij door mijn Vlaamse afkomst, door mijn geloof en roeping, door
mijn studies en door de reizen die ik
mocht maken, — met enige trots en met
een wereld van onuitsprekelijke verwantschappen achter de woorden — burger
weet en gevoel van Europa. Deze, althans
voor mij geldende, vier 'gronden' mag ik
misschien heel kort wat nader omschrijven.
Er is dus eerst wat men het Europese verleden van Vlaanderen zou kunnen noemen. Grotere landen en volkeren als
Frankrijk, Italie, Engeland, Spanje en
Duitsland hebben in de loop van de Europese geschiedenis een of meerdere eeuwen een naam mogen of kunnen geven.
Wij niet. Wij stichtten geen imperium, wij
brachten geen heerschappij — zelfs geen
culturele — tot stand. Maar wellicht waren wij al die tijd een beetje de zuurdesem: altijd weer, en over het gehele Europese territorium, op geschriften en schilderijen, tapijten en retabels, partituren en
panelen las men Vlaamse namen. Er is
een voortdurend heen en weer, een gaan
en komen van veelsoortige reizigers uit
onze gewesten op aller Heren wegen. Als
in dit jaar en in deze stad een enkele
naam moet vallen is het uiteraard die van
Peter Paul Rubens, kunstenaar en diplomaat, sinjoor en man van de wereld, thuis
in de Antwerpse Wapper en aan de hoven
van Europa's groten.
Europa is een cultuur.
Vervolgens weet ik mij, door mi/n geloof
en mijn roeping, verbonden met en verknocht aan de Una Sancta, de Christenheid, die zolang de cement en de band
('religie') is geweest van Europa's eenheid
en grootheid. Door een gemeenschappelijke geloofsovertuiging gedragen, door
dezelfde zekerheden gesterkt, door gelijke riten en rituelen verenigd en levend uit
een gestolde aardse litourgeia als voorspel op de hemelse (die onze middeleeuwse recluse Berta Jacobs van Utrecht al
vooraf-beeldde in haar weergaloos lied In
den hemel is enen dans!) gevoelde men
zich tegelijk thuis in een aards en in een
eeuwig toekomstig koninkrijk, en een ook
over alle obstakels heen van afkomst en
stand en ontwikkeling en nationaliteit.

Twee jaar geleden hebben wij op deze
zelfde plaats in dit hoghe huus fijn het
ontroerend en bezwerend getuigenis gehoord van Dimitri Panin. Ik moest er plotsel i ng aan den ken toen ik enige weken geleden op een lichtmistende avond de optocht zag van de appartementsblokken bij
de stad waar ik woon. De zestien verdiepingen zweefden a.h.w. zelfstandig in de
ruimte zonder fundament of overkant.
Achter de honderden verlichte vensters
leefden raadbaar onzichtbaar de bewo-

ke afkomst en bestemming, kan niet echt
versagen. Hij weet zich nergens gevestigd, — maar alti/d op weg.
Europa is een geloof.
Op de derde plaats heb ik voor de motivering van mijn liefde voor Europa veel to
danken aan mijn studies, speciaal gedurende de Leuvense jaren, heel speciaal
het eerste daarvan, — tegelijk het eerste
na de (officiele beeindiging van de) oorlog. Ik was priester gewijd en zou de klassieke filologie beginnen. Een dubbele op311

durende vijfendertig jaar mocht doen een
goed deel van Europa echt ervaren. Het is
de jongste tijd een gewoonte geworden
zich laatdunkend uit te laten over ouders
en opvoeding, school en maatschappij,
geboortestreek en — niet het minst —

over het Europese vaderland dat en passant met alle fouten en zonden wordt bevracht. Hopelijk is het meer onwetend-
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sen die nog niet oud genoeg zijn om (ook)
heimwee te hebben. Wie zonder vooroordelen tracht te blijven ziet iets meer dan
vergissingen en misstanden, onrecht en
kleinheid. Hij kan zien wat religie en politiek, inspiratie en talent, handelsgeest en
geestdrift tot stand hebben gebracht. Ik
denk aan zovele steden die ik bezocht en

aan zovele kleine dorpen waar ik met
mensen samen gelukkig was, — maar
vooral aan vier hauts lieux van onze cultuur (in de breedste zin van het woord),
vier grote pleinen die zoveel vertegenwoordigen van wat wij zijn en bezitten at

is het dan onvertaalbaar in termen van
economie en baatzucht. Deze vier vormen
naar mijn gevoel een omschrijving, van

noord naar zuid en west naar oost, van
het oude dierbare Europa: de groene vlak-
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van het oudste parlement !) en de agora
van Athene, het Sint-Pietersplein in Rome
en het tempelplein van Jeruzalem.
Europa is een trots en een liefde.
Maar het is vooral ook: onze hoop. Tegen
de geestelijke verpaupering (de 'oorcultuur' !), tegen de versmalling van de gezichtseinder, tegen het egoIsme van beroep, stand, partij en bereikt niveau —
zich mogen inzetten voor een groot, en
oud en nieuw, ideaal. Een Europa, een, federaal, van volkeren, mensen, vrienden.

Dat die gedachte op een zaterdagmiddag
hier zovelen kan samenbrengen is toch
een bemoedigend teken! Een brugge-

hoofd slaan naar de toekomst, wie kan
gave, een dubbel geluk. Het was een verrukkelijke nieuwe wereld, een prille aparte
sfeer, een wolk waarin ik mocht wande-

len. Jonge mensen die althans lijfelijk aan
de ondergang waren ontsnapt en die zich
weer, nog, toch, aan de studie van het verleden wijdden. Niet als een vlucht uit de
werkelijkheid weg, maar als een toevlucht
voor de toekomst. Vooral de kennismaking met Vergilius en zijn vriend Aeneas
is voor mij belangrijk geweest. (lk heb sedertdien een en ander aan Vergilius te
danken!) Hij is de Europese dichter, levend in een met het onze op velerlei gebied vergelijkbaar tijdsgewricht. Zijn held

zijn Aeneis verhaalt hij niet eens de stichting van Rome, waar toch het gehele epos
naar verwijst. Het is het opus magnum
van Europa's vooravond. En zijn 'held' is
een mens die luistert. Een grote onduidelijke roeping drijft hem voort. Hij kan zijn
eigen leven niet leven. Hij is een leider
zi j ns ondanks. Hi] moet anderen een zekerheid voorhouden die hij zelf (nog) niet
bezit en hij kan dat slechts omdat hij zich
in de hand weet van een hogere macht.
Letterlijk zoals in ons Wilhelm us:
maar God zal mij regeren
als een goed instrument.

Of zoals Paulus schrijft: 'brengen waar gij

Aeneas komt van Troje in Klein-Azie naar

niet wilt'. Het is overigens niet toevallig

Latium in de delta van de Tiber. Hij legt de
band tussen oost en west, tussen Azie en

dat wij hier aan Paulus denken, die im-

Europa. Het verhaal van zijn lotgevallen

oost en west, — van Jeruzalem naar Ro-

verbindt de plekken waar onze geschiedenis — in bloed en tranen — begon. Vergilius is een poeta vates, een duider geweest, geen voltooier. Aan het eind van

me. En gedrevenen, allebei.
Europa is een ontdekking.
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mers net als Aeneas de band legt tussen

Tenslotte heb ik door de reizen die ik ge-

het beter toevertrouwd zijn daarbij de leiding te nemen en de inspiratieve geestdrift te geven dan onze voorzitter die zelfs
heel letterlijk een pontifex is, een Brug-

man(s)!
Vijf jaar geleden schreef ik een tekst die
naar ik vertrouw ongeveer uitdrukt wat
ons bezielt en verenigt en waaruit ik tot
slot vier strofen lees:
De were/d die wij willen draagt geen wapens,
verdeelt zich niet in toegeruste /egers
met het verbitterd bliksemen van /euzen.
De were/d die wij willen is een vrede
die zonder wrevel over het verleden
het doek haalt van vergeven en vergeten.
De wereld die wij willen is een landschap
dat onbeschadigd neerligt in de zomer
verzonken in de spiegels van zijn stromen.
De were/d die wij willen is Europa
uit zovee/ eeuwen ongeduld verzameld
en toegezegd aan wie geen wanhoop kennen.

Gedicht voor Anton van Wilderode
Mijn moeder liet me drinken
van een schelpje zee, maar bovendien
had zij een kinderfeest van toverdozen mee.

Voor Anton 60
Voor u dit rondeel van Charles d'Orleans

In ieder uur wond ze formules op
en leerde me hoe met het haar van wilgen
naar het treuren van het water ik moest gaan.

De winter lei zijn mantel neer
van kou, van regen en van wind
en heeft zich met het kant gepint
van glanzend helder zomerweer.

Ze voerde steeds een goed gesprek met dichters
die mijn meesters waren. Ze zoende me
met spiegels waarin nog altijd zomerzwemsters staan.

Geen dier, geen vogel die niet meer,
elk in zijn taal, een lied begint:
de winter lei zijn mantel neer.

Ze liet me luisteren naar oude priesters
en naar prinsen die gezonden werden
met een opdracht van de zon.

Er is geen bron, geen stroom, geen meer
die zijn livrei niet wedervindt,
met druppels zilver-wit getint;
elkeen herleeft en kleedt zich weer.
De winter lei zijn mantel neer.

Dan werd het weer gehoorzaam stil
en ging ik zoeken naar de goede diepte
waar de poezie niet moeilijk was.

Jacques Fieuws (t)
1978

Pieter Aerts
1981

Vergilius in Vlaanderen
Een herfstelijk huldevers voor Anton van Wilderode
Voor Anton van Wilderode
Lied voor de dichter

Wij hebben uw stem gemist, de diepe, de warme
wetend in onze, in mijn bewogenheid
dat gij hoeden zult, koesteren, omarmen
wat gij wakkerspreekt — in m i j— aan tederheid.

Gij wandelt langs wat rapenvelden,
wat canada's, een grijze sloot.
Gij kent het leven en de dood
van wie hier op een hoeve wonen.
De buren tonen u
hun vee, hun veld, hun huis.
Gij kent het glinsterend geruis
der 'moerbeitoppen' bij de schuur.
Gij kent het open vuur
waarin de kinderjaren vonken...
Maar als over de wilgetronken
de nevel valt gaat gij en lost u dromend op.
Verzilverd wordt gij aldoor lichter
Vergilius — van Wilderode,
niet 'om den brode'
maar bij Gods genade dichter!

Aleidis Dierick
1977

Bert Peleman
1975

Wij hebben uw stem gemist, de zachte, de hese,
een zomer vol vogels zonder klank.
Op de bank in het park ik, de vage, verweesde
nablijvend 's avonds, veel to lang.
Elk Iandschap inniger, groener, blauwer,
pralender het water naar uw woord,
de aarde nabijer, geheimer, vertrouwder,
van ontroering de ader aangeboord.
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De zachte Bingen blijven toch bestaan

De tegels van altijd de tederheid
van dingen die wij kennen als de dagen
van woede weerzin en van welbehagen

Het oprechte stro is van ons
het bruine tentdak op palen
het gras en de doeken van dons

het vergezicht het heilig onderscheid
tussen wat duurzaam duldend wordt verdragen
en onrust van terecht gestelde vragen
wanneer de engel waaiend binnenschrijdt

maar van u zijn de lam pions
die zich aan de hemel herhalen
rinkelen rijzen en dalen
aan hun korte keten van brons

het boek voorbij het leven toegewijd
zonder verwondering en zonder kiagen
intens gehoorzaam worden wie g i j zijt

de winterkou is van ons
het verdriet van de kerstverhalen
het gefemel gekijf en gefrons

maar morgen als het nuchter licht met vlagen
de kamer blinkelings wordt ingedragen
een mens ontmoeten die is ingewijd

maar van u komt het licht Bat soms
voor een etmaal begint to stralen
op die donkere aarde van ons

Kofschip-groet
aan Anton van Wilderode
Doorheen
een sigarenwolk
blaast
je zangerige adem
pure Waaslandse lucht.
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Deze gedichten werden
geinspireerd door de
wandtapijten van
P. Geroen De Bruycker o.f.m.

Anton van Wilderode

Je woorden
strijken neer
als morgendauw
over de akkers,
zalven het Vlaandrenland
met het eeuwige
van je verzen.

Eerlijk kruid
Bat de -muur niet verzwakt
besloten tuin
van een leeuw en een lam
waar een schaar dichters
de eerste adem nam.
Hi] leerde zijn yolk Vergilius
tussen def regels lezen
al zingend van onrecht
Vlaanderen
van bitterheid genezen.

Raoul Maria de Puydt
1983

Jose de Poortere
1975

Ballade van mijn lage land
voor Anton van Wilderode

Wij hebben samen zo fel bemind
dit paradijs van de lage landen.
Weerbare man, argeloos kind,
eenzelfde gloed deed ons hartvuur branden.
Met ons was de vrouw, als mijn aarde zo mild,
geliefde en moeder, geloven en hopen.
Zij heeft onze zorg boven kleinheid getild
en zwierf met ons, de ogen wijd open!
Wij trokken tesaam door de polders naar zee,
de vlakten, de heide, de heuvelen over,
naar westland, naar oostland door menige stee
langs velden, langs bossen en 't wuivende lover.
De stroom en de haven daar waren wij thuis,
wij volgden beken en brede rivieren,
wij zaten bij 't net met zijn fluistrend geruis
en sliepen in stallen bij warme dieren.
Het gras wandelt mee in de stoet
damast en kostbare kleren
van rozen en kollebloembloed

Wij Bingen te gast bij ons prinslijk yolk
in abdijen, in woonsten, in schamele hoeven.
Wij waren van hen, ons hart was de tolk
Wij werden voldaan al naar ons behoeven.

aan tulband zeskantige hoed
gekarteld kroontje van veren
op het voorhoofd van hoge heren
geeft de avondzon glorie en gloed

Wij zaten aan tafel en bij d'open haarden,
aanhoorden vertelsels en fiere verhalen.
Wij baden met hen, wij droomden en faalden,
bereid om, beroesd, dure eden t' herhalen.

de smeulende wierook doet
de klaverwei na al de keren
dat de regen valt als hij moet

Wij dronken hun bier en aten het brood,
wij deelden hun spel, hun zorg, hun vernederen,
wij zagen tesamen dit lage land groot,
en zaten in schande, de tranen verbeten

de mirre geurt bitterzoet
om het zoete kind te vereren
dat de schuld van de wereld voldoet
Anton van Wilderode

Voor Anton
Innig land

In jouw innig land liggen
de kaal geschoren akkers
met diepe voren getrokken
tot de verste verte.
De dreven zijn afgebiesd
door bomen in hevig
roomvers groen.
Witte Donderdags wolkjes
staan biddend in de lucht
als leeuweriken. En verder
dichtbij onze stemmen.
Aad Eerland

om al wat eens was en wat wij verloren
balden w'ons vuisten in de kleren verborgen;
in nood en in dood, de vaderlandslozen
spraken zeer stout en zongen van 'morgen'.
Maar eens in een stad met torens en stenen
hielden wij raad met dichters en dwazen,
ook burgers en boeren ter zale verschenen
die hadden hun zeisen tot zwaarden geslagen.
Wij zwegen nu lang, wij mannen en vrouwen
wij wachtten op 't zi nvol le spreken der wijzen,
Een zei plots, bezield en vol van vertrouwen:
,,Dit lage land, wij doen het herri jzen" !
Prins Jezus,
die ons kent van buiten en binnen
maak groter ons hart om nog meer te beminnen
het prinslijk yolk van de lage landen,
maak sterk ons willen, verkloek onze handen;
dat daadkracht de ziel van ons dromen wordt,
verleng onze levens of wij komen te kort ! ! !
Rik Jacobs

1981
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Bio-bibliografie van Anton van Wilderode*

1918 Geboorte, op 28 juni te Moerbeke-Waas van Cyriel Paul
en Filemon Piet Coupe, zonen van Edmond Coupe (1872-1939),
huisschilder, en Maria-Louisa Van Severen (1876-1963). Van
hun andere vier kinderen was alleen Jozef (°1910) in leven gebleven.
1924 Lager onderwijs in de Vrije Lagere en Kleuterschool in de
Crevestraat te Moerbeke-Waas (zusters Sofie en Livina,
meesters Edmond De Schepper en Paul Tusschans).
1932 1 ste M iddel baar bij de Broeders van O.-L.-Vr. van Lourdes
te Oostakker (Broeders Primus, Pancraas, Stany, Longinus, Agnus).
1933 Overgang naar het Klein-Seminarie te Sint-Niklaas (vanaf
de vijfde) met het oog op latere priesterstudie. De tweeling
wordt gescheiden. Cyriel vindt er leraars als M. Vander Plaetse,
W. Segers, P. De Saegher en schoolmakkers als Maurits Coppieters, Gustaaf Copers, Roger Geerts, Marcel De Geest, Marcel De Maeyer, Antoon Bogaerts.
1937 Publikatie van twee novellen in Hoger Leven.
1938 Wijsbegeerte aan het Klein-Seminarie te Sint-Niklaas (leraar Jozef De Keyser).
Prijs van het tijdschrift Nederland voor de novelle Dis al.
1939 Overlijden van vader Edmond Coupe, te Moerbeke-Waas
op 10 december.
Publikatie van eerste gedicht Herfstlied in het decembernummer van het tijdschrift Roeping.
Eerste reis naar Italie (met reisbrieven in De Standaard).
1940 Op vlucht met de minder-dan-dertigjarigen, van 16 tot 31
mei, tot Campagne- les- Wardrecques in Frans-Vlaanderen.
Groot-Seminarie te Gent, vanaf september, maar verblijf in
Sint-Bavo-instituut wegens bezetting van de seminariegebouwen.
Tweede prijs van het tijdschrift Nederland met het gedicht De
dromer (laureaat was Wies Moens).
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1942 Eerste prijs in de novellenprijskamp van de VTB met
Vlaanderen voor Umbrie.
1943 Poezieprijs van de Provincie Oost-Vlaanderen voor het
hs. van De moerbeitoppen ruischten. De bundel wordt uitgegeven.
1944 Priesterwijding van Cyriel Coupe te Gent op 21 mei en
Plechtige dankmis te Moerbeke-Waas op 23 mei.
Klassieke filologie aan de Katholieke Universiteit te Leuven.
Omgang met de professoren Jozef Cochez en Willy Peremans.
Cyriel Coupe heeft er als medestudenten o.m. Carlo Heyman,
Herman Verdin, Karel Hemmerechts.
Filemon verblijft van 16 september tot 10 december in het
Hechteniskamp te Lokeren wegens lidmaatschap van het VNV.
Cyriel weet hem eruit te krijgen.
1945 Eerste na-oologse reis naar Nederland met de medestudenten van de tweede kandidatuur Klassieke filologie.
1946 Poesisleraar aan het Klein-Seminarie te Sint-Niklaas
(thans Sint-Jozef-Klein-Seminarie). Hij heeft er als superiors
Jules Daem, Georges Bruyninckx, Kamiel Vinck, Albert Zwaenepoel, Georges De Lange en Daniel De Smet; als collega's
o.m. Maurits van Vossole, Alfons Dierick, Theo Penneman, Carlo Heyman; als leerlingen (die naam maakten in de literatuur):
Paul Snoek, Jose de Poortere, Rene van Daele, Hector van Oevelen, Manu Verhulst, Chris Stoop, Erik Spinoy, Tom Lanoye,
Dirk Van Bastelaere, Walter Cruyssaert, Mark Colpaert, Willy
Buytaert.
Herinnering en gezang verschijnt in de poeziereeks De Spiegel
met een inleiding door Hubert van Herreweghen.
1947 Najaar van Hellas verschijnt als nummer 6 in de reeks
Mens en Muze.
1948 Lid van de redactie van Dietsche Warande en Belfort.
1949 Reis naar Spanje.

1950 Reisbeurs van de Staat voor Ital ie (Rome en Sicil ie).
Poeziepri js van de Poeziedagen te Merendree.
Prijs van het ts. Vlaanderen voor het Streuvelsgedicht Lezende
de Vlaschaard.

1960 Publikatie van monografie Filip de Pillecyn, Brugge.
Publikatie van Een nieuw Marialeven, een reeks schilderijen
van Luc Crombe.

1951 Reis naar Spanje en Portugal.

1961 Feestspel Het rijke hart voor de Boerinnenbonden to Leuven (muziek Gaston Feremans).
Reis naar Egypte, Libanon, Syrie, Jordanie, Israel en Turkije.

1952 Reis naar Duitsland (Trier).
Publikatie van de bundel Het land der mensen.
Prijs van de Poeziedagen te Merendree met Het gedicht.
1953 Laureaat van de wedstrijd voor een Mariagedicht van het
ts. Vlaanderen met Assumptio.
Teksten voor de IJzerbedevaart.
1954 Prijs van de Poeziedagen te Merendree met gedicht De
brug.
Reis naar Griekenland.
1955 Begin van jarenlange medewerking aan de Vlaamse Televisie (godsdienstige programma's, schooltelevisie, televisiespelen).
Ridder in de Orde van Leopold I.
1957 Prijs van de Vlaamse Provincien 1956 voor de bundel Het
land der mensen.

Prive-uitgave van Het herdertje van Pest.
Reis naar Griekenland (Kreta).
1958 Publikatie van Bloemlezing uit de gedichten van Anton
van Wilderode door Albert Westerlinck.
Teksten voor het Vlaams Nationaal Zangfeest.
Reis naar Griekenland (Korfoe, Meteoren, Rodos, Kos).
Vertaling en opvoering van De wonderklok, jeugdopera van
Eberhard Werdin.
1959 Begin van jarenlange medewerking aan de Schoolradio
(poezieprogramma's).
Reis naar Noorwegen, Finland en Denemarken.
Libretto De antikwaar voor kameropera van Jef Maes.

1962 OpenIuchtspel Passio Domini voor de HeiIige Kerstparochie te Gent.
Publikatie van Aeneas 1-6 van Vergilius.
Jan Boonprijs van Sabam voor televisiespelen.
Reis naar Noorwegen en Denemarken.
Vertaling en opvoering van Mannetje Neus, jeugdopera van
Eberhard Werdin.
1963 Overlijden van moeder Maria-Louisa Van Severen te SintNiklaas op 10 mei.
Reis naar Oostenrijk en Italie (Mantua).
1964 Publikatie van De dag van Eden, een bloemlezing uit eigen werk.
Reis naar Spanje (De Pyreneeen).
1965 Publikatie van monografie Andre Demedts.
Teksten voor IJzerbedevaart.
Reis naar Corsica, Bretagne en Oostenrijk (Karinthie).
Officier in de Kroonorde.
1966 11 juli-spel te Kortrijk.
Teksten voor IJzerbedevaart.
Reizen naar Duitsland (Eifel), Italie (Mantua) en lerland.
1967 Publikatie van Sint-Niklaas en het Land van Waas, gedichten bij foto's van Willy Kessels.
Feestspel Maria Moeder, evocatie van het Marialeven, voor
Halle.
Teksten voor IJzerbedevaart.
Reizen naar Spanje (Navarra) en Frankrijk (Boergondie).
Televisiebewerking van Karel ende Elegast.
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1968 Publikatie van De dubbelfluit 1 en 2, gecommentarieerde
bloemlezing uit de Nederlandse letterkunde van de Middeleeuwen tot heden.
Teksten voor IJzerbedevaart.
Reizen naar Duitsland (Luneburgerheide) en Frankrijk (Centre).
1969 Teksten voor IJzerbedevaart.
Reizen naar Engeland en naar Joegoslavie, Bulgarije en Roemenie.
1970 Teksten voor IJzerbedevaart.
Reizen naar Duitsland (Westfalen) en Turkije.
1971 Publikatie van Het groot jaargetijdenboek, een bloemlezing van gedichten voor elke dag van het jaar; van Dier-bare
poezie, een bloemlezing van gedichten over dieren; van Bucolica of Hedersgedichten van Vergilius, een metrische vertaling.
Teksten voor IJzerbedevaart.
Reizen naar Engeland (Oxford en The Cotwolds) en naar Frankrijk (Lotharingen).
1972 Teksten voor IJzerbedevaart.
Reis naar lerland.
1973 Publikatie van Aeneas 7-12 van Vergilius in metrische vertaling.
Reizen naar Schotland en Spanje (Tarragona).
1974 Publikatie van Verzamelde gedichten, Brugge.
Teksten voor Vlaams Nationaal Zangfeest.
Reis naar Engeland (Wales).
1975 Publikatie van Georgica van Vergilius in metrische vertaling.
Dr. h.c. in de Wijsbegeerte en Letteren van de Katholieke Universiteit te Leuven.
Koopalprijs voor de Vergiliusvertaling.
Lid van de Koninlijke Academie voor Nederlandse Taal en Letterkunde.
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Reis als gezant van de Minister van Cultuur naar de Taalfeesten in Zuid-Afrika.
Reis naar Engeland (Kent).
Showspel De groote Stooringe, Roeselare.
Teksten voor IJzerbedevaart en Vlaams Nationaal Zangfeest
Publikatie van De zachte dingen blijven toch bestaan, Vaalbeek.
Publikatie van gedichten bij houtsneden uit de Spiegel
Menschlichet Behaltnis, Mariakerke-Gent.
1976 Bouw van het huis in Moerbeke-Waas.
Huldenummer van Ic Hou, contactblad van het Sint-JozefKlein-Seminarie te Sint-Niklaas.
Teksten voor Vlaams Nationaal Zangfeest en lJzerbedevaart.
1977 Feestspel Alfa Omega, Roeselare.
Over Anton van Wilderode verschijnen monografieen, van Willem Persoon, Antwerpen, en van Fred de Swert, Brugge/Nijmegen.
Lid van de Europese Ere-senaat.
Commandeur in de Leopoldsorde.
Reizen naar Engeland (abdijen) en naar Frankrijk (de streek van
Le grand Meaulnes).
Achtdelige serie radio-hoorspelen Pieter Pauwel Rubens in opdracht van BRT naar aanleiding van het Rubensjaar.
Publikatie van Hubert de Voider.
1978 Publikatie van komplete Vergilius-vertaling met tekeningen van lanchelevici, Brugge.
Publikatie van kunstmap Het weemoedvu/dig Waasland met
gedichten bij etsen van Robert Wuytack, Borgerhout.
Griekenlandgedichten voor diamontage Ki%ken naar Hellas van
Herman Bosteels en Roger De Witte.
Reis naar Italie (Etrurie).
Bronzen erepenning van de Cultuurraad van de Nederlandse
gemeenschap.
Publikatie van Pastorale 1 (met werk van Raf Coorevits, Frieda
Duverger en Hubert de Voider) en Pastorale 2 (met werk van Alfons Blomme), prive-uitgaven.
Teksten voor lJzerbedevaart.

1979 Publikatie van Dorp zonder ouders, Brugge.
Publikatie van En het Woord was bij God, bloemlezing van religieuze gedichten, Tielt.
Nieuwe Italiegedichten voor diamontage Het land van Vergilius van Herman Bosteels en Roger De Witte.
Prijs van de Scriptores Catholici.
Reis naar Polen.
Plantin Moretusprijs voor de Vergilius-vertaling, ed. 1978.
Publikatie van Albert van Dyck, Gent.
Publikatie van De vier seizoenen met etsen van Robert Wuytack, Borgerhout.
Teksten voor lJzerbedevaart.
Publikatie van Circus met etsen van Luc Duflou, Sint-Niklaas.
1980 Publikatie van de uitgebreide Verzamelde gedichten,
Beveren/Antwerpen.
Publikatie van Gustaaf van Loon, Lokeren.
Vondelprijs van de Stichting FVS Hamburg door de Universiteit
van Munster/Westfalen.
Driejaarl i jkse Staatsprijs voor de Poezie voor Dorp zonder ou-

Publikatie van Anton van Wilderode, dertien gedichten met vijf
houtgravures van Renaat Bosschaert, Brugge.
1982 Publikatie van Moerbeke-Waas Toen en Thans met foto's
van Willy Aper en Alois Meskens.
Publikatie van heruitgave klein formaat van de komplete
Vergilius-vertaling, Beveren.
Huldiging op Europees Poeziefestival te Leuven.
Publikatie van Terra dell'Amen/Het land van Amen, vertaling in
het Italiaans door Louisa van Wassenaer-Crocini.
Reis naar Sicilie.
Grootofficier in de Kroonorde.
Teksten voor lJzerbedevaart.
1983 Publikatie van Daar is maar een land dat mijn land kan
zijn, 120 nieuwe gedichten met foto's van Jan Decreton, Tielt.
Publikatie van Een parade van paarden met etsen van Robert
Wuytack, Borgerhout.
Publikatie van De weg die Hij ging, bij keramieken van Paul de
Bruyne, Sint-Martens-Latem.

ders.

Reis naar Frankrijk (Saintonge).
Over Het thema van het gezin in de poezie van Anton van Wilderode wordt een licentiaatsverhandeling aangeboden door Els
Heyvaert, KU L.
Teksten voor lJzerbedevaart.
1981 Publikatie van De overoever.
Erepenning van de Marnixring.
Lid Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden.
Wase figuur van het jaar door de Wase Persclub.
Teksten voor lJzerbedevaart.
Reis naar Zuid-Afrika.
Huldiging door de provinciale overheid van Oost-Vlaanderen te
Gent.
Publikatie van Een kruisweg van geloof, hoop en liefde bij keramieken van Paul de Bruyne, Beveren-Waas.
Publikatie van Jan de Smedt, Mechelen.
Publikatie van Gies Cosyns, Kluisbergen.

*Deze gegevens mochten we met de welwillende toestemming
van de uitgever ontlenen aan Van moerbeiboom tot overoever,
de monumentale studie van Lieven Rens (367 biz.), op prachtige
wijze uitgegeven door de Stichting Mercator-Plantijn v.z.w. Antwerpen in 1983.
Waarvoor onze oprechte dank!
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wij huldigen I wij denken
Ton Luiting

Cyriel Moeyaert (KFV)

Prijs van het Goois Natuurreservaat 1983

Prijs Jozef van Overstraeten

Nadat hij vorig jaar de 'Medaille commemorative Belgique' van de Asociacion
Belgo-Hispanica kreeg voor zijn inspanfling voor de literaire integratie van Nederland en Belgie heeft Luiting thans de
prestigieuze 10 jaarlijkse prijs van het
Goois Natuurreservaat in de wacht
gesleept. Dat de Vlaamse literatuur Luiting aan het hart gebakken is blijkt o.a.
aan het feit dat hij in zijn functie als literair producer, veel Vlaamse auteurs een
kans gaf in zijn radioprogramma's, zonder
te letten op politieke signatuur. Dat is
hem niet altijd in dank afgenomen in
Vlaanderen. Bij Luiting gaat het uitsluitend om de literaire waarde of om de auteur als fenomeen. Hij is een van de drijvende krachten achter de Kofschip-Kring
v.z.w. Bescheiden a/s hij is zegt hij daarover: , Binnen 't Kofschip kan ik goed functioneren, omdat wij een bijzonder goed
team vormen. Polfliet, Samoy en De Puydt
zijn mensen met inzet en goed zakelijk inzicht, dat uniek is in de literaire were/d.
Vandaar dat het uitstekend gaat met 'ons
winkel tje'. De toekenning van deze prijs is
voor zijn poetisch (klein) oeuvre. Met name de directheid van zijn poezie, zijn vermogen om in eenvoudige beeldspraak
een grote geladenheid te brengen. De reduktie van de taal tot een gebald woordgebruik te transformeren, daarin is Luiting een ware meester, aldus het juryrapport. Tussen de tederheid in zijn debuutbundel 'Heldere Nevel' (1964) en de schokkende hardheid in 'jij bent de enige'
(1982), ligt een heroIsche strijd van een
dichter met de taal. Een eenzame literaire
strijd ook omdat Ton Luiting een sterk autonome poezie schrijft, die geen medestanders kent (J.H. Meyerstraat 23,
1214 NG Hilversum). Alexander Polak

Cyriel Moeyaert (°23 mei 1926 SintAndries-Brugge) verhuisde op zijn tweede
jaar naar Langemark. Hij liep er school en
kwam daarna in het Roeselaars KleinSeminarie. Hij werd priester gewijd op 8
april 1945 en benoemd tot leraar aan het
St.-Jozefscollege in lzegem, in 1968 in Menen en daarna in leper aan het lyceum.
Tenslotte werd hij in 1975 inspecteur Nederlands, functie die hij nu nog schitterend vervul t.

Foto: D.C. Lindeboom, Haarlem.
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Cyriel schreef samen met P. Paardekooper en J. Peperstraete een 'Beknopte
A.B.N.-Spraakkunst' met een 'Oefenboek
die een grote dienst bewezen aan ons
Midde/baar Onderwijs. Hij werkte mee
aan de tijdschriften 'Nova et Vetera , 'Ons
Erfdeel , 'KFV-Mededelingen , 'Jaarboek
van de Franse Nederlanden' enz. Hij zette
ook de traditie voort van de Westvlaamse
priestess De Bo en Gezelle met zijn
'Frans-Vlaamse Taa/tuin' en 'Lexicon van
het hedendaagse Nederlands in de Westhoek'. Zijn contacten met de jeugd in
Frans-Vlaanderen maakten van zijn gastvrij huis de zoete inval van de nieuwe
Westhoek-generatie. Zijn werking voor de
vrije cursussen Nederlands in FransVlaanderen maakte van hem een van de
eerste kenners van die streek. Zijn lief karakter, klare geest, schitterend verstand
en sterk geheugen, zouden hem in 1983
tot voorzitter van het Komitee FransVlaanderen doen kiezen. Aldus werd de
prijs Jozef van Overstraeten 1982 van de
VTB en VAB (100.000 fr.), bestemd voor
het KFV, hem op een p/echtige zitting in
Antwerpen uitgereikt. (Deken Debrouwerstraat 3, 8900 leper) Antoon Lowyck

Musicus
Raymond Schroyens
Fuga-trofee 1982
Introvert gerichte kunstenaars lijken een
langere weg naar de openbaarheid of te
leggen dan de andere. Raymond Schroyens (° 1933) behoort tot de eerste groep.
Van zichzelf zegt hij dat hij reeds in zijn
kindertijd graag wegdroomde, fantasie
ontplooide, esthetische bee/den schiep
en de fraaiheid van woord en uitdrukking
nastreefde. Zijn creatieve geest voelde
zich best wanneer die zich kon manifesteren in de geborgenheid, binnen het omheinde. Waarschijnlijk een astrologische
trek. Dit heeft het mogelijk gemaakt dat
deze man veel meer heeft verwezenlijkt
dan het publiek van hem weet, want buiten zijn' bekendheid als clavecinist en in
zekere mate ook als componist, schuilt in
hem eveneens een goed tekenaar, een
handig schrijver en ze/fs een opmerkelijk
dichter. Ik heb inzage gekregen in ettelijke potloodtekeningen en heb verscheidene van zijn meerdere tientallen gedichten
met toenemende emotie gelezen. Daarnaast kan geste/d worden dat zijn artikels
en vooral zijn pocket over de Klassieke
Symfonie documenten zijn met een blijvende pedagogische waarde.
De componist Raymond Schroyens drukt
zich bij voorkeur uit in het vocale. Hij verklaart 'dit vanuit zijn initiatie in de muziek
via het voormalig St.-Romboutskoor. Van
daaruit rijpte verder zijn belangstelling
voor het orgelspel, dat nadien verdrongen
werd door het clavecimbelspel. Orge/ beoefende hij bij F/or Peeters in Antwerpen,
clavecimbel onder impuls van Ralph Kirkpatrick in Amerika en Thurston Dart in
Londen. Dit heeft de componist Raymond
Schroyens zeker niet be/emmerd te schrijven voor zijn vroegere media, bvb. ettelij-

ke koorcomposities, orge/preludia op
Vlaamse kerstliederen, een pianosonate,
blokfluitkwartetten, een (bekroond) beiaardstuk en een introfanfare voor groot
koperensemble. Zijn stijlexpressie situeert zich vnl. in een neo-klassiek esotherisch modernisme, dat enigszins nostalgiek overkomt.
Voor zijn geestelijk brood doceert hij clavecimbel aan de Conservatoria in Brussel
en in Mechelen, en als hoofdbezigheid
vervult hij de taak van produktie/eider bij
BRT 3. In deze functie spant hij zich speciaal in voor de Belgische componisten en
-uitvoerders, waarvoor hij anno 1982 voor
zijn opgemerkte radioreeks 'Autochtoon'
door de Sabam-UBC gelauwerd werd met
de Fuga-trofee. (Bgm. Frans Broersstraat
12, 2800 Mechelen) Ragnild Demeester

zonder te vervallen in protserige sentimentaliteit. Zijn taalgebrulk is rijk doch
beheerst en zoekt geen effect. Het gedicht ligt besloten in het totale gedicht en
niet in losse woordacrobatieen. Tenslotte: voor de schrijver is poezie er om gelezen te worden en om 'gevoe/d' te worden.
Niet om begrepen te worden na voora fgaandelijke conceptstudies of geanalyseerd te worden in gekunstelde vernissagepraat. (Brusselseheerweg 137,
Neigem) M.P.

Toondichter
Werner Van Cleemput
Eerste Iaureaat CISM - Le Havre

Letterkundige
Charlie Vandervelde
Jules van Campenhout Poezieprijs, Meise
Charlie Vanderve/de werd op 5 maart 1957
te Halle geboren en woont sindsdien in
het Pajottenlandse Gooik. Om den brode
bediende alhoewe/ hij liever een steen in
de oceaan zou zijn: oblitus... obliviscendus. Pas twee jaar terug begon hij na een
lange periode van inactiviteit opnieuw te
schrijven. Hij behoort tot geen we/bepaalde stroming; zijn gedichten zijn lenzen
van taal waarmee en waardoor hij de were/d bekijkt en bellcht. Centraal in zijn
werk staat in feite geen enkel streng afgebakend thema of concept. Mensen, gebeurtenissen en daden, even talrijk als
plankton, die alien intens met elkaar in
verbinding staan, behoren tot zijn belangri ke en dynamische inspiratiebronnen.
Vooral de mens en zijn relatie tot de hem
omringende en moellijk te vatten fenomenen van heelal, medemens, /even en ti/d.
Weemoed is vaak het overheersend gevoel in zijn gedichten, ge/ukkig echter

Met de regelmaat van een klok wordt de
Sint-Niklase toondichter Werner Van
C/eemput /aureaat aan Internationale
compositiewedstrijden. Vaak kaapt hij
daarbij de eerste prijs weg. De ama teuristische blaasmuziek krijgt zo originele
partituren om het beperkt repertorium
aan te vullen, te vernieuwen en wellicht te
verrijken... De composities van Werner
Van C/eemput zijn echter niet zo eenvoudig en van structuur en van techniek en
van muzika/e inhoud. Ze vergen een dege/ijk vakmanschap en een gerijpt muzikaal
inzicht. Daardoor komen alleen goede
korpsen in aanmerking, t. w. korpsen die
durven werken, een partituur uitpluizen en
zelf erg kritisch zijn.
De Internationale Confederatie van Muziekverenigingen (CISM) organiseerde in
de Franse stad Le Havre een composltiewedstrijd voor harmoniemuziek. Vierenzeventig partituren werden ingestuurd. De
internationale jury bestond uit Ida Gotkosky (Fr.), Jean Bally (Be/g.), Albert Haberling (Zwits.), Camille Roy (Fr.) en Helmut Schaal (BAD). De Eerste Prijs van la
ville du Havre werd toegekend aan Werner
Van Cleemput, de Tweede Pri/s was voor
Junichi Nihaski (Tokio) en de Derde Prijs
voor Andre Waignein (Ramegnies-Chin).
Kregen een vermelding Albert Fasee (Versail/es), Petr Kopon (Praag) en Marcel
Wenger (Luxemburg).
De Vlaamse toondichter Werner Van
C/eemput werd bekroond voor zijn werk
'Arachne , gedicht van de Hoogmoed. Het
werd gecreeerd op 27 maart 1983 te Le
Havre. Herhaalde uitvoeringen in Frankrijk volgden alsook reeds in Noorwegen.
Uitvoeringen van 'Arachne' worden voorzien in Canada, Israel en de U.S.A. Het is
een uitgave Mo/enaar, Muziekcentrale Nederland. Het werk is geInsplreerd op de
Griekse mythologie (Homeros) met be kende namen a/s Zeus, Athena en Arachne.
De twee thema 's zijn gebouwd op de letters van 'Arachne' en 'Athena' en vormen
een me/odisch diatonisch motief. De oude Griekse modi inspireerden de toondichter. Een maagdelijke witte tint is

doorheen het werk geweven. De akkoorden zijn in verhoudingen met de letters
Arache (7) en Athena (6) tonalistisch opgebouwd. De vervloeking is een ware uitbars ting. De confron to tie tussen de twee
schoonheden en de goden is een markante karakteruitbeelding. Arachne is ook alleen dienstig voor harmonieen gerangschikt in de hoogste categorieen. (Hertestraat 124, 2700 St.-Nik/aas)

Frans Van Egg hen

Kunstschilder
Remi Vanhoutte
Zilveren medaille orde Leopold II
Onlangs herdacht de Koninklijke SintLucasgilde Kortrijk haar vii fennegentigjarig bestaan. Er werden plannen gesmeed
om het komende eeuwfeest met luister te
vieren. Aan een gezellige tafel werden oude herinneringen opgehaa/d, anekdotes
verteld en verdienstelijke leden gehuldigd. Aan Remi Vanhoutte, trouw lid sedert 1936 en later zeer actief bestuurslid,
werd bij Koninlijk besluit van 14 september 1982, met terugwerkende kracht op 15
november 1981, de zilveren medaille der
orde van Leopold I/ toegekend.
Voor Remi stond de tijd even s til. De bezegeling van zijn trouwe kameraadschap,
van zijn bateloze inzet en bezieling, vooral
de erkenning van zijn kunde en kunst
maakten hem nog gelukklger dan voordien. Remi is altijd een gelukkig man geweest. Hij kan dromen van het voile /even,
van de opgaande zon die door de wo/ken
priemt en licht en kleur, wasdom en weelde geeft aan de vele kleine dingen rondom. Een droom die niet uitrafe/end vervagen mag, maar blijvend gestalte moet krijgen voor tijd en duur, doen hem naar het
pensee/ grijpen. Een engel doopt zijn verf.
De muze staat hem bij. En zie, de b/os van
de appel doet het stilleven b/ozen. De
bloemen vergeten hun vergankelijkheid.
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Remi Vanhoutte: Oud kerkje van Vichte.

Het landschap ademt rust en vrede. De
wolken drijven verder en vertellen van een
vakantietocht, een bedevaart, een genadevol verblijf en van de thuishaven waar
hij weer aan wal stapt, blij bij de zijnen te
zijn, zijn vrouw, zijn kinderen en kleinkinderen, zijn vele vrienden. En weerom
werkt Remi voort. Rusteloos komt hij tijd
tekort. Zijn huldiging was voor hem maar
een intermezzo, een adempauze en een
hap naar verse lucht, onbezoedeld nog,
die hij ruimschoots heeft verdiend.
(Kerkstraat 242, 8740 Sint-LodewijkDeerlijk) No Van Yvezele

bee/dhouwer heeft zelf een bronsgieterij.
Hij bee/dt de mens uit in zijn verschillende aspecten. Het betreft veelal de zwakke
mens die tot drager wordt gemaakt van
een boodschap. De bee/den van Pieter
Vanneste bevatten een nogal sterke symboliek. Nu en dan wordt het gehee/ gekruid met grauwe humor. De inspiratie is
we/ eens bilbels en militair (maar niet militaristisch). De sculpturen suggereren een
sfeer van vervreemding. Bee/dhouwer Pieter Vanneste houdt van /osse figuren. Hij
beoogt beweging. Dit is niet in tegenspraak met zijn gezegde: ,,de bee/den
staan". Er is een overeenkomst tussen de
stabiliteit en de soms schijnbare onstabiliteit, een compromis tussen evenwicht
en onevenwicht.
Deze niet luidruchtige beeldhouwer bezit
de echte klasse. Hij is bepaa/d uit het
goede hout gesneden. Hij heeft de ervaring van de ruimte, de tastzin en de vormaanvoeling van de ware beeldhouwer.

Met dit wekelijkse programma heeft Hendrik Willaert de verdienste te hebben gezorgd en voor een stuk bekendmaking en
voor een soort encyclopedie van de Belgische, maar vooral de Vlaamse muziek.
Met de Fugatrofee bevindt Hendrik Willaert zich in het gezelschap van heel wat
beroemde namen uit onze muziekwere/d.
Zelf houdt hij zich bescheiden op de achtergrond. En toch legt hij een enorme activiteit aan de dag.
Hoewel sedert 1972 in Ruiselede woonachtig, heeft H. Willaert nog altijd een
groot stuk van zijn werkterrein in lzegem,
waar hij La tijnse humaniora volgde aan
het Sint-Jozefscol/ege en sedert 1967 /eraar gitaar is aan de Muziekacademie. In
1970 studeerde hij of als licentiaat Kunstgeschiedenis aan de R.U.Gent.
Hij is intussen actief als lid of bestuurslid
van het lzegems kamerkoor Paradisus
Musicus, Jeugd en Muziek lzegem, de /eraarsvereniging van de lzegemse Muziekacademie, de heemkundige kring Ten
Mandere, en volkskunstgroep Die Boose.
Hij werkte mee aan diverse lzegemse tentoonstellingen, redigeert het locale tijdschrift van Jeugd en Muziek (de Notenkraker) en publiceerde 'Aspecten uit 100 jaar
geschiedenis van het Koninklijk Mannenkoor 'De Kerels' 1881-1981'. Hij schreef
verschillende artike/en in het tijdschrift
'Ten Mandere' en in 'Ons Erfdeel , 'Vlaanderen ; 'Muziek en Woord ; 'Vlaams Muziektijdschrift - Gamma' (van 1970 tot
1976), 'ANZ-tijdschrift enz. Daarnaast /everde hij uitvoerige bijdragen over muziek
in diverse verzameluitgaven. Hij is aangesteld als lid van het Peter Benoit-fonds
in Antwerpen en in 1984 verschijnt werk
van hem bij Artis-Historia en bij het Davidsfonds.
Het is een lange en onvolledige opsomming. Maar we zouden nog enke/e van zijn
bijzonderste gaven vergeten: zijn fijne humor en zijn talent om in een heldere en
ook voor de leek toegankelijke taal te
schrijven over muziek en kunst. (Krommekeerstraat A3, 8080 Ruise/ede)
..

Pieter Vanneste
Prijs beeldhouwkunst van Mechelen 1983
Pieter Vanneste (° Menen 1939), leraar
aan de akademies te Berchem (Antwerpen) en Hamme (VI.), beschikt over een
uitgebreide en uitstekende pa/mares op
het gebied van artistieke studies, tentoonstellingen, prijzen en onderscheidingen. Vermelden we dat hij studeerde aan
de akademie te Mechelen (bij Lode Eyckermans) en aan het Nat. Hoger Inst. te Antwerpen (bij Mark Macken).
Behaalde prijzen: Aanmoedigingsprijs
'Club der Xll Antwerpen (1970); Prijs 'Vincke Soeurs' Antwerpen (1971); 1ste Prijs
'Akademie 200' Mechelen (1972); Prijs
'Bell Telephone' Antwerpen (1973), plus
een reeks se/ecties. Pieter Vanneste is de
auteur van de bee/den 'De Redder' en 'De
IJzergieter' te Ruisbroek aan de Rupel. Zo
pas werd hij bekroond met de Prijs voor
plastische kunst van de stad Mechelen en
dit voor het bronzen bee/d 'Willens Nillens'. Het museum te Mechelen bezit
thans twee werken van hem.
De gelauwerde beeldhouwer heeft vroeger gekapt in steen en arduin. Hij heeft
gewerkt in marmer. Sedert enige tijd
maakt hij wonderbare bee/den en bee/djes in verloren was (cire perdue). En de
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Pieter Vanneste: Willens Nillens.

Zijn werk is technisch geperfectioneerd,
affectief bege/eid en symbolisch gekleurd. We zien deze heel bekwame bee/dhouwer en bezie/de artiest een verdiende
vooraanstaande plaats innemen in de were/d van de sculptura/e kunst. (Weive/d 16,
9360 Buggenhout). Roger Geerts

Musicoloog
Hendrik Willaert
Fugatrofee 1983
Begin 1983 is Hendrik Willaert bekroond
met de Fugatrofee van SABAM en de Unie
van Be/gische Componisten omwille van
wat hi/ 5 jaar tang gepresteerd heeft voor
de uitzendingen 'Autochtoon' op BRT-3.

Erik Vandewalle

p 0 ëti sch Ii e ri cbt

Samenstelling: Raoul Maria de Puydt, Eugene van Itterbeek, Ignaas Veys

C . V . K . V . -leden en abonnees kunnen gedichten ter
selectie sturen aan Tijdschrift 'Vlaanderen',
Redactiesecretariaat, 'Ter Hoogserleie',
Hondstraat 6, 8880 Tielt.

Bij elke inzending voegt u: adres, post- of
bankrekeningnummer en — zo u uw ingezonden
gedichten terugwilt — de .nodige postzegels.

De gepubliceerde gedichten dingen mee voor de
Albert de Longie-poezieprijs 1984.

in de stijl
van de boothals
— ook beginners
met een ander detail
zijn drukkers.
er wordt weer huid
getoond.
leuke blikvangers,
vrolij k opgesmukt
met splitjes in modellen,
losjes in hun nieuwheid.
de buik mag,
bij het bewegen,
rustig worden gezien.
naar gelang
de stemming
is denken
first class.

De nacht drukt door de daken
als zijn vrouw huilt om haar kind.
Haar droefheid kent geen afstand
als de droomidee geen daad.
De zwarte handschoen van de rouw
tast in de leegten van de tijd
naar de verloren innigheid
van haar gestorven bloedhabijt.
Zij slaapt nu in het laken van gelatenheid
omdat alleen dit juk nog draaglijk is.
De reuven rijven aan de wonden van haar hart
tot rode rozen op de horizon van morgen.
De trage dagen dragen droge zorgen
in de schrompelhuid van elke levensangst.
Want op de vrouwbelofte van haar woord
is zij het 'rijk van vrede' ingegaan
tot de allerlaatste ademstoten met de dood.
Manmoedig heeft zij vrij haar lot gedragen
als een teerlingworp in 't kansspel der natuur.
Met klisjes komt zij klaverblaadjes vragen,
al weent haar wereldwens toch eindeloos.
Haar hemel op de aarde schreit altijd
met 't groeiend grafschrift in haar schoot.

't vroegste licht

Freek Dumarais

oktober ziet niet om

Jo Katteman

plots vreemd verrast verheugd
om mijn zieleverwantschap
met oktober
mistig
maar juist daarom zo tastbaar
bedekt
en daarom zo warm bewoonbaar
soms zo stil dat je
de aders van de tijd
voelt kloppen onder een huid van aarde
het leven vloeit er niet uit weg
het gaat gewoon zijn vaste weg naar winter
soms is oktober grimmig en bedrinkt zich
en huilt zich uren uit daarna
en toch
oktober ziet niet om

't Vroegste licht
dat geel 't gordijn doorschijnt,
toont me hoe je nog slaapt.
Ik hoor hoe mijn hand
stil met je praat,
lach met je onwetendheid.
Je ademt zondags,
motregen op zachte gras.
Vuur om me to warmen.
Charlotte Battheu

stilleven
Elke dag sterft een stukje van mezelf,
het verdroogt onder de laatste zonnestralen.
Ik schud mijn rosse bladeren af,
kaler om het hoofd, voel ik de kilte nederdalen.
Er komen late vogels in mijn haren zitten,
ze fluiten over ginds, het warme avontuur.
Ik wacht hier de seizoenen rond,
sluit mijn porien op het vroege winteruur.
Joelende kinderen verstillen nu,
ze ruilen de knikkers voor boeken.
Mijn takken haken zich vast in de lucht,
waar ze een zucht van warmte zoeken.
Gerda de Vrieze

het gesprek

vakantie

vele jaren heeft ze het graan voelen rijpen
en met het graan is ze meegegroeid.
toch zijn haar woorden geen dorre takken
in een heidens en vernietigend houtvuur.
haar stem is zacht en zoet om smaken
als het fluwelig vlees van een tomaat.
haar gelaat is grimmig en vol gleuven
niet door zilt zeewater maar sober:
nooit heeft ze rome ervaren, en eeuwigheid.
nooit heb ik haar rusteloos horen rouwen.
vele jaren heeft ze het graan voelen rijpen:
ik wil haar nog niet geoogst zien.

In jouw kijken
wandelt weer 't verleden.
De specht zit in je hart
en klopt.
Over jouw woorden
komt het kind van toen
naar mij
als tussen nooit geziene bomen
die nog oude wonden dragen
aan de hand van haar groot geworden ik.
Te vroege regen van september
glinstert donker op je spreken.
Je zoent de vragen van dat kind
in de spiegel van jouw weemoed.
Een glimlach zoekt de toonaard van verdriet.
De kleine groene vogel zwijgt.
Het uurwerk neemt de stilte over.
En't kind gaat weg
alleen
terug door 't ingebeelde bos
langs nooit geschonden lover.
Rond de laatste boom
wat bruin geworden mos.
En ik
weet mij terug in het vertrouwde huis
tussen bomen die ik ken
onder zware regen van september.
De koud geworden koffie wacht naast mij...

Ahoi, verre mens
jouw sterven
is een onbekend eiland
naamloos verdwijnend
aan de achtersteven
van mijnn vaart
Maar onder mijn dekspanten
rijpt al de specerij van angst
kostbaar tolgeld
voor een onbetreden eiland
met de kustlijn
scherp afgetekend
tegen jouw verdwijnende achtersteven

Rik Wouters

Willy Verschaetse

Charlie Vandervelde

Pieter Adriaan Voethoek

ook godinnen sterven
voor mijn meter

Zacht komt de nacht
door het open raam
achter mij aan
de trap op.
Hij ruikt naar vakantie
en maakt geluiden van trachten.
In de verte rolt een trein
naar de achterkant
van de stad
verder
steeds verder...
En ik neem vakantie.
Ina Stabergh
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het verdronken kind

demente bejaarde

Om het deeg van verdriet,
hij zalfde de wonden van de wal
met goede aarde.
Wilde dat er gras over groeide,
vermeed de nevelen van mei,
hun vermoeden aan sluiers,
het klagen der kikkers
en de mare van de koekoek.
Hij bong het hoofd voor de avond,
greep zijn weerspannige hand,
onbewogen en geringd
als het dagboek der bomen,
en keek niet om in het
rooddoorlopen oog van de nacht.

om nu nog te zeggen: nee!
ach, wie zou dat verwachten?
en toch zou mijn zon vrolijker schijnen
als je blauw niet vloekte met het goud.
een Chineese Arent zou je kunnen stelen
met je lach, die aan waanzin grenst,
als mijn handen je niet zo zorgzaam
tot mijn behaaglijkheid dwongen en
de stof in de oosterse drank niet te zoet
zou zijn voor de vreemdeling, die zelfs dan
niet zijn beleefdheid verliest.
en toch zou ik die glimlach willen lenen,
eer ik je van waanzin verdenk. om dat te
zeggen... ach, lief voelend medemens, nee toch

Gery Florizoone

Lia Barbiers

troost-andante
naar de andante cantabile
uit de IOe pianosonate van Mozart

De stilgevallen leeuweriken
verdiepen de avond
of iets is afgesloten, of zeer nabij.
Een hand aait over de velden
en heft de halmen tot de hemel:
grootopen oog dat dromen iriseert.
Maar alle deemoed is droevig ontoereikend
als het beademen van schroeiende huid,
als het bestuiven van oud zeer.
Alleen de bomen zwijgen vertroostend
tussen ons en naakte nacht.
!

Rik Huys

het P erron
berusten is wij
J worden
Berusten is wijs worden
bij de nanoen van het leven;
is gelaten het voorhoofd schuiven
tegen weer en wind der seizoenen:
totaal achtergelaten,
totaal onverschillig.
Denken, nadenken
worden als bestofte spinnewebben
in een van souvenirs ezwollen huffs.
g
Voorbijschuiven zie ik
de vroegere vrienden
als trage, soms wachtende kamelen
achter de piramiden
van het hoogseizoen der jeugd...
Verfijnde dromen van toen
stagneren in het eentonige silhouet
der onveranderlijke na-gedachtenis
van mijn te vroeg gestorven vader.
Maar berusten is zeker weten:
niemand keert terug;
en elke stap is een stap
naar een onbekend land...
Maar, de God van mijn vader
slaat niemand over

Gij zijt uw trage sterfdag reeds voorbij
en aan de vroege
g angst
g van een verleden
is er een nood aan zwijgend weten
en droefenis aan elke zij
Gij zijt voorbij aan ons weemoedig dragen
Alleen de vrede van uw korte pijn
herinneren langzaam aan de dagen
aan wat wij samen zouden zijn
Met trage blikken door de krans der jaren
staat elke beeltenis aan 't raam gespreid
Wij zullen straks je naam weer wagen
misschien met zachte weerbaarheid
Rachel Desmet

als de avond valt
er zijn vissen die traag
naar dieper water zinken
moe vanin het zonnelicht
uit zichzelf te blinken:
dit is enkel te verstaan
als de gekraakte twijgen
die niet meer zacht zijn
maar na de avond zwijgen

Het perron sluit mij in
de traditie vol lege hoeken
en oo-vale ogen kijken mij
been en weer aan en uit
te treurig
lopen mensen te zoeken.
Rita van Geite

voor vlaanderen
het golvend korenveld
deed mij ontdekken:
God bestaat
de ellende en de pijn
zijn de mensen zelf:
Levenslang.
Gerrit Achterland

woorden

akoestiek
van wind en water.
verstommend blauw,
vervloeiend
in honderd tinten
grijs tot wit
uitdeinend in kruisen.
kokmeeuwen
zweven naar
drollen slikkerig
tandpasta.
zeepieren
nagelaten
middagmaal.

Ben ik niet op de dool?
Met weekhartige inborst
die 't erg vindt als
een visje sterft in een aquarium;
wanneer een mezennestje
te vroeg is uitgevlogen,
de jonge vogels niet tak op tak af
maar hulpeloos prooi van de dood zijn;
omdat het lied van nachtegaal en wielewaal
alleen te horen is in reservaten
waar 'k langs de burcht van Reintje de vos
passeer, doch er zijn geen bewoners meer...
en de aarde draait om haar as
ze lijkt wat moe en misschien verloren
in een heelal waar kunstmanen
en satelieten meer aandacht krijgen.

Ik druk mezelf neer op papier
en wacht gelaten op de confrontatie
moeilijk wanneer het wachten
tijden langer maakt
dan nodeloos zijn.
Geduldig zucht mijn adem
traag naar lucht
de filter van een dampstok
prikkelt me
het irriteert mij
en word agressief
hoe vaak heb ik reeds herhaald
dat woorden nutteloos zijn
nietig
en toch
druk ik mezelf weer af op papier
en wil woorden gelezen worden
want elk gedicht is
als een geboorte
geboren worden
ieder woord vindt zijn kiemen
pas na lang zoeken
op papier.

Lieven Martens

Willy Copmans

Edith Oeyen

! !

Amede Suenaert
Herve J. Casier

marine
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Kunst en geest
Dankbaar om het leven (2)
Personalior
Ik ben een gevoelsmens, een romanticus zoals men nu zegt. Het is een goedkope
passe-partout term die, tussen het historisch concept en het schimpwoord dat het
voor de antiromanticus betekent, voor zover hij rechtzinnig is, heel wat nuances
dekt. Trouwens, de echte romanticus die het niet bij de uiterlijke bolster laat
maar het van de innerlijke kern moet hebben verdraagt geen oppervlakkige sentimentaliteit. Neo-romantiek vind ik afschuwelijk, het woord en het ding dat het
moet betekenen. Dat kan alleen een houding zijn. Men wordt niet romanticus,
men is het ! De term krijgt enkel een pejoratieve klank bij wie door een zekere gevoelsontvankelijkheid wordt overstegen. Schiller zei zeer gevat: „Allen gehort
was du denkst; dein eigen ist nur was du fuhlest".
Ik ben gelovig. Ondanks en doorheen een netwerk van twijfels. De gevaarlijkste
prikkeldraad was de lectuur van Giordano Bruno, de op de brandstapel gestorven ex-dominicaan, die, in tegenstelling met de emotionele, beledigende godhater
Nietzsche, met kille rede de kerk en Christus aanvocht. Maar, ook als Christus
geen God was, dan was hij de grootste aller mensen en werd hij door God gezonden.
Een geloof dat theosofische en apologetische geschriften nodig heeft moet van
naam veranderen. We zijn door de wonderen Gods omringd. De geweldige rotsblok die daar ligt, het diertje dat erover kruipt, de boom die er naast bloeit, dat
vertelt toch allemaal van onze onmacht en van Zijn almacht, hoe ge Hem ook
noemen wilt ? Er zijn werkelijk geen andere 'mirakels' nodig om te geloven. Integendeel, ik vrees mirakels. Ik vind ze een aanslag op Gods harmonie, een verstoring van zijn scheppingsorde. Enkele van de prachtigste en meest onkreukbare
mensen die ik gekend heb waren ongelovigen. Ik tracht hen te begrijpen. Dat is
niet moeilijk waar het een agnosticus betreft. Men kan God best verwaarlozen
maar hem negeren ? Dat geloof geeft me geen enkel voordeel, integendeel, angst.
Als de vreze Gods een deugd is, dan heb ik toch die ene duchtig beoefend. Trouwens iedere dag moest ik naar God zoeken, en hem ondervragen, ook waarom

Laus silentii
Ik moet een correctie aanbrengen inzake de hogere opgegeven muzikale rangorde. Mozart komt op de tweede plaats. Op de eerste komt de stilte, de stilte waarin
ik de 'ontelbare lach' van de zee hoor, de bladeren hoor ruisen, het beekje keuvelen, de stilte waarin ik mijn gedachten hoor en mijn geweten kan ondervragen.
Het is geen paradox maar wie van muziek houdt, houdt van de stilte. De stilte,
dat is de geheime tuin van de muziek waarin de klank kan openbloeien. Ook de
stilte kan genoten worden, kan begrepen worden. Beethoven en alle grote musici
leren het ons voortdurend met... muziek. In Beethovens Cellosonate op. 5 nr. 2,
nog een jeugdwerk, komt voor het allegro een inleiding: wat die man met de stilte
doet om ons in verwachting te brengen, vdor de dialoog begint tussen de twee solisten die redetwisten, nu eens driftig dan eens beamend ! En dan dat ene akkoord
waarmee het Allegretto van de 7e symfonie inzet en waarrond een stilte hangt die
als een meditatie op de komende marcia funebre is ! Geef ons de stilte die zoveel
meer zegt dan de woorden. Wie spreekt kan niet luisteren en dat laatste is veel belangrijker... en moeilijker. Hermann Hesse die veel sprak maar altijd om iets te
zeggen besloot:
Weg von den Menschen, hin zur Stille
Weg von den Worten, hin zur Musik.
Weg van de mensen, d.w.z. van de bazelende mensen die spreken zonder zin, die
u beletten precies mens te zijn en dat mens-zijn vernietigen met decibels, machines, pornofonie. Weg von den Worten, d.w.z. van de nutteloze. Er wordt te veel
gesabbeld, getaterd, gelogen. Men spreekt in de media niet om iets te zeggen
maar om zijn beurt te hebben. Ik herinner me nog uit de cursus van ontleedkunde dat men om een enkel woord uit te spreken zesenzestig kleine spieren in beweging moet brengen. Het loont de moeite spaarzaam te zijn met nietszeggende
woorden. Misschien kunnen we de zin van Hesse milderen: er is maar iets beter
dan de mensen: de eenzaamheid. Er is maar iets schoner dan de muziek: de stilte.
Sport ? Ja, een enkele, de beste: wandelen. Nooit aan sport om sport gedaan.
Wandelen iedere morgen vroeg, door elk weer en seizoen, al over de weiden. Ik
ben, naar een poezietitel van Jan van Nijlen, een echte 'dauwtrapper'. Als ik het
gras betreed, zie ik op een zeker ogenblik achter een prachtige eik in de verte het
Atomium opdoemen, het meest gefotografeerde en lelijkste monument van het

hij zo goed was voor mij. Iedere dag probeerde ik vruchteloos te zijn wat ik had
willen zijn en moest ik herbeginnen. ,Incipit vita nova", hoe dikwijls heb ik
Dante's motto voor mijn kleine, persoonlijke rekening genomen.
Ik moet niet ver reizen om mijn evasie, mijn 'Orplid-eiland' (Morike) te vinden.
Ik hou erg van de zee daar waar het strand verlaten is en waar men de stilte
hoort, d.w.z. enkel de muziek van de golven en het klapwieken van de meeuwen.
Zo'n strand vindt men nog nauwelijks bij ons. Liefst ga ik even over de grens, bij
Cadzand, waar men in de winter nog genieten kan van een verkwikkende wandeling op de kilometerlange natuurlijke dijk waar Dante misschien gewandeld
heeft, (Quale i Fiamminghi...), want die natuurlijke dijk uit zand, lis en wissen
ligt daar al eeuwen (voorlopig nog) bijna ongeschonden. Op die dijk ziet men
rechts een polderlandschap dat verdiende door een Hobbema of zelfs een Vermeer 'omkaderd' te worden; en links vertelt de zee, „la mer toujours
recommencee". Als ik wandel op die dijk tussen Cadzand en de Scheldemonding, dan ruist mij zo dikwijls in de oorschelp, met de zee mee, het prachtige vers
uit Bright Star, het laatste sonnet door de vijfentwintigjarige Keats voltooid op
de brik die hem voor een onomkeerbare reis naar het Zuiden en naar de dood
voerde:
The moving waters at their priestlike task
Of pure ablution round earth's human shores...
De rusteloze wateren in hun priesterlijke taak
Van zuiverende absolutie langs 's werelds mensenstranden...
De poezie van Keats is gebleven maar het beeld is waardeloos geworden. De zee
kan haar zuiverende rol niet meer vervullen, noch overdrachtelijk, noch reeel.
Hoe zou ze nog de bezoedeling van de mensen kunnen wegwissen nu ze zelf zo
bezoedeld is ! En wat zou Ruskin nu zeggen, nu we niet eens onze voeten in het
water nog zien, hij die, al in 1869, tij dens een boottocht op het meer van Geneve,
rechtover de pas opgerichte fabrieken van Vevey, kloeg dat hij op twee meter
diepte zijn roeispanen niet meer zag: „Licht, lucht, water, alles bezoedeld... Ah !
Meesters van de moderne wetenschap !" (The Queen of the Air, voorrede).

land. Verder stag ik langs een bosje: ik zie de bomen botten, bloeien, verwelken,
wachten. Op een nieuwe lente. Het is telkens een vreugde te zien hoe de cyclus
herbegint, de vier jaargetijden, voor ons, wij die een enkele maal de levensgetijden krijgen.
Het woord stilte heeft voor mij nog een andere betekenis. Ik behoor tot de 'stille'
werkers. Ik heb de stilte nodig die niet te vinden is in vergaderingen of recepties
of aan jurytafels waar men zovele malen hetzelfde hoort en zoveel tijd verliest. Ik
zal wel een introvert mens zijn. Aan ceremonieel en dergelijke heb ik een hekel.
In de grond ben ik een schuchter mens gebleven. Ik ben even gevoelig voor waardering als gelijk wie; maar het voorzitterschap van de Scriptores Christiani (toen
Catholici) weigerde ik omdat er publieke servitudes en tafelredes mee gemoeid
waren.
Ik ben niet rijk maar ik voel me rijk aan wat ik zie, hoor, lees, leer. Rijk is men
zolang men zijn melodie kan kiezen, zijn beeld, zijn gedicht, zijn studieonderwerp. Wanneer ik een kasteel bezoek en al het merkwaardige waaraan het rijk is
kan bewonderen, dan heb ik een gevoel dat het in zekere zin ietwat het mijne is.
Ondanks mijn vele reizen voel ik me ook zeer goed thuis, na of vdor de reis, waar
ik pendel van de bibliotheek naar de discotheek, van de schrijftafel naar de pianokruk. Ik ben daar eigenlijk nooit alleen, want er is altijd een dichter die mij
aanspreekt, een musicus die mijn gemoed beroert, een beeld dat mijn verbeelding
meevoert.
Ik heb mijn leven lang de raad van de Chinese wijsgeer Lao Tseu in de wind
geslagen: ,verzaak de studie en je zult geen enkele zorg kennen". Hij kan gelijk
hebben. Maar wat een heerlijke zorg en hoe dikwijls voldoet men een passie niet
ten koste van zijn energie, zijn tijd, zijn gezondheid ! Ik leer iedere dag dat ik
niets weet: hoe meer ik tracht te weten, hoe meer ik besef dat de beoogde kennis
voor mijn inspanning achteruitwijkt. Net zo: hoe dieper de mens in de kosmos
boort, hoe meer hij zijn nietigheid beseft...
Ik ben een analytische geest. Met evenveel hardnekkigheid jaag ik de vreugde van
de kennis na als de kennis van die vreugde. De analyse van Bergs muziek is bijna
even boeiend als het beluisteren van die muziek, al kan men er achteraf geen rekening mee houden en al is ze voor de toehoorder volkomen onnodig.
Men wijst me op mijn geestdrift. Zolang je geestdrift en nieuwsgierigheid hebt
blijf je jong. Geestdrift is de jeugd van de geest en die veroudert niet. Maar het
vraagt soms tijd om jong te worden. Pas later kan men de meeste poezie en wat
men op de banken 'leert' ten volle begrijpen, genieten, waarderen. Het lijkt me
dat de jeugd nu te vlug oud wil worden, meedoen aan wat ervaring onderstelt,
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het enige dat zelfs Mefisto aan Faust niet kon geven toen hij zijn ziel voor het
herwerven van de jeugd uitwisselde. Ik zei aan mijn studenten: ,sla het mooiste
seizoen van uw leven niet over, de andere komen snel genoeg. Gooi u niet onmiddellijk in de rijpe zomer". Zij willen te Aug de glimlach vergeten voor de ernst,
de geestdrift voor de argwaan. Apollinaire heeft het met een paar verzen gezegd:
0 ma jeunesse abandonnee
Voici que s'en vient la saison
Et des dedains et du soupcon...
Ik heb nooit geleefd zonder enige bewondering. Liever geneesbare, tot correctie
vatbare geestdrift dan systematische argwaan uit hoogmoed geteeld.
Wij hebben alien af te rekenen met tegenslag zowel als met voorspoed, met na-

ijver zowel als met vriendschap. Het leven is schoon desondanks. Wij ook weten
best dat het niet enkel een mooie tuin is en dat naast elke tuin ook een mestvaalt
ligt die zal helpen het groen krachtiger te doen gedijen. Maar het is niet nodig er
voortdurend in te roeren.
Ik nam ooit als schuilmotto een vers uit Michelangelo's sonnetten die ik met mijn
studenten ontcijferde: ,Amor mi prende, e la belta mi lega". Amor, de liefde
Gods middels die der mensen, de schoonheid van de aarde als afstraling van de
Hogere. Rilke vroeg zich af: ,Ich kreise um Gott. Bin ich ein Falke, ein Sturm
oder ein grosser Gesang ?" Ik ben geen valk, ook geen storm en niet eens een
groot gezang. Enkel een lied, een klein lied dat ik gezongen heb met mijn stem.
Uit een dagboek: J. van Ackere

ONTMOETING TE WENEN

werk wil zijn, met de deelname van alle creatieve krachten uit de architectuur, de
beeldende kunsten, de muziek en de literatuur. Albert Einstein zegde dat aan de
wieg van de ware wetenschap en van de ware kunst het mysterie staat. „Ik zelf"
aldus de paus, ,ik vertrouw op de onuitputtelijkheid van de kunst in al haar disciplines, omdat ik van de onuitputtelijkheid van de menselijke geest en van de
menselijke fantasie overtuigd ben."
,,Zie: de mens !" verklaarde hij, „en in deze woorden wil ik alle mijn bedenkingen samenvatten. Wetenschappers, kunstenaars, publicisten, laat nooit na uit te
kij ken en te luisteren naar de hopende, de beminnende, de met angst vervulde, de
lijdende en de bloedende mens. Wees zijn advokaten ! Beschermt zijn wereld, de
schone en zo bedreigde wereld ! "
Minutenlang applaus. Deze paus die ons zo bekend is en die we zo dikwijls zagen
in de media, is een andere paus als men voor hem staat en hem in de ogen mag
kijken: men zal die blik, die zoveel warmte, sterkte, vertrouwen en rustbrengende hoop uitstraalt, nooit meer kunnen vergeten ! (H. Schwesinger, Augsburg)

De 'Oesterreichische Gesellschaft Christliche Kunst' hield van 7 tot 14 September
te Wenen een Tagung met op het programma een grootse tentoonstelling 'Ars
Sacra A ustriae' en een ontmoeting met de paus, waar kunstenaars uit een zestal
landen aan deelnamen, naast een grote groep wetenschapsmensen, in de Wiener
Hofburg. Heide Schwesinger, een schrijfster en journaliste uit Augsburg (Beieren), geeft hiervan volgend verslag.

Na begroetingen door Prof. Dr. Gernot Eder en Richard Plaschka begon de
Paus zijn toespraak tot kunstenaars en wetenschappers heel gewoon met de
woorden: ,Twintig minuten vertraging... Verontschuldig me..." Dan eveneens
spontaan: „Had ik u niet kunnen ontmoeten, dan zou aan mijn bezoek aan
Oostenrijk iets belangrijks ontbroken hebben."
Drie jaar geleden had hij, in de zetel van de UNESCO te Parijs, de verzamelde
verantwoordelijken uit alle culturen der menselijke familie toegeroepen: ,Ziedaar: de mens !" Daarover ging ook de toespraak te Wenen, want, zo zegde hij,
de mens is het allesomvattende thema van alle wetenschap en alle Kunst. Ook
sprak hij van de onscheidbare ambivalentie van zowel de wetenschappelijke activiteit als de toepassing ervan door de techniek. Niet de wetenschap noch de techniek bedreigt de mens, maar het loslaten van de ethische normen door de wetenschap en de techniek. De mens en zijn leerfruimte, de wereld, moeten bewaard en
ontwikkeld worden. Daartoe behoort het behoedzaam omgaan met het leven,
ook in de dierenwereld, en met de levende en de levenloze natuur. Rainer Maria
Rilke, zo herinnerde hij, spreekt over het kunstwerk, over de muziek als van iets
dat verrukt, troost en helpt. De mens heeft de kunst vandoen, om zich te kunnen
richten tot datgene wat de sfeer van het alleen maar nuttige overtreft. Hij heeft literatuur en poezie nodig, met haar zachte maar ook met haar toornige woord,
dat vaak het best rijpt in eenzaamheid en lijden. ,Ook de Kerk heeft de kunst
nodig, om meer te kunnen ervaren over de glans en de ellende van de mens. Zij
heeft de kunst vandoen om beter te weten wat er in de mens is aan wie zij het
Evangelic moet verkondigen. In het biezonder heeft de Kerk de kunst nodig voor
haar liturgie, die in haar volkomenheid een van het geloof geInspireerd kunst-

WA T IS EEN KUNST WERK ?
Een voordracht over dit onderwerp te Gent georganiseerd door de VKOS werd
aangekondigd met volgende bedenkingen. Zij geven stof tot nadenken, ook voor
wie er niet volledig mede kan instemmen.

Wat is (echter) een kunstwerk ? Het is een van de wegen der mensheid om tot een
erkenning van de wereld en van zichzelf te geraken. De mens wordt schepper en
blijft toch tegelijk schepsel. Gebonden blijft hij aan het stoffelijke.
Daarmee is niet alleen de werkstof bedoeld, maar ook het alfabet van zijn mededelingsmogelijkheden. De probeersels om literatuur zonder zinvolle tekst, muziek zonder het raam der tonaliteit en beeldwerken zonder 'voorwerp' te maken,
hebben bewezen dat zij slechts een straatje zonder eind zijn: een beeldhouwwerk
dat geen partner erkent kan ook geen aanspraak maken op het predikaat kunst.
Als partner is hier niet de banale en bekrompene bedoeld, doch wel de gevoelvolle, maar evenmin de snob die voorwendt alles te begrijpen!
Zo staan kunst en religiositeit in onze dagen tenslotte voor dezelfde situatie: ongeacht alle civilisatorische verwezenlij kingen blij kt het aantal areligieuse en amuzische mensen niet geringer geworden te zijn. De eliten van vandaag betonen heel
wat meer economische en technische, dan intellectuele en culturele eerzucht - in
vergelijking bijvoorbeeld met de leidende standen van de middeleeuwen.
Wij staan steeds weer voor de noodzaak om te moeten beklemtonen dat de afwijzing van religieuse verschijningsvormen nog geen religie is, evenmin als het
schijnmoderne manierisme der kunstontkenning iets met kunst te maken heeft.
Het verwijt reactionair te zijn mag diegenen niet afschrikken die het heden crop
willen wagen in de plaats van in een geestelijk al te gemakkelijk nihilisme weerom
waarden te plaatsen.
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Woensdag 14 december wordt op het Vaticaan door Joannes Paulus een delegatie van het bestuur ontvangen der Internat. Vereniging van Christelijke Kunstenaars SIAC, geleid door Arch. Peter Gilby (Liverpool). Deze zal hem een album
aanbieden met de reprodukties van een groot aantal religieuze kunstwerken uit
een tiental Europese landen. Voor Vlaanderen werd de selectie gemaakt door ons
Kunstenaarsverbond. Het wordt in de delegatie vertegenwoordigd door Dr. Albert Smeets. Deze zal de wens van het CVKV overmaken dat de Paus bij zijn bezoek aan ons land in 1985 ook de Vlaamse kunstenaars zou ontmoeten.

in en om de kunst
Een Poolse kunstenares verhaalt:
„In ons land gebeurt er veel. De tijd van 'Solidariteit' was zeer vitaal en zeer geengageerd, maar daarop volgde de instelling van
de krijgswet, toen we de grote weerbots ondervonden. Wi j
kunstenaars, wij werkten verder zoals voordien, maar van regeri ngszi jde werden we geboycot. De galerijen en de media zijn helemaal in handen van de staat, in de eerste plaats de televisie.
Het gevolg is dat er op de televisie geen goede kunst meer verschijnt. Enkele voorbeelden van wat zoal gedaan werd. Grote en
bekende schrijvers, die tot de groep Pax Christi behoren: hun
boeken werden in de tuin gegooid en vernield. Een beroemde pianiste van Krakau zou een concert houden; vele mensen waren
naar de concertzaal gekomen in galakledij; maar tot tien maal
toe werd zij belet verder te spelen door 'bijval-boycot': lieden die
stelselmatig applaudisseerden om haar spel te boycotten.
Kunstschilders die zich aanbieden om in een galerij te exposeren, vernemen er dat het spijtig genoeg niet gaat, want men
moet renovatiewerken uitvoeren; zij moeten dan met hun werken
naar de kerken uitwijken, als enige mogelijkheid om toch te kunnen exposeren; een kunstenaarsvereniging die lokalen ter beschikking kan stellen bestaat er niet meer. In Chestochowa
heeft men een klooster ontruimd, om gedurende de zomer aan
de kunstenaars kans te bieden voor concerten, lezingen, tentoonstellingen, enz. In Warschau bestaat er een Culturele Raad
voor christelijke kunst. Daar wordt op dit ogenblik een wedstrijd
uitgeschreven voor christelijke kunst van alle disciplines; het
thema is het jubileumjaar van Chestochowa.
Ook de kardinaal van Krakau, Franciszek Macharsk, houdt contact met de kunstenaars en organiseert met zijn medewerkers
tentoonstellingen; een van die exposities moet naar Rimini gaan
voor het Internationaal Festival van Christelijke kunst; ikzelf zal
daar met zeven werken aanwezig zijn. De uitnodiging hiervoor
ging uit van het comite 'Communione e Liberazione'. Het blijft
nochtans nog wat twijfelachtig of men de kunstwerken buiten
Polen zal krijgen, want staatshulp hiervoor is uitgesloten. Maar
men hoopt dat Macharsk wel een uitweg zal weten te vinden. Hij
heeft trouwens ook te Krakau een klein Museum ingericht voor
christelijke kunst en een documentatie aangelegd over beoefenaars van de christelijke kunst. Hij zorgde er ook voor dat mijn
werk 'Hymnos Akathistos' vertoond werd op de Kirchentag van
Dusseldorf.
Het is voor ons triestig dat bv. als we op de feestdagen naar de
kerk gaan we aan het portaal stoere mannen met grote honden
aantreffen die ons willen beletten de kerk binnen te treden; we

De dichter over zijn werk
Wijlen Lieven Rens publiceerde kort voor zijn tragisch heengaan
de bundel 'Montmartre' bi/ de Stichting Mercator-Plantyn vzw.,
2000 Antwerpen. Uit pieteit tegenover de dichter en mede als
een boodschap aan alle mogelijke lezers, over de grote stilte
heen, publiceren we hieronder de 'Brief aan de uitgever' die de
dichter in de bundel liet opnemen.

Poezie is een weerspiegeling van een persoonlijkheid. Nu ben ik
inderdaad gesloten en gecompliceerd (om niet te zeggen gecomplexeerd) van aard, met daarbij nog de beroepsmisvorming van
de academisch geschoolde en de wetenschapsmens, en de
eigenaardigheid van een encyclopedische belangstelling die
zich door geen aspect van de wereld laat tegenhouden en zoveel
mogelijk van het doen en pogen van de mens wil begrijpen. Als
we nog in de renaissance leefden, zou ik mij erop toeleggen een
'uomo universale' te worden. Dat encyclopedische nu wordt ge-

mogen er ons ook aan verwachten dat men ons besmeurt met
verfspuiten, zelfs binnen in de kerk, tot voor het altaar. Alles wat
het land produceert is voor export bestemd. Zoetigheden en vele
andere zaken ontbreken helemaal. Je krijgt een bon een maal
per jaar voor bv. schoenen. Men kan amper overleven.
En toch is het leven spijts dat alles zeer intensief, of misschien
door dat alles. Het concentreert zich op het wezenlijke, want alles wat ons omringt is eentonig en ongezond."
Hoe groot is de rijkdom, die voortspruit uit uiterlijke armoede, uit
de woesti jn.

Janiny Schmidt, Christus rustend; Gdansk, Lievevrouwkerk
Uit: E. Widder, Europaische Kirchenkunst der Gegenwart.

waardeerd bij een deelnemer aan een quiz, maar niet bij een
dichter. Het maakt hem 'moeilijk'. De keerzijde van de medaille
is misschien dat het hem ook interessant maakt, de moeite
waard. Dat vergt dan weer dat men poezie niet primair leest terwille van gevoelens, maar om — een persoonlijkheid, een poetische wereld — te leren kennen.
Mijn gedichten worden inderdaad niet gemaakt, geconstrueerd,
in een taallaboratorium tot stand gebracht. Ze maken zichzelf,
ze overkomen mij, telkens als een onverwacht en boeiend gebeuren. Ze ontstaan op de grens tussen waken en dromen, zelden
overdag, meestal in de voornacht. Kleuren en lichtvlekken beginnen zich uit de duisternis op mijn netvlies of te tekenen, geheel
automatisch en onvoorzienbaar. En daar groeien dan zinvolle
vormen uit, die elkaar afwisselen, en niets met elkaar te maken
hebben behalve de associatie. Op een zeker ogenblik, als zo'n
vorm zijn eigenheid krijgt, wellen daarbij spontaan woorden op,
woorden en stukken van zinnen, die ik voor het rapen heb. Beeld
en woord werken een tijdlang in, tot ik met een eerste versie van
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gedicht blijf zitten. Dan luidt het: opschrijven of memoriseren.
Als ik het opschrijf, houdt de beeldimpuls moeilijk op en dreigt
slapeloosheid. Als ik memoriseer, beperk ik de produktie tot een
paar stuks, maar moet ik 's morgens meteen reconstrueren en
opschrijven. Ook weer slecht voor de slaap. In ieder geval: die
gedichten, hoeveel licht en vuur er ook voorkomt, zijn kinderen
van de nacht. Ze staan, als sommige verbeeldingen van Klee en
Miro, op een zwarte, zwijgende achtergrond. In die fase zijn ze
essentieel geschreven, maar natuurlijk nog niet af. Overdag, met
bewuste en gescherpte ratio en behulp van woordenboeken,
worden ze stilaan, in hard werk, naar hun blijvende vorm gedreven. Toch heb ik ze niet gemaakt. Ze willen geboren worden en
zijn pas tevreden als hun definitieve vorm er is. Dat betekent: bijna nooit. Maar vanaf een zekere graad van afheid maken ze me
het leven niet meer zuur. Op die afwerking kom ik nog terug.
Het gaat dus om associatieve, niet rationeel gebonden poezie.
Dat maakt ze voor rationeel willen-begrijpen moeilijk. Ze moeten
ook anders worden gelezen, gewoon met openheid voor beeld en
woord en ritme, met de geest bekeken en betast en rondgedraaid als vreemde, ergens fascinerende dingen. Reken maar
dat er zin verborgen zit, dat heeft de psycho-analyse ons geleerd.
Maar die zin ken ik zelf niet, althans dichtende ken ik hem niet.
Achteraf kan ik aan het interpreteren slaan en ik wil u wel kwijt
dat ik doorgaans zin vind op vier vlakken: in de onmiddellijke betekenis (waar ze veelal mysterieus bl i jven) op het vlak van de
eros (allemaal hebben ze met liefdesdromen en l iefdesverlangens te maken); op het rel ig ieuze vlak (allemaal hebben ze te maken met wat Anton van Wilderode zo mooi 'de overoever' heeft
genoemd); op het poetologische vlak (allemaal zijn ze bezig met
woordwezen en dichterschap). In een dromerige sfeer die zin te
laten opdoemen, als elkaar opvolgende verrassende inzichten
en vondsten, dat is het leesgenot dat zulke gedichten kunnen
verschaffen. Ze zijn gewoon ontdekking van geestelijk leven 'in
statu nascendi' en daarom, voor wie de lectuur beet heeft, een
telkens vernieuwd avontuur.
Heel belangrijk is daarbij het muzikale lezen. De gekke vers-

regelbouw heeft tot doel, de lezer te attenderen op heel fijne ritmische spanningen, op subtiele klankmodulaties die hem niet
mogen ontgaan. Zolang hij het gedicht niet leest als een structuur in taal, en wel een telkens unieke structuur, is de toegang
nog niet gevonden.
Niet minder belangrijk is het woord-lezen. leder van die klankvorm-gehelen die we woorden noemen, draagt een hele aura van
betekenis en connotatie met zich mee: hoe vaak beslaat de uitleg daarvan niet een halve kolom of meer in de grote Van Dale!
Welnu, in deze poezie geldt ieder woord met die hele aura erbij.
Alle betekenissen die het kan hebben, kan het hebben in zo'n gedicht. Moet het kunnen hebben. Vandaar de veelzinnigheid. Vandaar de veelvuldige resonantie. Resonantie en suggestie, daarop ben ik uit. Vandaar de kortheid en, qua zinsstructuur, eenvoud van die verzen. Wat de lezer voor zich krijgt, is een uitgepuurd minimum van wezenheid. Er mag geen woord te veel staan
en alles wat explicatief is, wat uitleg geeft over (delen van) het
gedicht, moet er onverbiddellijk uit. Zo wordt het gedicht teken
met een rijkdom aan verwijzingsmogelijkheden. Die uitpuringstechniek maakt het hard, a.h.w. onaantastbaar, en zuiver
als een schelp of een kristal. Ze neemt echter niets weg van de
psychische diepte of de wereldruimte, integendeel, ze verhevigt
beide.
Een laatste punt. Wie dromend beelden en woorden ziet en hoort
defileren in de grillige stoet die de associatie dicteert, die ziet en
hoort de gekste dingen. Dingen om er je hoofd bij te schudden,
bij te glimlachen, te lachen zelfs. Bij de verwoording brengt de
hoge graad aan bewustheid, aan weten wat je doet, er nog een
humoristische dimensie bij. Deze gedichten zijn veelal 'tongue
in cheek' en met ondeugend tintelende ogen geschreven. Een
ernstige lectuur geeft hen maar een halve kans. Speels moeten
ze gelezen worden, met het gebrek aan respect, met het qui-vive
van het kind. Dan worden ze lief en toegankelijk en gaan mee zitten lachen. Zonder, weer eens, aan psychische diepte of wereldruimte in te boeten. Ik hoop dat deze brief ze aan zulke lezers zal
helpen.
Lieven Rens (t)

Lodewijk Mortelmans (1868-1952)

heldere D majeur stralen het goud van de aureolen en de hemelse vreugde. Naar het einde toe wipt de zang in het hogere octaaf
en verzwindt in een in mineur vervagende en chromatisch verzakkende tonaliteit. Men belandt in een impressionistische klankwereld. Fluisterend zweeft de melodie nog eenmaal rond in de
verbreding om op te lossen in enkele afgezonderde naklanken.
G. Spiessens

Miniaturen voor klavier, II (1942-1943) 1 : Fra Angelico's dansende
enge/en.
Het schattige pianostukje, dat amper 2'30" duurt, wend in 1943
ook bewerkt voor celesta, triangel, harp en strijkers zonder
contrabas 2 instrumenten die traditioneel met de engelenmuziek
worden geassocieerd.
De componist vond zijn inspiratie in De rondedans der engelen,
een detail uit Het Laatste Oordeel (1440) van de beroemde Fra
Angelico. Het monumentale geschilderde paneel bevindt zich in
het klooster van San Marco te Firenze. Een kostbare kleurenreproductie van het schilderij hing naar alle waarschijnlijkheid
in de werkkamer van de Antwerpse com pon ist 3
Op het grastapijt achter de bloemenstruiken vormt zich de kring
der engelen met de uitverkoren stervelingen die naar het Paradijs geleid worden. Ontheven aan de zwaartekracht glijden de
etherische figuren met zwevende gewaden, links naar boven en
worden door een engel opgevangen om in een schitterende stralenbundel door het Eeuwige Licht te worden aangezogen. De
opeenvolgende bewegingen van de opwaartse reidans werden
door de schilder weergegeven als de stilstaande beelden van
een toverlantaarn die door de componist aan het draaien gebracht wordt. In dit bescheiden pianostukje werden de kinderlijke eenvoud en sereniteit en de bekoorlijke gratie van Fra Angelico's schilderkunst treffend verklankt. Als een hemels menuet
verloopt de muziek in hogere, gedempte klanksferen op een wiegend triolenritme met enkele rustpunten in ritardando. De glijdende dansmelodie rijgt telkens twee lange schreden en een afzetpasje aan elkaar met snorrende aanloopjes en trillers en
wordt begeleid door volmaakte drieklanken in arpeggio. Uit de
,

.
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' Uitgave Metropolis, Antwerpen, 1949.
Het onuitgegeven handschrift berust bij de uitgeverij Metropolis, Antwerpen.
Vgl. J.L. Broeckx, Lodewijk Mortelmans, een Van-Nu-en-Strakser der Muziek, Antwerpen, enz.,
1945, p. 7. Het hier behandelde pianostukje wordt op p. 217 besproken. Zie ook J.L. Broeckx, Lodewijk Mortelmans, Catalogus van werken van Belgische componisten, nr. 6, Brussel, CeBeDeM, 1954, p. 11 en 8.
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ye rb ondsberichten
ERELEDEN 1983
De v.z.w CVKV geniet van de toepassing van art. 71, p. 1, 4° d van het Wetboek
der inkomstenbelastingen, waardoor giften van minimaal 1000 BF kunnen afgetrokken worden van het totaal belastbaar netto-inkomen van de schenker. Als
een vorm van Modern Mecenaat houden wij de totale som van deze giften beschikbaar voor kunstenaars in een noodsituatie die op ons een beroep doen. Via
deze weg zegt de Raad van Beheer van het CVKV dan ook hartelijk dank aan alle
ereleden.
Eugeen Adrianssens, Dendermonde; Marie Arnouw, Antwerpen; Norbert Braet,
Zwevegem; Drukkerij Bal, Boom; Tine Balder, Waregem; Karel Beeckmans,
Boom; M. Boereboom, Brussel; Etienne Boone, Tielt; Jeannine Borms, Dendermonde; Michel Borremans, St.-Kwintens-Lennik; Maurits Breyne, Vilvoorde;
Victor Broux-Herlitska, Tongeren; Arsene Carron, Oostende; mevr. Marcel Clement, Diksmuide; College van Burgemeester en Schepenen van Kuurne; Jan De
Boeck, Keerbergen; Ferdinand De Bondt, St.-Niklaas; Eric Decaestecker, Roeselare; W. Decostere, Oudenaarde; Cyriel De Groote, Deerlijk; Eric D'Have,
Eeklo; W. Delsupehe, Genk; Luc Demeester, Marke; Luc Demey, Roeselare;
Huguette De Moor, Wetteren; Noel Derycke, Willebroek; Romain De Ruyter,
Drogenbos; Raf Desal, Roeselare; Mgr. E.J. De Smedt, Brugge; Gentil De Smet,
Deinze; Ignace De Sutter, St.-Niklaas; Geert Devolder, Oostende; Armand en
Gilberte Devriendt-Celis, Rotselaar; W. De Wit, Waasmunster; L.M.J. De
Wulf, St.-Denijs-Westrem; Antonio Diez, Bredene; Geteco, Wielsbeke;
G. Goessels, Heerle-Wouw (Ndl.); Edgar Heirman, Waasmunster; Jan Heyman,
Gent; Bouwbedrijf L. Ilegems, Zandhoven; J. Joosens, Boom; Herman Lamont, Destelbergen; mgr. E. Laridon, Roeselare; juffr. C. Lauwerijssen, Eeklo;
mevr. Ph. Lauwerijssen, Eeklo; Gentiel Lemey, Kortrijk; Frans Maes, Hasselt;
Noel Matthys, Geraardsbergen; Lieven Merlevede, Gent; Annie Mortier, Brugge; Clara Naessens, Avelgem; Godfried Oost, Roeselare; Paters Passionisten,
Kortrijk; Lowie Peeters, Franceuille (F); S.V. Petro Deriva, Roeselare; Lodewijk Pintelon, Gent; Albert Raport, Tervuren; Christiaan Remans, Zutendaal;
Beatrijs Reusens, Brasschaat; Walter Reynaert, Handzame; Hubertina Reyniers,
Wilrijk; Luc Sabbe, Brugge; H. Scheppers, St.-Pieters-Leeuw; H. Semal, Borgerhout; Luc Senesael, Gent; St.-Vincentiusinstituut, Anzegem; Rene Smits,
Kontich; mevr. A. Storme-Gruwez, Wervik; Godelieve Tysmans, Houthalen;
Gilbert Van Belleghem, Herent; Roger Vanbrabant, St.-Truiden; Roger Van
Brake!, Gent; Andre Van Daele, Kortrijk; Erik Vandekerckhove, Roeselare;
Andre Vandenauweele, Oostende; Roger Van Dessel, Hove; A. Vandesteene,
Veurne; Koen Van de Voorde, Genk; Cecile Vandoorne, Izegem; M. Van Elslande, Ieper; Andre Vanhaverbeke, Rumbeke; R. Vanhaverbeke, Brugge; Ch. Van
Hecke, Deurne; Gilbert Vangheluwe, Lichtervelde; Luc Van Nimmen, Drongen;
Laurent Vanpoucke, Roeselare; mevr. G. Vansteenkiste, Brussel; No G. Verbruggen, Ruisbroek; Frans Verhelst, Tielt; PVBA G. & M. Verplancke, Torhout; Gaston Verschueren, Ruisbroek; A. Viane, Maldegem; Frida Vleugels,
Leuven; Vleugels-Porters, Linden; Julien Vyvey, Koksijde; Yolande Wittouck,
Kluisbergen.
(Lijst afgesloten op 15 december 1983.)

A UTEURSRECHTEN VOOR BEELDENDE
KUNST (I)
Situering:
Het intellectuele eigendom kan in Belgie beschermd worden in het kader van verschillende wetgevingen al naar gelang de toepassingssfeer: 1. Technische vernieuwingen worden beschermd in de octrooiwetgeving. — 2. De tekening of het
model van het nieuwe uiterlijk van een gebruiksvoorwerp wordt beschermd in de
modellenwetgeving. — 3. Benamingen, tekeningen, afdrukken, stempels, letters, cijfers, vormen van waren of van verpakking en alle andere tekens die dienen om de waren van een onderneming te onderscheiden worden in de merkenwetgeving beschermd. — 4. Literaire en artistieke werken worden beschermd
door de auteursrechten.
Terminologie:
Het auteurswerk is de uitdrukking van een bepaalde gedachte in een concrete en
originele vorm (literair, muzikaal, plastisch, ...). De auteur is de maker van een
auteurswerk. De auteur kan een enkeling zijn of kan gewerkt hebben met een of
meer andere auteurs. De samenwerking kan ook bestaan in een adaptie achteraf.
Het auteursrecht vindt zijn oorzaak in de creatie van het auteurswerk. De wet
verleent zonder enige formaliteit het meest uitgebreid eigendomsrecht van de au-
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teur op zijn werk. Dit recht is roerend, vervreemdbaar en overdraagbaar. De auteursrechten worden ingedeeld in economische rechten (exploitatierechten) en
immateriele rechten (morele rechten). We bespreken deze laatste eerst.

HOOFDSTUK I.
DE MORELE RECHTEN VAN DE AUTEUR
De morele rechten van de auteur zijn die rechten die de auteur moeten in staat
stellen de bescherming op moreel gebied over zijn oeuvre in te roepen. Zij bestaan
uit: het recht op paterniteit, het beschikkingsrecht en het recht op integriteit.
§1. Gemene eigenschappen aan alle morele auteursrechten
Morele auteursrechten zijn onvervreemdbaar. Hiermede bedoelen de meeste gezaghebbende auteurs niet alleen dat deze rechten niet kunnen verkocht of geschonken worden maar ook dat ze niet kunnen geerfd worden. Erfgenamen kunnen wel optreden in naam van de overleden auteur, voor zover het de wil of het
belang is van de auteur. Zonder daartoe verplicht te zijn worden de rechtsverkrijgers van de auteur de bewaarders van zijn wil. In de praktijk komt het crop neer
ten eerste dat ze: ten allen tijde de paterniteit over het oeuvre van de auteur zullen
kunnen inroepen, of een vals toegeschreven vaderschap afwijzen, ten tweede het
recht op integriteit van het werk doen eerbiedigen. Ze kunnen in tegenstelling tot
de auteur zelf nooit toelaten dat men het oeuvre zou veranderen of schenden. Ten
derde, krachtens de duidelijk uitgedrukte wil van de auteur over het werk kunnen
beschikken om het te verspreiden (divulgeren), niet te verspreiden, te vernietigen,
te herzien of uit de publieke omgang terug te trekken, ofwel om de anonimiteit of
pseudonimiteit op te leggen.
§2. Het recht op paterniteit
Het recht op paterniteit is het recht van de auteur om het vaderschap over het
werk op te eisen, te verzwijgen of te bedekken, maar tevens het recht van
eenieder om niet bedrieglijk te worden misleid omtrent de ware paterniteit van
een auteurswerk.
De auteur beschikt over het recht om een of al zijn werken anoniem te publiceren. Zelfs indien men het anoniem werk eensgezind aan een verkeerde persoon
zou toeschrijven en deze het valselijk toegeschreven vaderschap niet zou afwijzen
is er geen overtreding van de wet, vermits er naam noch teken wordt gezet. De
auteur kan zijn werk onder een of meerdere pseudoniemen onder het publiek verspreiden. Wat een auteur niet mag is zijn werk publiceren onder de (echte) naam
van een ander persoon.
Inherent aan het recht van de auteur om de paterniteit over zijn werk op te eisen
en ten alien tijde te doen erkennen is het recht van de auteur om zijn werk te tekenen. De naamtekening op een werk maakt immers geen deel uit van het werk
zelf, maar is een manifestatie, een concretisatie van het recht der paterniteit. Een
auteur mag niet enkel zijn werk tekenen, maar mag ook reproducties van zijn
werk tekenen.
Een vraag die zich stelt is: Hoe kan de auteur zijn paterniteit bewijzen. Het bewijs van de paterniteit wordt geregeld door het gemeen recht. De bewijslast ligt
bij de eiser. Van zodra het werk getekend is, worden de rollen omgekeerd (de paterniteit wordt verondersteld gekend tot bewijs van het tegendeel), dit is zelfs het
geval als het een pseudoniem betreft die geen twijfel laat bestaan over de identiteit van de auteur.
§3. Het beschikkingsrecht
Geheel van de morele rechten waardoor de auteur naar goeddunken gebruik
maakt van zijn werk. In een eerste faze betekent dit dat hij, na zijn creatie voiledig vrij tot stand gebracht te hebben het werk kan wijzigen, vernietigen of in
stand houden. Eens dat de auteur beslist heeft het werk in stand te houden kan
hij in een secundair stadium beslissen het werk alleen voor zichzelf te houden of
het op een min of meer uitdrukkelijke of uitgebreide wijze aan de maatschappij
mede te delen. In deze faze betrekt de auteur onvermijdelijk de samenleving en
roept voor de auteur rechten in het leven: het divulgatierecht als hij het werk mededeelt aan de maatschappij, het retentierecht als hij het onder geen enkele vorm
mededeelt aan de maatschappij, het recht tot inkeer als hij zijn beslissing van het
werk in stand te houden en/of te divulgeren herziet.
1. Het divulgatierecht: Als de auteur gebruik makend van zijn beschikkingsrecht
in positieve zin, beslist het werk mede te delen aan de maatschappij, maakt hij
gebruik van zijn divulgatierecht. De exploitatierechten van de auteur worden pas
een juridische werkelijkheid, na de uitoefening van het divulgatierecht. Het divulgatierecht vindt buiten de wet 1886 op het auteursrecht een diepere oorzaak in
de grondwet, die de vrijheid om zijn mening te uiten op elk gebied garandeert.
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Het divulgatierecht is gewoon het recht zijn mening te uiten op esthetisch en artistiek gebied.
2. Het retentierecht: Als de auteur gebruik makend van zijn beschikkingsrecht in
negatieve zin, beslist het werk onder geen enkele vorm mede te delen aan de
maatschappij maakt hij gebruik van zijn retentierecht.
Hoewel het principe evident is worden de zaken bemoeilijkt doordat, enerzijds
de wetgever er een beperking aan toegebracht heeft en anderzijds de auteur verbintenissen kan aangaan betreffende het maken en/of leveren van auteurswerk.
a) Beperkingen door de wet

Art. 9 van de wet van 1886 luidt: ,Werken van letterkunde of muziek zijn niet
vatbaar voor beslag' zolang zij niet onuitgegeven zijn; andere kunstwerken zijn
niet vatbaar voor beslag' gedurende het leven van de maker, zolang zij niet gereed zijn voor verkoop of openbaarmaking".
De bedoeling van deze tekst is een regeling te treffen in geval van tegenstrijdigheid tussen het moreel belang van de auteur en het materieel belang van zijn
eventuele schuldeisers. Voor letterkunde en muziek is de tekst zonder meer duidelijk. Voor andere kunstwerken (dus ook plastische kunsten) wordt het retentierecht van de auteur tijdens zijn leven reeds gevoeliger ingekort, om na zijn dood
een nog grotere beperking te ondergaan. Tijdens het leven van de auteur zijn deze werken vatbaar voor beslag, van zodra ze gereed worden bevonden 2 om verkocht of gepubliceerd te worden.
b) Overeenkomsten over het maken en /of leveren van een auteurswerk

In verband met het probleem dat we behandelen kunnen we twee groepen onderscheiden. Ten eerste wanneer alleen een verplichting ontstaat om te geven. Ten
tweede wanneer naast een verplichting om te geven ook nog een verplichting ontstaat om te doen.
1. Alleen overdracht in eigendom 3
De auteur heeft zich verbonden tot de overdracht in eigendom van een beeld.
Volgens de bepalingen van het art. 1138 burgerlijk wetboek worden dergelijke
verbintenissen voltrokken door de enkele toestemming der contracterende partijen. Het beeld wordt dus overgedragen op het ogenblik van de overeenkomst
(consensus). Bij niet levering van het werk zijn de gevolgen de volgende: De rechter onderzoekt of de consensus tot stand kwam, zo j a, dan zal de rechter op verzoek van de eiser de uitvoering van de verbintenis in natura kunnen bevelen (indien dit mogelijk zou zijn). Afgezien van het feit dat hij nog altijd kan beroep
doen op zijn recht tot inkeer 4 , kan de auteur zich gemakkelijk aan de dwang uitvoering onttrekken ofwel door zijn werk te vernietigen, ofwel door het zorgvuldig te verbergen. De enige oplossing voor de eiser blijft dan nog, ontbinding van
de overeenkomst met schadevergoeding te vorderen.
2. Overdracht in eigendom gaat gepaard met de verplichting iets te
doen
Het gaat hier dus om een onbestaand of een onvoltooid werk, waaromtrent de
auteur zich verbindt het te maken en vervolgens de materialiteit ervan in eigendom over te dragen. De auteur kan in drie stadia in gebreke blijven. De auteur
kan het werk weigeren te maken, vervolgens kan hij weigeren een zo goed als voltooid werk te leveren omdat het naar zijn oordeel ofwel niet helemaal voltooid is
ofwel mislukt is, en tenslotte bestaat de mogelijkheid dat de auteur een naar zijn
mening absoluut voltooid en gaaf werk, gewoon weigert te leveren. In dit geval
behoort de beoordeling van de voltooiing de auteur. Zijn oordeel dat hij het werk
voltrokken acht zal hij precies meestal laten kennen door het af te leveren.
Alleen buiten het vrij zeldzaam grensgeval, waar de auteur botweg zou weigeren
te leveren wat hij nochtans zelf voltooid en gaaf acht worden deze verbintenissen
altijd herleid tot een of twee verbintenissen om iets te doen. Art. 1142 burgerlijk
wetboek bepaalt dat de verplichting om te doen ,wordt opgelost in schadevergoeding, ingeval de schuldenaar de verbintenis niet nakomt". Volgens een algemeen gevestigde rechtsregel kan de schuldeiser de rechtstreekse uitvoering in natura eisen, tenzij het om een verbintenis gaat waarvan de uitvoering alleen kan
gepresteerd worden door de schuldenaar persoonlijk.
3. Een beroemde uitspraak
In de Franse jurisprudentie is de zaak Rouault c/ Vollard een goed voorbeeld van
de besproken rechten. De Franse schilder Georges Rouault was door een contract
verbonden met de kunsthandelaar Ambroise Vollard. Het laatste contract van
1939 onderscheidde 563 doeken welke door de schilder definitief werden afgestaan en 806 andere doeken, over dewelke hij zich het recht voorbehield ze
naar goeddunken af te werken of te wijzigen.
Vollard had deze doeken trouwens met dat doel in een speciaal atelier ondergebracht waar de kunstenaar vrij in en uit liep. Met de dood van Vollard gingen
zijn erfgenamen over tot de verhandeling der 806 doeken, welke ze inderdaad in
hun bezit hadden. De rechtbank heeft hen echter in het ongelijk gesteld en gemeend dat deze voorwaardelijke inbezitstelling nog geen overdracht inhield met
de volgende principiele overweging. ,Attendu que le principe du droit moral de
l'auteur qui consacre en ces matieres la primaute de 1'esprit, doit aboutir a
considerer que la vente d'une toile inachevee n'a pas transfers la propriete, puisque jusqu'a ce qu'elle ait atteint le degre de perfection dont le peintre est le seul
juge, celui-ci peut se repentir d'avoir peint une oeuvre qu'il pense indigne de son
genie et revenir entierement sur ce qu'il a cru la materialisation de sa pensee" .
3. Het recht tot inkeer

Een auteur kan nadat hij in eerste tijd zijn werk heeft in stand gehouden en gedivulgeerd op basis van zijn beschikkingsrecht op zijn beslissing terugkomen en
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binnen zekere perken overgaan tot de gewijzigde divulgatie, tot de terugtrekking
uit de publieke circulatie; tot de vernietiging van het werk. Deze derde faze van
het beschikkingsrecht wordt recht tot inkeer genoemd.
Het recht tot inkeer moet slechts ingeroepen worden als er een wederpartij bij betrokken is en als de beoogde veranderingen aan het werk meer zijn dan correcties
die noch de vorm, noch de inhoud van het auteurswerk aantasten.
De eigenlijke toepassing van het recht tot inkeer kan herleid worden tot de volgende twee praktische vormen. Het is vooreerst mogelijk dat de auteur de verdere divulgatie van zijn werk (bv. een tweede editie) wil onderwerpen aan min of
meer ingrijpende wijzigingen, vervolgens kan hij zijn werk gewoonweg uit de publieke omgang wensen terug te trekken, door het tijdelijk voor zich te houden en
zelfs te vernietigen.
Het recht tot inkeer kan slechts worden uitgeoefend op het werk als immaterieel
concept, d.w.z. dat een uitgever een bock uit circulatie zou moeten nemen, dat de
schilder de eigenaar van een zijner doeken zou kunnen verbieden dit te laten reproduceren maar dat het recht tot inkeer nooit voor gevolg kan hebben dat de
schilder of beeldhouwer het werk dat hij qua materialiteit verkocht van de verkrijger zou kunnen terugkopen.
Het spreekt vanzelf dat dit natuurlijk wel kan door onderlinge overeenkomst.
§4. Het recht op integriteit
Het recht op integriteit is het moreel recht van de auteur krachtens hij kan afdwingen dat zijn werk absoluut ongeschonden zal gehandhaafd blijven. Het
recht op integriteit wordt uitgeoefend ten eerste op het auteurswerk als immaterieel concept, ten tweede op het materieel voorwerp waarop het origineel van dit
werk werd gevestigd.
Enkel en alleen wanneer de strikte toepassing der integriteit de normale bestemming of het normale genot van het voorwerp waarin of waarop het werk werd
vermaterialiseerd, zou in de weg staan, alleen dan mag de eigenaar met omzichtigheid van deze stelregel afwijken.
Het recht op integriteit heeft een absoluut karakter. In verband hiermede kunnen
wij crop wijzen dat het delen, het opsplitsen van een werk niet aanvaard wordt,
bv. de losse verkoop van gravures, verzameld in een album met begeleidende
tekst wordt als een ongeoorloofde praktijk gevonnist. Een ander probleem is:
mag men een werk door iemand anders laten afwerken zonder toestemming van
de auteur? In Frankrijk werd al in 1896 gevonnist dat het ongeoorloofd is een
portret te laten voltooien door een ander auteur. Aan de oorspronkelijke auteur
werd bovendien de vernietiging toegestaan van het buiten zijn wil voltooide
dock.
Gezien het verboden is enige wijziging aan een kunstwerk aan te brengen is het
een uitgemaakte zaak dat de vrijwillige en bedoelde vernietiging van het werk een
schending is van het recht op integriteit.
Wat niet wil zeggen dat men de eigenaar de verplichting kan opleggen beter voor
sommige van zijn goederen te zorgen dan voor andere.
Indien het staats- of private musea betreft, van wie meer dan normale zorgen
zouden mogen verwacht worden zou de auteur ze aansprakelijk kunnen stellen
indien een werk bij gebrek aan zorg verloren zou gaan.
Het recht op integriteit als attribuut van de auteur kan niet vervreemd worden.
Wat niet wil zeggen dat een auteur geen toelating kan geven om een werk te wijzigen. In principe kan deze toelating niet vermoed worden, hij moet steeds uitdrukkelijk en ondubbelzinnig zijn.
Het recht op integriteit wordt in Belgie tot 50 jaar na de dood van de auteur gevrijwaard. De morele rechten zijn nooit het bezit van de erfgenamen van de auteur. Zij kunnen enkel optreden in naam van de auteur. Daaruit volgt dat de
voor de uitoefening van deze rechten bevoegde personen, slechts het negatief
aspect van het recht op integriteit kunnen inroepen en zelf geen initiatieven kunnen nemen.

HOOFDSTUK II.
DE EXPLOITATIERECHTEN VAN DE AUTEUR
Als we het hebben over de exploitatierechten van de auteur dan bedoelen we in
een eerste categoric: het eigendomsrecht en het publiek expositierecht die beheerst worden door het gemeenrecht. In een tweede categoric gaat het om het reproduktierecht, het publiek executierecht, het adaptatierecht, het vertalings- en
het volgrecht die geregeld worden door het auteursrecht.
De bescherming die de auteurswet biedt is beperkt tot de exploitatie van het werk
onder twee aspecten: ten eerste tot de concretisatie van een bepaalde idee; ten
tweede tot de bepaalde vormgeving van die concretisatie.
De idee zelf wordt echter niet beschermd door de auteurswet.
§ 1. Gemene eigenschappen van de exploitatierechten
De exploitatierechten van de auteur zijn vervreemdbaar dit in tegenstelling tot de
morele rechten. De auteur kan zijn rechten overdragen op de wijze die hem het
meest geschikt lijkt. Hij mag zijn rechten als een geheel verhandelen of hij kan ze
opsplitsen: volgens de diverse auteursrechten, volgens land, volgens adaptatie-

techniek, toepassing, enz... en dit in zoverre als de praktijk het toelaat. vb. Het
gebruik van een afbeelding van sculpturaal keramisch werk voor een bepaalde
affiche.
Slechts een beperking moet geeerbiedigd worden, de tijd. Gezien de exploitatierechten 50 jaar na de dood van de auteur uitdoven, mag de auteur geen verbintenissen aangaan die deze periode overtreffen. Indien een auteur afstand doet van
een bepaald exploitatierecht dan kan de afstand van een ander nooit mee worden
vermoed. De afstand van elk exploitatierecht afzonderlijk moet uitdrukkelijk gebeuren.
Een auteur kan op diverse wijzen zijn werk uitbaten. Hij kan ten eerste het materieel voorwerp, waarop zijn werk is gevestigd verkopen. Hij kan vervolgens vrij
de specifieke intellectuele exploitatierechten, welke hij krachtens het auteursrecht op zijn oeuvre bezit, verkopen, het zelf uitbaten of een specialist met de exploitatie belasten. Het is zelden het voordeel van de auteur om zijn auteursrecht
of te staan. Meestal heeft hij er voordeel bij een contract van rechtstreekse of onrechtstreekse exploitatie van zijn auteursrechten aan te gaan. Indien hij zijn exploitatierechten verkoopt, dan kan de koper naar goeddunken beschikken over
de wijze van exploitatie van het werk. Het is dan ook meteen duidelijk dat de auteur zeer gehinderd wordt in de vrije beschikking over zijn morele rechten t.a.v.
het werk.
§ 2. Het eigendomsrecht
Doorgaans is de auteur eigenaar van het werk, omdat hij het gemaakt heeft op of
uit een grondstof (dock, marmer, klei...) die hem toebehoorde.
Indien dit niet het geval is kan de kunstenaar natrekkens, d.w.z. eigenaar worden mits betaling van de grondstof (omdat de grondstof van mindere waarde is
dan de artistieke arbeid. Bij juwelen wordt dit vanzelfsprekend een betwistbare
zaak.). Bij de verkoop van een werk bekomt de verkrijger wel de materialiteit
van het werk, maar niet de auteursrechten. De morele rechten en het volgrecht
zijn onvervreemdbaar en dus altijd eigendom van de auteur. De exploitatierechten zoals: het reproduktierecht, het adaptatierecht kunnen vervreemd worden
maar kleven niet aan het eigendomsrecht.
Praktische toepassingen. Bij het overdragen van bepaalde werken heersen er bepaalde regels:
- Uit het feit dat een schilderij of tekening in de regel een piece unique blijft, mag
men afleiden dat bij de overdracht van het werk de artiest zich op stilzwijgende
wijze verbindt het zelfde werk niet meer als zulks te reproduceren. Indien hij zich
dit recht wil voorbehouden dan moet hij dit uitdrukkelijk vermelden. Niets belet
de kunstenaar nochtans voorstudies, schetsen... van het werk te verkopen. De reproduktierechten door fotocopie, drukkunst, ets... blijven natuurlijk eigendom
van de kunstenaar.
- Op het gebied van etsen, houtsneden, gravures, droge naald... is het de regel
dat ze op verscheidene exemplaren getrokken worden. Wordt het aantal vermeld
dan mag de artiest of de uitgever dit niet overschrijden. Beeldhouwwerken worden meestal gereproduceerd (vooral als het gegoten beelden zijn). Bij een verkoop wordt gewoonlijk het aantal exemplaren vermeld. Uit een verkoop zonder
de minste vermelding zal men dan ook afleiden dat de auteur zich alle reproduktierechten voorbehoudt. De fotograaf die samen met het positief tevens het negatief aflevert geeft te kennen dat hij naast het werk ook het reproduktierecht afstaat. Behoudt hij het negatief dan behoudt hij ook het reproduktierecht en mag
hij dus nieuwe positieven maken en verkopen.
§ 3. Het publiek expositierecht
Het publiek expositierecht, is geen recht van de auteur, maar een attribuut van
het eigendomsrecht. Het is aan de zaak verbonden en niet aan een persoon noch
de auteur, noch de eigenaar. Indien men eigenaar is, dan heeft men automatisch
het publiek expositierecht omdat het aan het eigendomsrecht verbonden is. Het
eigendoms- en exploitatierecht kunnen niet afzonderlijk verhandeld worden. In
afwijking op de algemene regel, behoort het exposeren van een auteurswerk door
middel van televisie tot de rechten van de auteur. Een toelating van de auteur is
hier dan ook vereist.
§ 4. Het reproduktierecht
Het reproduktierecht, is het recht krachtens het welk de auteur de meest uitgebreide rechten heeft over de reproduktie van zijn werk. Niemand, tenzij de auteur, of zijn rechtsopvolger, kan de reproduktie van het werk toelaten. Hij verleent deze toelating onder de voorwaarden die hem goed lijken, zolang deze althans niet strijdig zijn met de wet of de openbare orde. Het begrip reproduktie
dekt een zeer ruime inhoud. Het omvat alle kopie van het werk, in een of meerdere exemplaren, goed of niet goed nagebootst bij middel van hetzelfde procede als
het origineel werk of van andere procedes. Het spreekt vanzelf dat de auteur de
toestemming kan verlenen zijn werk te reproduceren met bepaalde middelen en
deze vergunning weigeren voor andere. In dat verband drukken wij crop dat de
inhoud der geschreven of stilzwijgende overeenkomst nopens vergunning of afstand steeds beperkend moet worden uitgelegd.
De auteur zal het verlenen van de toestemming aan bepaalde condities kunnen
onderwerpen: het honorarium, de keuze van het reproduktiemiddel, het toezicht
op de technische uitvoering, het aantal exemplaren... Al deze condities behoren
tot de verhouding auteur-uitbater van het werk en bieden geen principiele moei-

lijkheden. Zo kan de auteur ook van zijn uitbater bedingen dat de reproduktie
van zijn werk niet in de publieke handel zal verspreid worden, doch naar een bepaald publiek zal gaan en geen ander, of dat de verkoop van de reproduktie zal
beperkt blijven binnen de grenzen van een zeker land.
1. Problemen in verband met fotografie

Een strikt onderscheid dient gemaakt te worden tussen de fotografie als auteurswerk en de fotografie als reproduktiemiddel van een ander auteurswerk. Als het
werk van de fotograaf als een auteurswerk kan beschouwd worden, dan heeft de
fotograaf het exclusief reproduktierecht over zijn werk. Hij mag dit reproduceren door het maken van nieuwe positieven van het negatief, fotocopieren van de
foto; of door het herfotograferen van de foto. Wat de fotografie als reproduktiemiddel betreft is het soms erg moeilijk een zuivere reproduktie van een adaptatie
ervan te onderscheiden. Bij de reproduktie van tweedimensionaal plastisch werk
schept dit praktisch geen problemen, gezien dit uitsluitend een technische zaak is.
Bij fotograferen van drie-dimensionaal werk en architectuur zal de fotograaf
meestal ook de ruimte en de omgeving suggereren waarin deze werken zich bevinden. In de mate dat hij hierbij van een neutraal oogpunt afwijkt zal hij niet een
reproduktie maar een fotografische adaptatie, een interpretatie van het oorspronkelijk kunstwerk maken. Het spreekt vanzelf dat de grens tussen een zuivere reproduktie en adaptatie soms een subtiele feitenkwestie is.
2. Het plagiaat

De juridische omschrijving: Niet alle plagiaat in de artistieke betekenis van het
woord is ook een juridisch plagiaat. Om van plagiaat te kunnen spreken moet het
geplagieerd werk een beschermd auteurswerk wezen. Een werk behorende tot het
publiek domein (bv. een schilderij van Rubens) kan niet juridisch geplagieerd
worden. Het geplagieerde werk moet noodzakelijkerwijze een auteurswerk zijn,
d.w.z. een originele creatie, welke bestaat of bestaan heeft in een geconcretiseerde vorm. De plagiaris neemt een individueel werk of delen van een geindividualiseerd werk over. Juridisch mag men de stijl van iemand nabootsen als men andere onderwerpen en composities gebruikt. Zolang men geen geindividualiseerde
elementen overneemt is men vrij . De Belgische rechtspraak heeft een stabiele
maat gezocht. Wanneer een ongeoefend oog beide werken zou verwarren is er
plagiaat en indien datzelfde oog beide werken zou uit elkaar houden is er geen.
Gezien de subjectiviteit van dergelijk criterium houden we ons liever aan de volgende werkwijze. Na een analyse van het eerste werk, bepalen we de elementen
die de originaliteit van dit werk bepalen. In een tweede stadium gaan we na of deze elementen, belangrijke elementen vormen in het van plagiaat beschuldigde
werk. Zijn deze elementen wel aanwezig maar zijn ze verwerkt in een geheel dat
zijn originaliteit haalt uit andere elementen, dan kan niet meer van onwettelijke
namaak gesproken worden. De beoordeling van het plagiaat blijft niettemin een
delicate feitenkwestie.
Henri Vandermeulen, Bedrijfsconsulent

Wordt vervolgd in Nr. 198, jan. /febr. 84. We danken de auteur en het tds. 'Belgisch Kreatief Ambacht , die ons toelieten dit artikel over te nemen voor onze
lezers-kunstenaars. (BKA 83/1)
Notities:
' 'Beslag': de handeling waardoor een of meer vermogensbestanddelen worden aangewezen en zoveel mogelijk bewaard ter verrekening van de nakoming van verplichtingen.
2 De werken kunnen slechts in beslag genomen worden als ze werkelijk voltooid zijn. De beoordeling van
het voltooid zijn, wordt niet meer overgelaten aan de auteur, doch aan de objectieve beoordeling welke in
laatste instantie geschiedt door de rechter.
3 'Overdracht in eigendom': wanneer het goed van eigenaar verandert; dit is het geval bij de consensus (de
toestemming van beide partijen) en niet bij de levering.
Zie volgende paragraaf.
s Natrekking: wijze van eigendomsverkrijging die geschiedt doordat een zaak A zodanig met een zaak B
wordt verbonden, dat zij te zamen een geheel vormen. De eigenaar van de hoofdzaak verkrijgt zo in regel de
eigendom van de bijzaak.

KUNSTENAARSBELANGEN
• Het Poeziecentrum van Willy Tibergien nam een nieuw initiatief: de poezietelefoon. Wie nr. 091/243.243 opbelt kan een gedicht aanhoren, gelezen door de
dichter ervan zelf. Wekelijks wisselt dit. Het centrum organiseert ook o.m.: cur331

sussen voor jonge en nieuwe dichters (2 maal per maand), voor poezie en taalexpressie en voor poezie en fotografie. Er zijn ook workshops voor poezie, literaire
tafels, enz. Informatie: dhr W. Tibergien, Nazarethstraat 43, De Pinte.
• Wie ietwat kritjsch de laatste Boekenbeurs in Antwerpen bekeek verheugde
zich om de drukke opkomst van bezoekers, maar moet ook pijn en spijt gevoeld
hebben: het was voor iedereen duidelijk dat onze Vlaamse uitgeverswereld er
deerlijk aan toe is over het algemeen; dit heeft een voor de hand liggende oorzaak: de aggressieve methodes der Nederlandse uitgevers die alles inzetten om de
Vlaamse markt volledig voor zich te veroveren. Daarvoor zijn alle middelen
goed, ook het bedrog: bv. het zich aanbieden als een Vlaamse uitgeverij door onder de naam van een opgeslorpte Vlaamse uitgeverij te functioneren, of door zich
als Vlaams te presenteren omdat men ergens in Vlaanderen een verkoopcentrale
heeft met een Vlaamse 'Directeur'. Zelfs het Grootnederlands idealisme wordt
ingespannen in dienst van Nederlands financiele belangen; dit idealisme wordt
trouwens soms met Nederlands geld 'aangemoedigd'.
Men begint zich meer en meer rekenschap te geven — te laat — waar het allemaal
naartoe gaat op die manier. Vandaag nog citeert de krant uitvoerig secretarisgeneraal van het Davidsfonds Norbert D'hulst over dit onderwerp op een Boekenbeurs te Ukkel:
,,Door velen — gelukkig niet door alien — wordt het boek als een Touter commercieel object benaderd, waarbij mechanismen gelden die creatief Jong talent
over het hoofd zien, maar ook de culturele opgang van ons yolk dreigen te belemmeren. Ik zeg dat vanuit een vereniging die dank zij haar ledenformule in
staat blijft werken van aankomende schrijvers aan bod te laten komen en voor
wie het boek nooit een doel was, maar een middel tot vorming en cultuurverheffing van de mens, " aldus Norbert D'hulst.
Dat het boek een moeilijke tijd doormaakt heeft volgens de DF-secretarisgeneraal aanwijsbare oorzaken, niet in het minst het verdwijnen van een aantal
grote onafhankelijke Vlaamse uitgeverijen, die veelal werden opgeslorpt door
multi-nationale bedrijven: „In een tijd van economische crisis, is het resultaat
hiervan dat de prijs van het boek relatief zo goedkoop mogelijk wordt gehouden,
en derhalve naar grotere oplagen wordt gestreefd, waarbij de selectie niet in
Vlaanderen maar in Nederland gaat gebeuren: daardoor loopt echt Vlaams werk
het gevaar niet gepubliceerd te worden, " aldus Norbert D'hulst, die ook het 'vedettisme' wonden ziet slaan in de ontplooiing van eigen auteurs.
,,Iederjaar in oktober — net voor de Antwerpse Boekenbeurs — haalt het werk
van bepaalde auteurs grote koppen in tijdschriften als gold het een oeuvre van
wonderknapen. Eens op de markt, stelje niet zelden vast dat de recensenten zich
minder lovend uitlaten. Maar vermits media nu eenmaal bekende namen vragen,
belandt men in een gesloten cirkel: het vergt nl. jaren inspanningen en middelen
eer nieuwe schrijvers naam maken.
Sommige uitgeverijen nemen dan ook een auteur onder contract van lange duur,
met de waarborg dat al diens werken worden uitgegeven, ook de minder goede,
die via de media even grote bekendheid oogsten en verkopen... "
Naast diefactoren van economische en commerciele aard waarschuwt secretarisgeneraal D'hulst voor een bedreiging van culturele aard: „In sommige toonaangevende 'onafhankelijke' magazines treffen we recensenten aan die elkaar binnen eenzelfde salonwereldje terugvinden en allemaal onderliggende meningen
weergeven: kosmopolitisch, althans in woord dicht bij de kleine man, erg
misprijzend voor de culturele middengroepen vaak elitair ingesteld wat de eigen
belangstelling betreft en anti- of a-religieusdenkend".
,,Zo hebben we kunnen ervaren dat de uitgave van een internationaal gunstig
onthaald godsdienstig werk werd gekraakt in een onafhankelijk tijdschrift door
iemand die er ook bij andere gelegenheden blijk van gaf a- en zelfs anti-religieus
te zijn, wat mij op zichzelf niet deert. Alleen komt het mij onaanvaardbaar voor
dat dergelijk criticus de normen dicteert waaraan een religieuze roman moet voldoen, en een minderheid het literaire weer maakt in Vlaanderen dat neigt naar
grijsheid, verklaring en gestroomlijnd denken. "
,,Het gevaar is dat een intellectuele elite in Vlaanderen aan eenrichtingsverkeer
doet wat tot eenzijdigheid en onverdraagzaamheid leidt, die niemand, ook niet
de andere denkrichting die zij zegt te vertegen woordigen, ten goede komt, " aldus
Norbert D'hulst wiens bedenkingen geenszins afbreuk doen aan zijn optimisme
in de kansen voor het Vlaamse boek. (JP)

• De Commissie voor Collectieve Propaganda van het Nederl. boek publiceerde
een bloemlezing, gedichten en verhalen van 30 auteurs, 11 Vlaamse en 19 Nederlandse. De Vlaamse vertegenwoordiger bij de samenstellers was Paul de Wispelaere, zodat bijgevolg de Vlaamse verkozenen uitsluitend vrijzinnigen zijn.
• Het kind en het boek is een biezonder belangrijk probleem voor de jeugdschrijver. Daarover richtte 'De boekenboot' een nieuw blad over kinderboeken,
een onderzoek in via Infodok. Dit stelde in twee scholen aan 350 ouders een aantal vragen. Op de vraag 'hoeveel kinderboeken koop je voor je kinderen per
jaar/per gezin', antwoordde 8 t.h. meer dan 25; 7 t.h. tussen 15 en 25 boeken; 4
t.h. tussen 5 en 15; 6,5 t.h. tussen 2 en 5 boeken; 9 t.h. minder dan 2 per jaar; 6
t.h. geen boeken. Op de vraag 'welke boeken koop je' antwoordde 9 t.h. leesboeken; 63 t.h. strips; 18 t.h. plaatjesboeken; 10 t.h. plaatjesboeken met verhaal. De
aankoop van de boeken gebeurt in de algemene boekhandel of kinderboekhandel
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(13 t.h.); in de kranten-tijdschrifthandel (19 t.h.); in het warenhuis (61 t.h.) en
op de boekenbeurs (7 t.h.). Het warenhuis loopt dus weg met het leeuwenaandeel
en speelt daar sterk op in. „Er zijn supermarkten", zegt Jos Baeckens,,waar
het schap met kinderboeken even lang is als dat van de sterke drank". Secretariaat: 'De Boekenboot': Bogaardenstraat 79, 3000 Leuven, tel. 016/22.87.44.
• Bijna honderdduizend bibliotheekbezoekers onderschreven het protest tegen
de afbraak van het bibliotheekdecreet. De Vlaamse vereniging voor bibliotheek-,
archief- en dokumentatiewezen overhandigde die handtekeningen aan de minister van cultuur. Bepaalde grote steden gaven geen toelating om in hun bibliotheek actie te voeren, zoniet zouden er nog meer handtekeningen verzameld zijn
geweest. De intekenaars beogen hun afkeuring te tonen voor de wijze waarop
honderden, vooral christelijke, bibliotheken door dit decreet worden gewurgd.
Zij eisen dat de staat zijn plicht zou doen tegenover de overlevende bibliotheken.
• CORBIB, Chr. Organ. v. Begeleiding v.d. Bibliotheekgebruiker, werd opgericht door het Kath. Centrum voor Lectuurinformatie en Bibliotheekvoorziening
(dir. Paul Waterschoot, Mutsaertstr. 32, Antwerpen). De directie van Corbib berust bij Fons Valvekens (zelfde adres). Deze nieuwe tak van de KCLB wil de vorming der begeleiders en beleidsmensen van de openbare bibliotheken verzorgen
vanuit een christelijke visie. Er bestaat hiervoor geen enkele subsidiering. Het
spreekt van zelf dat vooral christelijke auteurs zich hierbij betrokken voelen.
Steun kan gestort op pr. 000-0024102-46 KCLB, Mutsaertstr. 32, Antwerpen.
Ten zeerste aanbevolen.
• Minister Lens stelde Adviescommissies voor Secundair Kunstonderwijs samen, een voor muziek- en woordkunst en een voor beeldende kunsten. Dit onderwijs heeft 4.000 leerkrachten en 122.000 leerlingen in Vlaanderen. Wegens de
groei der scholen zullen volwassenen een jaarbijdrage van 1.500 fr. betalen, teneinde de expansie mogelijk te maken binnen de aanwezige kredieten. Het aantal
leerlingen steeg immers van 81.000 in 1972 tot 122.000 in 1982, spijts het verbod
om nieuwe scholen op te richten. De minister wil voor Pasen 1984 de restructuratie doorvoeren.
• Uit de problematiek van de BTW op kunstwerken is de vrijstelling van BTW
op de eerste verkoop door de kunstenaar nog steeds het meest acute punt van discussie tussen de belastingadministratie enerzijds en de artistieke middens anderzijds. Wel heeft de huidige regering de principiele beslissing genomen om de originele kunstwerken vanaf 1 januari 1984 opnieuw aan het verlaagd BTW-tarief
van 6 pct. te onderwerpen, zoals dit ook voor 1 april 1977 het geval was. Het is
voor de plastische kunstenaar dan ook van belang te vernemen welke, wat de
BTW betreft, zijn rechten en verplichtingen zijn. Daarom organiseert het Brussels Hoger Instituut Sint-Lucas, de Economische Hogeschool Sint-Aloysius en de
Fiscale Hogeschool een studieavond op 22/12 waarop aan de deelnemers een
grondig inzicht gegeven wordt in de BTW-problematiek, met bijzondere toepassing op de situatie van de plastische kunstenaar. Alle formaliteiten, rechten en
verplichtingen terzake worden uitvoerig belicht. Voor lessen over de fiscale verplichtingen en inlichtingen hierover kan men zich wenden tot het Centrum voor
Fiscale Wetenschappen en Bedrijfsbeleid EHSAL-FHS, de Brouckereplein 2,
bus 26, 1000 Brussel; tel. 02/217.64.68. Men kan er zich ook de nodige documentatie aanschaffen.
• De subsidiedaling voor de theaters komt zeer zwaar aan bij de minder grote,
waarvan sommigen zeer goed werk leveren. Aldus De Korre te Brugge, die
schrijft: „Minister Poma laat geen gelegenheid voorbijgaan om crop te wijzen
dat de theaters er zijn voor het publiek. Terecht beklemtoont hij zijn visie dat
subsidies geen doel zijn op zichzelf maar hulpmiddel en stimulans voor de theatermakers die zich moeten inspannen om hun werk binnen het bereik te brengen
van een zo groot mogelijke publieksgroep. De korrekelder levert al jarenlang deze inspanning: de gemiddelde zaalbezetting per seizoen is de laatste jaren nooit
onder de 90 % gegaan. Het theaterdecreet verplicht ons per seizoen 75 voorstellingen te spelen van eigen produkties; wij speelden er de laatste twee jaren respectievelijk 144 en 140. Voor deze resultaten wordt de Korre nu gestraft met een
subsidievermindering die de levenskansen van dit theater ernstig bedreigen. Ons
publiek zal daar niets van merken bij zijn theaterbezoek want het artistieke produkt zal verzorgd zijn zoals voorheen."
• De Theaterkritiek bewandelt soms wonderlijke paden. Zo lezen we in een krant,
die prat gaat op haar intellectuele standing, i.v.m. het TZLV: „Het eerste deel
van 'De Struiskogel' is inderdaad indringend. Terwijl een acteur een kip slacht en
klaarmaakt om te braden, beginnen vier andere spelers een akelig ritueel op te
voeren dat je We agressie van de kleinburgerlijkheid' zou kunnen noemen... Er
ontstaat een beeld van twee paren, waar de man, die luidop lacht, de vrouw slaat,
die bloedstollend gilt. De mannen houden op met slaan, maar de vrouwen blijven
ineenkrimpen en krijsen. Dit soort wreedheid, dit cynisme is de sterkste troef van
het Epigonentheater. Daarom is het jammer dat in het tweede deel, waar de paren elkaar ontmoeten, deze spanning afgebroken wordt... De reeds vermelde
verleidingsscene is een gunstige uitzondering, die echter wegzinkt in deze dramatische chaos. Als uit dit deel enkel deze directe beelden zouden overgehouden
zijn, of indien het vulgaire grotesker en meer nadrukkelijk zou getoond zijn, dan
was 'De Struiskogel' in zijn geheel waarschijnlijk een fascinerende voorstelling.

Nu zijn er meer dan eens vervelende momenten..." De geleerde criticus heeft dus
het eerste deel met het uitvoerig slachten van een kip en met het slaan van vrouwen tof gevonden, maar het tweede deel was hem — op de verleidingsscene na —
te vervelend omdat de vulgariteit ervan niet nadrukkelijk en grotesk genoeg was.
Misschien komt nog een tijd dat professoren als thesisonderwerp opgeven, bv.
'Vergelijkende studie over de vulgariteit bij Claus en Boon'. Intussen krijgt het
theater ZLV een proces vanwege de dierenbeschermers i.v.m. sadisme tegen dieren en wie weet volgen ook de feministen, hoewel ja...
• Het Filmproduktiefonds werd besproken op de Dagen van de Vi. Gids te
Oostende. De gewone grieven over onvoldoende subsidies werd te veel, maar
over de onbekwaamheid en platheid van vele onzer cineasten te weinig geklaagd.
Minister Poma stelde een nieuw subsidieringssysteem voor nl. het tax-shelteringstelsel, de fiscale bescherming van de filmproduktie, zoals in Canada en Australie. Dat zou o.i. het voordeel hebben de film — een der grootste slokops van het
Cultuurbudget — op handige wijze te elimineren ten gunste van de andere sectoren; het zou ook de verderfelijke vriendjespolitiek helpen bestrijden. Robbe de
Hert lonkte naar de miljarden van de kabeltelevisie-maatschappijen en bleek wat
al te optimistische illusies te hebben i.v.m. de opinie der bevolking over onze
filmprodukties op de BRT; ook de Video-industrie leek hem een geschikte melkkoe voor onze cineasten. Patrick Le Bon wenste de zaalontvangstenbelasting
voor hen te zien aanwenden, terwijl van Raemdonck het heil verwacht van een
verdubbeling van het Filmbudget van Cultuur...
• De Subsidies voor Vlaamse Films, die door ons Cultuurministerie aan de producenten werden geschonken bedragen voor de laatste tien jaar ettelijke honderden miljoenen. De producenten zijn contractueel gehouden deze sommen terug
te storten, tot spijziging van het steunfonds voor de Vlaamse film zelf. Welnu
van juli 1971 tot juli 1983 werd slechts 8 miljoen door de producenten gerestitueerd...
• Wij herinneren eraan dat Sabam, de Belgische vereniging voor auteursrechten
aan amateurskringen voor de eerste opvoering (creatie) van toneelwerken een
toelage van 2.500 fr. per bedrijf toekent met een maximum van 7.500 fr. per
stuk. De toelagen worden ook verleend voor vertalingen, als de vertaler bij Sabam is aangesloten. Sabam stelt ook een Nederlandstalig toneelrepertoire ter beschikking van amateurkringen. Inlichtingen op de dienst Toneel, Aarlenstraat
75-77 te 1040 Brussel. Tel. 02/230.26.60, posten 254 en 264.
• Ter gelegenheid van de Beringse cartoenale werd Ecun opgericht, de European
Cartoonists Union. Grondleggers zijn Peter Nieuwendijk, voorzitter van de Nederlandse cartoenistenvereniging De Tulp, en Bob Vincke, voorzitter van de
Vlaamse cartoenistenvereniging Kever. De Engelse bond en ook de Joegoslaven
en de Bulgaren sloten reeds aan. De vereniging wil de solidariteit tussen de cartoenisten verbeteren en de 'cartoon' als kunstvorm verder ontwikkelen.

tweede pakket volgt in maart 1984. Formaat. DIN A5 (br. 148 mm, h. 210 mm);
losbladig in handige ringmap, min. 400 blz. halfjaarlijkse aanvullingen. Prijs:
tot 31 december 1983: 550 Fr. + 50 Fr. verzendingskosten. Vanaf 1 januari
1984: 650 Fr. + 50 Fr. verzendingskosten. De halfjaarlijkse aanvullingen zijn via
een afzonderlijk abonnementssysteem te betalen a rato van de omvang.
• Een voorstel van decreet in de Vlaamse Raad wil 2 Flo van de bouwkosten van
openbare gebouwen voor kunstwerken zien gebruiken: ,Terecht horen wij in
kunstenaarskringen de eis dat er in de conceptie, de ontwerpen en de uitvoeringsplannen voor het oprichten van gebouwen ten behoeve van openbare besturen zou voorzien worden in de integratie van kunstwerken in deze gebouwen.
Volksfront in Frankrijk heeft al in 1938 het idee gelanceerd een ten honderd van
de kostprijs te besteden aan de integratie van kunstwerken. Sinds 1951 vond dit
idee geleidelijk ingang in de bouwpolitiek van verschillende Franse ministeriele
departementen. In de Duitse Bondsrepubliek worden eveneens kunstenaars betrokken bij het opsmukken van openbare gebouwen: een maatregel van de
Bondsregering legt de verplichting op twee ten honderd van de bouwkosten te reserveren voor kunstwerken. Gelijkaardige maatregelen zijn van kracht in Nederland'. Het Vlaams ontwerp van decreet is niet nieuw; jaren geleden reeds werd
een dergelijke maatregel door Min. Harmel opgelegd.
• Het Hollandse Fonds voor de Letteren heeft vijf beurzen van elk negenduizend
gulden beschikbaar gesteld voor auteurs en literaire vertalers die in de periode juli 1982 tot en met juli 1983 debuteerden. De beurzen dienen ter aanmoediging.
De auteurs moeten in de genoemde periode in boek- of tijdschriftvorm hebben
gepubliceerd of er moet van hun hand een stuk zijn opgevoerd. Het gaat om poezie, proza, drama, essay, kinder- en jeugdliteratuur en literaire vertalingen in het
Nederlands. Het fonds is ook door het departement van WVC in de gelegenheid
gesteld enkele opdrachten te verlenen. Deze moeten het schrijven van oorspronkelijk Nederlands werk stimuleren, dat zonder deze hulp maar moeilijk tot stand
zou komen. Ook essayistisch of kritisch werk valt hieronder. Het geld voor deze
opdrachten is vrijgekomen doordat de subsidie voor uitleenvergoedingen werd
opgeheven.
• Het letterkundig tijdschrift 'Nieuw Vlaams Tijdschrift' houdt op te bestaan
omdat het maar 206 'vrijwillige' abonnees meer had. Het heeft jaren lang vele
honderden 'verplichte' abonnees gehad, die opgelegd werden door o.m. de
Dienst der Letteren van het Min. v. Cultuur. Men weet dat 'Vlaanderen' meer
'vrijwillige' abonnees heeft dan de drie zogezegde grote tijdschriften ooit samen
hadden (NVT, DWB, VG) aan vrije + verplichte abonnees. Help ons in deze
moeilijke crisistijd ons abonnementenaantal te handhaven en zelfs te doen stijgen !

• De Kortrijkse v.z.w. 'Guldensporen' is een stichting voor de bevordering van
het werk van Vlaamse kunstenaars (zowel plastische kunst als muziek en literatuur). De stichting wil zich inzetten voor het tonen van deze kunstvormen in alle
hiervoor in aanmerking komende ruimten in Vlaanderen. De benaming 'Guldensporen' verwijst naar de stad waar het initiatief werd genomen. Voor 1984
staan al enkele tentoonstellingen en poezie-avonden op het programma.

t Dichteres Maria Christina Goddefroy O.P. (°11.12.1922 Mechelen) overleed
op 1 november te Zelem. Vooral om haar religieuze poezie kreeg zij veel waardering.

• 'Kunst in huis' kreeg een aanbodsgroei van 500 werken. Men kan werken ter
selectie aanbieden in de Culturele Centra die deze dienst hebben: Hasselt, Dilbeek, Waregem, Knokke, Turnhout.

t Dichter Pol le Roy (°1.3.1905 Hingene) overleed op 18 oktober te Bornem; hij
schreef talrijke bundels, die van hem een der voornaamste dichters maakt van
zijn generatie.

• Op 15/12 had de persvoorstelling plaats van het door ons reeds aangekondigde
Vademecum Beeldende Kunsten-, Deel I, een uitgave van Amarant Gent. Het

Kunstenaarsverbond en tijdschrift 'Vlaanderen' bieden de naastbestaanden van
onze overleden collega's hun christelijke deelneming aan.

ZIJ R USTEN IN VREDE BIJ DE HEER

prijskampen en onderscheidingen korte golf
Berichten tijdig insturen:
Kunstecho's van 'Vlaanderen', Warschaustraat 12 bus 3, 8400 Oostende

Activiteitenrubriek van CVKV-leden in nabije verleden en/of toekomst.
Berichten tijdig insturen: Kunstecho's van 'Vlaanderen', Warschaustraat 12 bus 3, 8400 Oostende.

A. MUZIEK - TONEEL - BALLET

I. MUZIEK, TONEEL, BALLET

ANTWERPEN — Op 19/11 werd in de Singel de driejaarlijkse Jef van Hoof-Prijs voor Compositie uitgereikt aan Marc Verhaegen uit Keerbergen voor zijn vierhandig pianowerk 'Toccaresque'. Het werk
werd er uitgevoerd, samen met werken van Jef van Hoof.
— De Dries Bogaertwedstrijd voor liederen ter aanvulling van het repertorium met nieuwe composities
behield 9 liederen in finale. Bekroond werd 'Modern gebed', muziek van Frans Van Dijck op tekst van
Rene Kenis (zangeres Lia Linda). Tweede: 'Met U zijn er geen verten meer' op tekst van Fe Timmermans

Het koor 'Concinite' o.l.v. Karel Arts, o.m. op 22 en
23/10 in de kerk van St.-Pierre-le-Vieux (Frk.), met Gregoriaans, Barok, Slavisch, Vlaams en Frans werk. Eveneens een mis te Angiens en een kasteelconcert te Silleron. Barok concert met Dirk Blockeel, J. Vercruysse e.a. 9/10;
Comedie Roeselare. - Musicus Alfons Boehme, gewezen
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artistiek directeur van de Kursaal sprak te Oostende over
zijn 50 jaar muziekleven onder de titel 'Die goeie oude
tijd' op 14/11. - De Opera voor Vlaanderen voert vanaf
26/11 'Death in Venice' (B. Britten) uit o.l.v. Frits Celis.
Premieres te Antwerpen op 26/11 en te Gent op 9/12. Het
stuk werd ingeleid door Karel Aerts op 20/11 (Antw.) en
4/12 (Gent), n.a.v. deze Belgische creatie. - Recital van
Marie-Ange Boost op 5/11 in Gaverlandkapel te Melsele
op het Spaans orgel. - Pianorecital van Marie-Noella Damien op 13/11 in het Leuvense Conservatorium, met werken van grote meesters. - Acteur Jo Decaluwe als Pozzo in
'Wachten op Godot' (S. Beckett) bij NET-Arca-Gent. Paul De Clerck, altviool, o.m. met Cl. Quatacker-kwartet
in de Piet Stautkring, te Beveren: Kasteelconcert. - Het
koor Cantores v. Brugge hield o.l.v. Aime de Haene een
Cyclus in Noord-Frankrijk. Het trad ook op te Hasselt
(20/11), Brugge (Stadsschouwburg 15/12). - Een Missa
van Orlandus Lassus wordt in memoriam Willem de Meyer op 13/11 in St.-Joriskerk te Antwerpen gezongen n.a.v.
een herdenkingsdienst. In de namiddag slotconcert van de
18e Dagen van het Vl. Lied in de Singel tot huldiging van
de overledene, m .m . v . Hilmer Verdin, Raf Belmans,
Clem de Ridder, Lode Dieltiens e.a. - Beiaardconcerten
van Jos en Geert d'Hollander op 20/8 te Hasselt n.a.v. het
beiaardcolloquim. Geert voordien ook op 23/7. - Organist
Kamiel D'Hooghe o.m. op 16/10 te Oekene (van Peteghemorgel), op 15/11 in de Ned. Herv. Kerk te Beek (Ndl.)
met causerie over 'Orgelkunst in Vlaanderen'. Ook op
11/12 in de Bavokerk te Nuth (Ni). - Roel Dieltiens, Robert Groslot e.a. Brahmsconcert in KMSK, 7/12.- Hoornconcert van Piet Dombrecht o.m. op 6/1 in de Kortrijkse
Schouwburg. - Het Gents Symfon. Studieorkest o.l.v. Jan
Douliez o.m. op 21/10 in G.B.M.-Gent. - Het Kamerorkest familie Dresselaers concerteert op 19/12 in de Turnhoutse Pinksterkerk om 17 u. met werk o.m. van Fasch en
Telemann. Contactadres: Dirk Dresselaers, Gasthuisstr.
59, 2300 Turnhout. - Orgelrecital van Chris Dubois op
20/8 te Hasselt (beiaardcolloquim) en op 25/11 in
St.-Jozef Antwerpen. Zijn 'Vierstemmige Nederl. Mis'
werd o.m. uitgevoerd door het Antwerps Kathedraalkoor
in oktober. - In regie van Clem du Four werd 'De ene wil
een ander' van Fr. van Erven door de Violieren gecreeerd
op 1/11 in de Arenbergschouwburg te Antwerpen. Hij organiseerde ook de Rederijkersfeesten te Antwerpen, met
o.m. de Ommegang en de straatklucht 'Baas Ganzendonck' op de Grote Markt en in Den Wolsack (13 en
14/8). Ook aan de Landdag voor de Jeugd te Mechelen
werd door de Violieren deelgenomen (16/10). Zijn Toneelgroep J.E.U.G.D. speelde op 1/11 in zijn regie 'De
ene wil een ander' (Fr. v. Erven). - De toneelkring De
Spiegel (Oostende) bracht eind oktober de komedie 'De
Spiegel' (Jack Poplewell) ten tonele in een regie van Jan
Felix in het Cenakel. - Het Aalster koor 'Cantate Domino'
concerteert o.l.v. Michael Ghys in de kersttijd in Palestina
(26/12 tot 2/1). Voordien kerstconcerten o.m. te Erembodegem, Puurs e.a. Presentatie van LP 'Van Advent tot
Driekoningen' (L. de Vocht) op 22/11 en Jubileumconcert
in St.-Martinus Aalst op 30/4/1984 in St.-Maartens te
Aalst met oratorium 'Israel in Egypt' (Haendel). - Pianist
Robert Groslot met de Philharm. Vereniging als solist,
o.m. op 9/10 te Brussel, P.v.S.K.; Pianorecital op 21/10
in de Brusselse Orangerie en op 7/11 in de schouwburg
van St.-Niklaas. Het Ensemble Hedendaagse Muziek van
het Lemmensinstituut concerteerde onder zijn leiding
o.m. te Leuven (24/11) en te Brugge (23/10). - Het doctoraat in de oudheidkunde en kunstgeschiedenis, groep musicologie werd toegekend door de Leuvense Universiteit
aan Greta Haenen uit Duffel voor haar studie over: 'Das
Vibrato in der Musik des 17. and der ersten Halfte des 18.
Jahrhunderts'. - Het luisterspel 'Er is een pan van het dak
gewaaid' van Fernand Handpoorter werd door de BRT
uitgezonden op 6/11. - Klavecimbelrecital van Johan
Huys o.m. op 21/10 in de Waterpoort te Kortrijk. - Pianist Koen Kessels, o.m. met Hermes-Trio, Kasteelconcert
v. Piet Stautkring, Beveren op 10/2/84. - Het Gemengd
Koor Musica Nova o.l.v. Roger Leens is mede-uitvoerder
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en muziek van Johan Duijck (Dominique Mols). Derde: 'Ik heb een vlinder', tekst Karel Vertommen,
muziek Hans Hemerijck. Persprijs voor de beste vertolking: Dominique Mols. Jury: Raf Belmans, Jef
Cleymans, Lode Dieltiens, Fr. de Meyer, Bert Peleman, Jan Schrooten, Erik Verstraete e.a.
— De jury van de VTB-De Gruyterprijzen (toneelrecensenten van de dagbladpers) bekroonde Pol Dehert
voor zijn regie van 'De Idioot en de dood' van Hugo von Hofmannsthal (Arca, Gent), en Denise Zimmerman voor haar vertolking van de volksvrouw Lily in 'Voor de vrijheid van de stad' van Brian Friel (KNS,
Antwerpen): elk 50.000 fr. Prijsuitreiking op 16 december in het bondsgebouw van de VTB-VAB.
— De driej aarlij kse Hendrik Caspeele-prijs van de VTB (50.000 fr.) wordt toegekend aan een Vlaamse
opera- of operettezanger(es) die zich verdienstelijk heeft gemaakt in een van onze opera's en die vooral
onze faam naar het buitenland heeft doen uitstralen. Voor 1980-83 gaat hij naar Chris de Moor.
— In de nationale orgelwedstrijd voor de Prijs Alex Paepen, in leven orgelleraar aan het conservatorium
van Antwerpen, werd een tweede prijs toegekend (20.000 fr.) aan Karol Golebiowski, student van H.
Verschraegen aan het conservatorium van Brussel.
BRASSCHAAT — Het 'Luisterteater', gespecialiseerd in opvoering van luisterspelen o.l.v. Kees Baan
werd in de wedstrijd Durven Ondernemen uitgeschreven door de Vereniging van Belgische Banken, bekroond met een prijs ten belope van 400.000 frank. Dat bedrag werd omgezet in geluidsapparatuur.
BRUGGE — Het Int. Contours Musica Antiqua 1984 van 28/7 tot 11/8 is gewijd aan solozang, houtblazers, strijkers, luit en ensembles; telkens 50.000 fr. voor de le prijs (100.000 voor ensembles). Het gedetailleerd reglement i.v.m. voorwaarden, preselecties, repertoire, jury, wedstrijdorganisaties, data en
plaats, inschrijvingsformulieren, logies e.a. aanvragen: Festival van Vlaanderen, C. Mansionstr. 30. Het
volledig concertprogramma wordt op 1 jan. medegedeeld. De concertthematiek is een panorama van de
Latijnse wereld (28.7 tot 11.8). De tradit. tentoonstelling betreft in '84: strijk-, blaas-, tokkel-, continuoen slagwerkinstrumenten (28/7 tot 3/8). Vlaamse juryleden zijn Patrick Peire en Johan Huys. Vermelden
we dat in 1983 er slechts een eerste prijs werd toegekend, nl. aan Christophe Rousset (Fr.) voor clavecimbel, voor pianoforte waren er maar ex-aequo 2e prijzen (Linda Nicholson en 'Francois Verry). Geen landgenoten bij de prijzen of eervolle vermeldingen.
— De Provincie West-Vlaanderen zal in 1984 het XXXVIIste Provinciaal Muziektornooi, voorbehouden
aan de harmonies en fanfares gerangschikt in de Derde Afdeling en de nieuwe deelnemers, met inbegrip
van de korpsen opgenomen in de voorbereidende afdeling, organiseren op zondag 18 en 25 maart 1984.
— Door de Provincie wordt de Provinciale Prijs voor Muziek 1984 uitgeloofd. Voor deze prijskamp
wordt een bedrag van 80.000 fr. onderverdeeld als volgt: a. een prijs van 30.000 fr. voor de compositie
voor blaasmuziek; - b. een prijs van 30.000 fr. voor een symfonische compositie; - c. een bedrag van
20.000 fr. beschikbaar voor het verlenen van premies. Kunnen aan de prijskamp deelnemen alle Belgen in
West-Vlaanderen geboren of op 1 juli 1984 sedert ten minste vijf jaar wettelijk gedomicilieerd. Inzenden
vddr 1 juli 1984. Reglement, deelnemingsvoorwaarden en verdere inlichtingen bij de Provinciale Dienst
voor Cultuur, Provinciaal Administratief Centrum, Domein Boeverbos.
— Het Veremanskoor vierde zijn 35 j. bestaan met een jubileumconcert op 24/11 in de Stadsschouwburg.
BRUSSEL — De SABAM-prijs 1983 voor muziek kregen Daan Sternefeld; de prijs harmonic-fanfare
ging naar Jan Segers. Benevens een geldprijs zal aan de laureaten ook de 'Sabamtroubadour' worden
overhandigd, een beeldhouwwerk van Jeanine De Dijn.
— De Snepvangersprijs 1983 voor de beste binnenlandse LP ging naar het Kortrijks Gemengd Koor voor
de uitvoering o.l.v. Herman Roelstraete van het 'Requiem' van Peter Benoit.
GENT — We herinneren aan de inzenddatum, van uiterlij k 31/1 voor de Prov. Muziekprijzen (instrum.
muz., vokale muziek (Bisdomplein 3).
— De Publiekprijs van Teaterclub Gent kreeg Teater Arca-NET (dir. Jo Decaluwe) voor de opvoering
van 'Eindspel' (S. Beckett) in regie van Walter Tillemans gespeeld door Julien Schoenaerts, Jo Demeyere
e.a.
HASSELT — De finales van de Jeugdmuziekwedstrijd Gemeentekrediet bekroonden 19 der 40 finalisten
met een eerste prijs, waarvan 12 Vlamingen. Piano: Bart van Bulck (17, Willebroek) en Veerle Breugelmans (19, Hemiksem). Viool: Anne Pas (Lokeren) en Ingrid De Vroey (18, Schaarbeek). Contrabas: Ludo Joly (20, Mechelen). Kamermuziek: o.m. Dwarsfluit: Kristien Naessens (21, Leuven). Klarinet: Henk
Soenen (18) en Kris Vuylsteke (18, Roeselare). Hobo: Bart Matthyssen (20, St.-Pieters-W.). Orgel:
Christine Verhelst (18, Lemmens Leuven). Slagwerk: Walter Mertens (18, Mol). Trompet: Patrick Leuveugle (19, Willebroek). Tenzij anders aangewezen betreft het leerlingen van de plaatselijke Academic.
— De 100e geboorteverjaring van de bekende revue-artiest Jules Kloek wordt gevierd o.m. door de voorstelling van twee werken door Het Hasselts Tonedl ('Ne pial van ne kial' en 'Koenkelfouze') in december.
Tevens wordt een LP met zijn meest geliefde liedjes gemaakt en een documentaire tentoonstelling gehouden in het Stedelijk C.C.
LEUVEN — De Prijs Lemmens-Tinel voor orgel werd voor het schooljaar 1982-83 behaald door Peter
Pieters uit Eeklo.
LOKEREN — Het Nat. Kampioenschap van Fedekam voor solisten had plaats op 8/11 in het C.C. , met
meer dan 50 solisten.
— Op 2/12 had in de Torenzaal een huldigingsconcert plaats voor organist Jo van Eetvelde, directeur
van de Muziekacademie en beheerraadslid van ons Verbond.
MERKSEM — Walter Merhottein viert het 25-jarig bestaan van zijn poppenkast 'Kiekeboe' Dat doet hij
met de opvoering van 'Dc zigeunerbaron'. Deze poppenkast deed het zonder subsidies al die jaren, maar
met vakmanschap en bezieling. Weyler, die zelf het spelen heeft laten varen, is raadgever van 'Kiekeboe'.
ROESELARE — Tot hulde aan pianovirtuoos en componist Willy Ostyn 70 (° Kachtem 8.7.1913) werd
hem een concert aangeboden door het Westvl. Studenten Kamerkoororkest o.l.v. Guy Vermandere in
Zaal Pax.
TOLOSA (Sp.) — Op het Internationaal Koorconcours (29/10 tot 1/11) behaalde het gemengd koor
'Laetare Musica' o.l.v. Wilfried de Munter de 3e prijs v. gemengde koren; de le en 2e prijs ging naar de
koren van het Conservatorium van Lissabon en de Universiteit van Budapest. Het concerteerde ook in
Tolosa (kathedraal) en Loyola.
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ANTWERPEN — De Prov. Prijs v.h. Gezamenlijk Werk 1983 werd toegekend aan Prof. Dr. Max Wildiers (capucijn, °Antwerpen 1904). Premies voor letterkunde kregen Liva Willems (voor jeugdboek 'Nee,
Pedro, nee'), Aleidis Dierick (voor dichtbundel 'Tortels in het trappenhuis'), Jan Christiaens (voor toneelwerk 'De loze vink'), Herwig Arts (voor beschouwend werk 'Het ongeloof bewogen') en Ward
Ruyslinck (voor de roman 'De boze droom het medeleven').
— De Prijs Plantin Moretus voor Vlaamse uitgevers kende de gouden legpenning toe aan het Mercatorfonds ('Brugge en de zee' van Valentin Vermeersch) en de zilveren aan Lannoo Tielt ('Vlaanderen in oude
kaarten' van J. Bossu); de eervolle vermeldingen gingen naar Altiora ('Augustinus v. Hippo'), Heideland
('De jaren 70'), Lannoo ('Brabant'; 'Godelieve van Gistel' vert. Stef Gyselen; 'Kunstbeeld in Vlaanderen
vandaag'; 'Het Paleis der Natie' v. M. Duchateau; 'Vijftig Kerstliederen' v. Ign. de Sutter), Mercatorfonds ('Durer'), Plantijn ('Organismen en omgeving'), Manteau ('Vlaamse Schrijvers v. G. Durnez).
— De Kortverhaalprijs 'Moord op de Boekenbeurs' werd gewonnen door Eddy C. Bertin met 'Zes kogels voor J. Geeraerts'. Er waren 326 inzendingen. De volgende prijzen kregen Cornelis Baan, Albert
Middendorp, Andre Janssens en E. Keymolen; de vijf verhalen werden samengebundeld door de VBVB.
— De prijs voor het Beste Literair Debuut 1983 is toegekend aan Rita Geys. De bekroonde roman 'Alison... Alison...' werd uitgegeven door Heideland-Orbis te Hasselt. De prijs bedraagt 35.000 fr.
— In het referendum voor het Vlaamse jeugd- en kinderboek werd een legpenning toegekend aan Liva
Willems voor haar boek 'Nee, Pedro, nee !' (uitgegeven door Infodok, Leuven).
— De 3e Humanitasprijs van de provincie Antwerpen, ingesteld n.a.v. 150 jaar Belgie, wordt in 1984
toegekend (250.000 fr.). Komen in aanmerking ,een persoon, een instelling of een vereniging die op een
uitzonderlijke wijze bijgedragen heeft tot de welvaart en het welzijn van de provincie Antwerpen". Kandidaturen voor 1/1 in te dienen: Dhr. Goeverneur, Koningin Elisabethlei 22. ,Elke persoon, instelling of
vereniging kan een kandidaat voor de prijs voorstellen".
— De Frans van Cauwelaertprijs 1984 (100.000 fr.) zal worden toegekend voor een werk in de humane
wetenschappen. Het manuscript moet voor 1 januari 1984 binnen zijn op het secretariaat van het Van
Cauwelaertfonds, Eric Sasselaan 55, 2020 Antwerpen. Voor 1986 zal het gaan om een werk in de exacte
wetenschappen. Inzendingen vdor 1 januari 1986.
AVELGEM — De eerste, tweede en vijfde prijs van de scholieren poezie-wedstrijd, georganizeerd door
het St.-Jan Berchmanskollege, werden gewonnen door de 17-jarige Els de Pauw uit Herzele. De derde
prijs werd verdeeld tussen Veerle Mertens uit Mol en Katrien Baert uit Waregem. Georges Martyn uit
Avelgem werd vierde. Voor de wedstrijd ontving men 80 inzendingen uit alle provincies.
BAARDEGEM — De Prijs voor Jonge Auteurs 1983 van de Ver. v. V!.-nat. Auteurs wordt niet toegekend. Adelheid Cailliau (Ieper) krijgt een eervolle vermelding voor haar verhaal 'Hendrik Conscience op
bezoek'. Jury: Jo Briels (voorzitter), Willy Cobbaut (secretaris), Yvo Peeters, Wim van Onckelen, Erik
Verstraete en Jos Vinks. Anderzijds besloot de vereniging de Dr. Ferd. Snellaertprijs 1983 toe te kennen
aan de dichter Karel Vertommen voor zijn volledig werk, waarin vormschoonheid en volksverbondenheid
een gave samenhang en een grote artistieke hoogte hebben bereikt. Jury: Juliaan Haest, Willy Cobbaut,
Clem de Ridder, Yvo Peeters, Erik Verstraete en Jos Vinks. De hulde had plaats te Antwerpen einde november tijdens de Algemene Ledenvergadering van de VVNA.
BERINGEN — De kring Litera schrijft een Poezieprijs Beringen uit; alle in het Nederlands schrijvenden
kunnen deelnemen. Een of meer gedichten in vijfvoud onder schuilnaam (met omslag waarin identiteit)
zenden: Hanebergstraat 75, 3960 Beringen, voor 30 november '83; 50 fr in postzegels bijvoegen. De prijzen worden uitgereikt tijdens de 'Poetische Nachtwake van Beringen en Versalia '84' op 31 maart -1 april
'84, De wedstrijd staat onder het motto ' Verzeild' . De prijs werd ons te laat medegedeeld voor een tijdige
opname in vorig nummer.
BRUSSEL — Auteurs en uitgevers van Nederlandstalige studies over belangrijke gebeurtenissen in de hedendaagse geschiedenis kunnen drie eksemplaren van hun werk voorleggen aan de jury die de Hubert
Pierlot-prijs moet toekennen (100.000 B.fr.). Inlichtingen: J.M. Van Bol, Inbel, Montoyerstraat 3, 1040
Brussel. De kandidaturen moeten vodr 15 januari 1984 worden ingediend.
— De Prijs voor de beste vertaling van een Vlaams letterkundig bock wordt in 1983 voor het eerst toegekend (200.000 fr. !) door de Vlaamse regering.
— De Poezieprijs van de Vlaamse Club Brussel ging voor de categoric vanaf 21 jaar naar Dirk van Batselaere (St.-Michiels) voor zijn gedicht 'De distels'. Voor de categoric vanaf 17 jaar naar Marleen de Smet
(Dendermonde). Categoric 13-16 jaar: Peter Galbusera (Bornem); categoric tot 12 jaar; Anja van der
Fraenen (Moorsel). P.G. Buckinkx sprak namens de jury als voorzitter. Aansluitend werden bekroond in
de Europese Poeziewedstrijd o.m. Lynn Biermans uit Borgerhout (categoric tot 12 jaar) en Hand de Greve uit Assenede (categoric 16 tot 21 jaar).
— Het Filmvakblad en de nationale loterij organiseren een Scenariowedstrijd voor korte speelfilms
(50.000 fr. prijzen). Voorwaarden: Belgische of Nederlandse nationaliteit; in het Nederlands geschreven;
abonnee zijn van het Filmvakblad; inhoud met bindingen met Vlaanderen of Nederland; max. verfilmingsduur 13 min.; het verfilmen van het scenario mag max. 1,5 miljoen fr. kosten. Inzendingen voor 15
december: Filmvakblad, Scenariowedstrijd, Martelarenplein 21, 1000 Brussel. Elk jurylid duidt een prijswinnaar aan van 10.000 fr. Ieder deelnemer most een gesloten omslag met zijn naam en adres plus titel
van zijn scenario insturen naar: Scenariowedstrijd-C.I.A.M., Postbus 7, 1050 Brussel 7.
EEKLO — De Poezieprijs van het Meetjesland 1983 bekroonde Bernard Dewulf (St.-Genesius-Rode)
voor 'Uit de resten van voorbij festijn' en Pieter Aerts (Tienen) voor 'Wat slechts om zacht te praten
komt'. Juryleden: Ign. van Belle, Gust Lips (stichter van de prijs), Albert de Vos, Gerda de Vriese, Maria
Sesselle, Jo Verbrugghen en Jan Vercammen (verslaggever). Een mooie brochure bundelde de geselecteerde gedichten van P. Aerts, B. de Wulf, M. Coussement, Chr. Germonpre, P. Lootens, Roe! Richelieu, J. Veulemans, L. de Block, H. de Greve, F. Pollet; er waren 95 dichtbundels ingestuurd.
GENT — Op 27/10 werden nieuwe academieleden geinstalleerd, de dichter Hubert van Herreweghen, de
romancier Maria Rosseels, de taalkundigen G. Geerts en R. Willemyns. In hun gedenkrede voor hun
voorgangers spraken Van Herreweghen en Rosseels respectievelijk over Maurice Gilliams en Paul Lebeau.

van een Schubert-concert o.m. op 4 febr. in de Antwerpse
Singel. - Het Koor Alauda o.l.v. Ivan Leire in de Antwerpse Kathedraal op 26/10. - Beiaardconcert van Mathieu Lenaerts op 21/8 te Hasselt. - Pianist Marc Matthys
o.m. als solist met het Westvlaams Orkest op 19/11 te Ledeberg. - Walter Merhottein regisseert en speelt in 'De loze vink' (J. Christiaens) met het Merksems Kamertheater
(Runevoorthof). - Het Centraal Orgelarchief (Boomkwekerijstraat 36 te 1000 Brussel), een afdeling van het Instrumentenmuseum, hield op 19/1 1 in de abdij Tongerlo een
'Weekend for Peeters'. Medewerkers: K. D'Hooghe, J.
Verdin, Chr. Van Inghelghem, G. Peeters. Op 25/11 vertolkte Chris Dubois, vijf werken van Peeters, een eigen
'Ode aan Flor Peeters', R. Schroyens en Bach. - Orgelrecital Flor Peeters op 7/10 in St.-Waldetrudis Herentals. 'Op harpen en snaren' is een kijk- en leesboek over volkse
liederen, samengesteld o.l.v. musicoloog Prof. Jozef Robijns (K.U.L.), m.m.v. Stefaan Top, Gilbert Huybens,
Albert Boone, e.a. Kris Barrezeele leidde het in, in het
Antwerpse Rockoxhuis op 27/9 namens de uitg. De Nederlanden (980 fr.; 212 blz., 40 vierkl. en 160 zw.-w. illustr., 23 x 30 cm.). - Organist Jean Rotthier op het orgel
van de Brusselse Karmelietenkerk op 3/11. - Poeziemiddag over poezietheater door Tine Ruysschaert met toneelcriticus Fred Six in de Academische Raadzaal van de R.U.
Gent op 7/2. Met een poezieprogramma o.m. 30/10 in
het kader van het Sc Europese Poeziefestival te Leuven. Het Nieuw Vlaams Tonedl vertoont 'Lypstick' (D. Frenkel Frank) in regie van Hilde Savenberg. - De vocale en instrumentale ensembles van het Lemmensinstituut met een
Bachconcert op 10/11 te Leuven, o.l.v. Paul Schollaert. Het Antwerps Kathedraalkoor o.l.v. Jan Schrooten o.m.
in Schilde-Bergen (22/10), Arenahal Deurne (Symphonic
des Deux Mondes, 27/10), Kathedraal Antwerpen (1/11),
Hemiksem-St.-Niklaaskerk (3/11), Hildesheim (4 en
6/1 1 , Domkerk) . - Het Harmonieorkest van het Conservatorium o.l.v. Jan Segers speelt n.a.v. het Hendrik Consciencejaar op 24/11 in het Wiertzmuseum een 'Concert
macabre'. - Organist Jozef Slays hield een recital o.m. op
1/11 in de Brusselse Kapellekerk, op 3/11 in de
St.-Pieterskerk te Brussel, op 10/11 in de St.-Goedelekathedraal en de Begijnhofkerk te Brussel, en op 10/11 in
St.-Antonius Brasschaat. - 'De Wase Lijsters' o.l.v. Zr.
Rita Soens, o.m. op 7/10 te Belsele (Belseelse Concertvereniging). - De Vlaamsche Zonen (Rumbeke) voerden
'Als ma van huis is' (F. Marceau) op in een regie van Joris
Sustronck in november te Roeselare. - 'De gouden haren
van de duivel' van Werner Vanderweert werd door hem
uitgevoerd met zijn Poppenkast de Hasseltse Tijl o.m. in
de Provincials Bibliotheek op 3/8. - Clavecimbelconcert
door Jos van Immerseel in de Vi. TV op 25/10 met muziek
van Couperin en Rameau. Voordien o.m. orgelconcert in
O.-L.-Vrouw te Melsele op 30/9. - De musicus Erik van
Nevel werd aangesteld tot dirigent van het Brussels Kathedraalkoor. - Het Kon. Koor & Orkest 'Zanglust' uit Tielt
o.l.v. Marcel Van Quickelberghe, voert het 'Kerstoratorium' van Jan Zuidema uit op 20/12 in de
St.-Amanduskerk van Wingene en op 23/12 in de Paterskerk van Tielt. - Gaby van Riet, fluit, o.m. 25/2/84
Kasteelconcert Piet Stautkring Beveren. - Beiaardconcert
van Rene Vanstreels op St.-Quintinus te Hasselt op 27/7.
Eveneens op 2/7 en 13/8. - De harmonic 'Door strijd naar
Kunst' hield haar ceciliaconcert o.l.v. musicus M. Van
Walleghem in Ten Elsberghe-Roeselare. - - Brahmsconcert o.l.v. Dirk Varendonck door Westvl. Orkest en
Koor Cantores (dir. Aims Dehaene) in Brugse Stadsschouwburg. Eveneens leidde Dirk Varendonck zijn orkest en het Kortrijks Gemengd Koor in een herfstconcert,
gewijd aan Brahms, o.m. op 20/11 in de Kortrijkse Stadsschouwburg. Eveneens op 19/1 1 to Ledeberg. - Organist
Jan van Mol, o.m. in St.-Antonius Brasschaat op 20/10
en op 22/11 in St.-Camilluskliniek te Antwerpen. - Voordrachtkunstenaar Francis Verdoodt trad op o.m. in gal.
New Selection te Mechelen op 14/10. - De bekroonde
'Toccaresque' van Marc Verhaehen werd op 19/11 uitgevoerd in de Antwerpse Singel. - Voordracht uit Willem
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Elsschot door Herman Verschelden op 24/10 te Tielt. Orgelconcert van Herman Verschraegen o.m. op 29/10 in
St.-Martinus Ardooie voor 'Pro Arte', op 2/11 in de
Brusselse Kapellekerk en op 9/12 in St.-Jozef Antwerpen.
- 'Concerto voor Misthoorn', debuutbundel van Pieter
Adriaan Voethoek (ps. v. Luc Boel) wordt gepresenteerd
op 2/12, St.-Martens-Latemclub St.-Niklaas. Tentoonstelling door de illustratoren van de dichtbundel.
* Keurgroep Imago-Tijl, Neerpelt o.l.v. Alicia Borghten
trad op in Ierland in augustus. Verder o.m. te Genk
(21/10) en Anderlecht (2/12). Met premieres in Dommelhof, Neerpelt van 14 tot 21/3. - Clavecimbelrecital van
Dirk Blockeel Comedie, Roeselare 18/12. - 'Concerto
voor viool en orkest' van No Ceulemans op BRT-3 op
16/12. - 'Concerto voor piano en orkest' van Jan Decadt
op BRT-3 op 16/12. - Liedrecital van Bernadette Degelin,
sopraan, en Monique Vigneron, gitaar, op 8/12 voor
BRT-3. - Bernadette Degelin (sopraan), Hilda de Groote
(sopraan), Monique Hanoulle (sopraan), Heidi Hendrickx
(piano), Sylvia Traey (piano), Gaby van Riet (fluit), Monique Vigneron (gitaar) e.a. musiceren voor BRT-3 in het
programma 'Vrouwen spelen eerste viool' (26/12). -'Symfonie nr. 4' van Marinus de Jong op 8/12 voor BRT-3.
-Het WTAK brengt vanaf 16/12 'Romance in Leningrad'
(A. Arbusow) in regie van Bert Dewildeman. - Kerstrecital
door organist Stefaan Dombrecht op 27/12 in St.-Katharina-Stene (Oostende). - Chris Dubois vertolkte werk van
A. Paepen en E. Tine! voor BRT-3 op 18/12. Zijn compositie 'Partita sopra Ave Maris Stella' werd op Kerstdag
door BRT-3 uitgezonden. - Johan Huys brengt, in het
grammofoonplatenpaket DF 1984, zijn nieuwe LP:
'Vlaamse orgelpracht IV' (335 fr.). - Het Hermestrio met
Koen Kessels nam deel aan de Europese Kamermuziekconcerten te Dusseldorf. Heruitgezonden door BRT-3 op
24/12. - In regie van Oswald Maes o.m. Kunst Adelt,
Steenbrugge met 'De ingebeelde zieke' (Moliere). - 'Sinfonia concertante' voor orgel en orkest, van Herman
Roelstraete op BRT-3 op 30/12. - Van Tine Ruysschaert
verscheen een nieuwe LP: 'Gedichten voor kinderen en
oudere mensen, uitg. Discus Brugge, 1983; 299 fr. Bovendien brengt het DF haar LP 'Sprookjes van Godfried Bomans' (335 fr.). - 'Drie geestelijke liederen' van Joseph
Ryelandt op 8/12 voor BRT-3. - Kerstconcert o.l.v. Paul
Schollaert door vocale en instrumentale ensembles in het
Lemmensinstituut Leuven op 23/12 en te St.-AndriesBrugge in St.-Baafskerk op 22/12. - 'Chanson' van Daniel
Schroyens' op BRT-3 op 26/12. - 'Aureolen', compositie
voor harmonie van Raymond Schroyens op BRT-3 op
3/12. - Jozef Sluys vertolkte werk van J. Lemmens voor
BRT-3 op 18/12. - Recital van gitariste Raphaella Smits
o.m. in Klokhuis Antwerpen op 2/12. - De Messias van
Handel door het Westvlaams Orkest o.l.v. Dirk Vaerendonck en de Cantores o.l.v. Aims Dehaene. - Herdenking
Anton van der Plaetse, reeds tien jaar overleden, ging
door op 16/12 in de Stadsschouwburg van Tielt met o.m.
een tentoonstelling. - Bariton Frans van Eetvelt trad op als
solist o.m. in het Nieuwjaarsconcert van de Opera voor
Vlaanderen. - 'Drie Vlaamse Dansen' van Gabriel Verschraegen kwam op BRT-3 op 19/12. - 'Concerto per
cembale, archi e timpani' van Peter Welffens op BRT-3
op 30/12.

II. BEELDENDE KUNSTEN
Ksch.-Graf. Gerard Bauwens (realist. tekeningen met
houtskool) g. Vyncke-van Eyck Gent 4 tot 22/12. Inl.
Prof. Frans Vyncke. - Ksch. Leon Beet, Stadhuis Oudenaarde tot 11/11 . - graf. . Jeannine Behaeghel, 't Leerhuys
Brugge tot 6/12. - Schild., Gouaches en Schetsen van Liliane Berghmans (landschap, figuur en stilleven) in gal. Aksent te Tielt tot 4/12. - De kunstmap ' Levenscyclus : Leven
en Dood' werd gepresenteerd op 23/11 in Osterriethhuis
Antwerpen. Een werk van Benny Blommaert. Inleiders:
Bert Peleman en Roger Geerts. - Ksch. Gustaaf Blommaert g. Hof te Linden Evergem 11-13/11; g. Mi Amigo
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— Voor de Letterk. Prijzen van de Provincie (essay, monogr., toneel, geschied., heemk., familiek.) herinneren we aan de inzenddatum: voor 31 jan. pr. D. v. Cult. Aangel., Bisdompl. 3.
— Een jury, onder voorzitterschap van Marc Braet, heeft de Tweede Poezieprijs van het Masereelfonds
toegekend aan de Gentenaar H. Vermeire en de Nederlander Victor Vroomkoning (elk 10.000 fr.).
GROOT-BIJGAARDEN — De Prijs De Standaard 1983 (100.000 fr.) werd toegekend aan Prof. em. Karel van Isacker voor zijn historisch werk 'Mijn land in de kering'. Hij werd uitgereikt op de Antwerpse
BB.
HASSELT — De Jaak Ballingsprijs voor toneelliteratuur ging naar `De lege cel' van Rene Swartenbroeckx. De Poezieprijs van Veldeke-Leen werd niet toegekend. De eerstvolgende prijs is de Manteliusprijs voor geschiedenis.
IZEGEM — De Iste Poezieprijs van de stad voor 1983 ging naar Gery Florizoone uit Brugge voor het gedicht 'Je bent gekomen'. Tweede: Bernard Dewulf uit Sint-Genesius-Rode voor 'Een lied van sier, een
zang van leed'. Derde gedeelde prijs: Hans de Greve uit Assenede voor 'Beelden' en Miep Janssen
Reinen-Wannet uit Molenbeek (Ned.) voor 'Alleen op weg'. Een speciale prijs voor een deelnemer uit Izegem: Dirk van Walleghem voor 'De zee'.
KEERBERGEN — De Poezieprijs ontving 750 gedichten; voor de verzamelbundel 'Poezie voor elke dag'
kwamen er 400. De prijsuitreiking heeft plaats op 24/3/84, met presentatie van de verzamelbundel door
Frans Cornelis, de initiatiefnemer. Op 25/3 is er 'Vrij Podium' voor dichters in de Openbare Biblioteek.
KORTRIJK — De Demedtsprijs ging naar een Fransvlaamse leraar Frans uit het Winokbergse
St.-Winokcollege: Jacques Fermaut, een centrale figuur uit de Vlaamse Beweging in Frankrijk.
LEIPZIG (DDR) — In de prijskamp 'Schdnste Bucher aus alley Welt' van de boekenbeurs van Leipzig
(DDR) ontving uitgeverij Lannoo/Tielt de Goldmedaille voor het kunstboek 'Kunstbeeld in Vlaanderen
vandaag' en een Ehrendiplom voor 'Courante bomen' van H. van Bogaert. Voor haar vorige deelname
aan 'Buchkunst' ontving de Uitgeverij reeds eveneens de Goldmedaille (voor Fr. Defour, Belg. Meubelkunst in de XXe E.) en een Bronzemedaille (voor M. Duchateau, Beeldhouwer Jose Vermeersch). Aan
Buchkunst 1982 namen 8.000 boeken uit 82 landen deel.
LEUVEN — Voor de volgende Prof. Em. Vlieberghprijs voor de roman van het Davidsfonds moeten de
manuskripten binnen zijn voor 31 oktober 1984 (in vijf eksemplaren, getikt, naamloos, met begeleidend
schrijven onder gesloten omslag). Jury: Guido Goedeme, Hubert van Herreweghen, Marcel Janssens,
Clem de Ridder, Lode Robbroeckx, Edgar Swinnen. Inlichtingen: Davidsfonds, Blijde-Inkomststraat 79,
3000 Leuven.
LISSEWEGE — In de bovenzaal van de Abdij ter Doest werd op 25/11 een herdenkingsavond wijlen Lucien Dendooven gehouden. Traden er op: Herve Casier, Willy Copmans, Johan Ballegeer, Petra Dendooven, Bart Moeyaert en het ensemble 'Euterpe'. De verschillende aspecten van zijn werk werden er
ontvouwen onder het motto: 'Muziek & Literatuur omtrent Lucien Dendooven'. Een zeer verdiende hulde!
LOVENDEGEM — Aan de muur van het klooster der Zusters van Liefde waar de kunsthistoricus dr.
Achiel Stubbe lange tijd als directeur heeft verbleven, werd een gedenkplaat aangebracht door de VTB,
een werk van beeldhouwer Maurits Witdouck. Tevens werd een naar Stubbe genoemd wandelpad geo
pend. De VTB wijdde aan de geleerde en aan het wandelpad een brochure (30 fr. en is in alle VTB-VABkantoren).
MAASTRICHT (Ned. Lb.) — De Iste Mathias Kempprijs voor poezie (45.000 fr.) kreeg Clara Haesaert
voor de dichtbundel 'Medeplichtig'. De tweede prijs (27.000 fr.) kreeg de Nederlandse Maria Vitala voor
'Horizon en Schakels'. De prijs 1984 betreft novelle en kort verhaal; ook hiervoor moet men in Limburg
(Vl. of Holl.) geboren of 5 jaar woonachtig zijn.

-

NIEUWPOORT — De jaarl. Prijs v. Geschiedenis ging naar Piet Fernient (ps. v. Roger Pieters) 'Bij ons
op het Koerseplein'.
ROESELARE — Nederlandstaligen kunnen drie gedichten inzenden (in vijf exemplaren getikt) voor
door de VTB-Roeselare georganiseerde Poeziewedstrijd: 'Waar de zon aan overuren doet , verzen over
'vreugde, vakantie...'. Inzenden voor 15 januari 1984: Dirk Lievens, Rumbeeksesteenweg 469, 8810 Roeselare of VTB, St.-Michielsstraat 7, 8800 Roeselare. Drie hoofdprijzen: eendagsreizen naar het buitenland.
SINT-BAAFS-VIJVE — De gerestaureerde oude pastorij werd op 30/9 in aanwezigheid van o.m. gouverneur 01. Vanneste en 4 ministers der Vlaamse Gemeenschap, met een feestrede van Anton van Wilderode ingewijd als Andre Demedtshuis. Het wordt een bestendig museum en archief van het werk van onze
ere-deken-literatuur; het is bedoeld ook als centrum, waar „het gedachtengoed en de leefwereld van Demedts als kristelijk-Vlaams ge'inspireerd auteur" aan bod komen in uiteenlopende manifestaties. Ook de
dichteres Gabrielle Demedts zal er gehuldigd worden.
TIELT — De prijs (20.000 fr.) Dichter bij Jeugd van het Gents Poeziecentrum en de Tieltse Boekenbeurs
werd niet toegekend. Drie inzendingen waren na de besprekingen overgehouden, waarvan twee niet in
aanmerking konden worden genomen wegens overtreding van het reglement. Ten slotte werd een aanmoedigingspremie (5.000 fr.) verleend aan Dirk Creton uit Ingelmunster.

C. BEELDENDE KUNSTEN
ANTWERPEN — De le Intern. Wedstrijd (met Tentoonstelling) van de Ver. Contemporary Art in Belgium (vzw) staat open voor iedereen (1.000 U.S. $). De geselecteerde werken worden vertoond in het I.C.C.
(Meir) v. 10 tot 26/2. Elk deelnemer ontvangt de cataloog met uitslag, reprod. v. geselecteerde werken en
naam, adres en curriculum van de deelnemers. Max. drie originele prenten (v. 1981.-2 of -3) sturen aan
Cuypers, Stefaniestraat 39, 2018 Antw.: litho's, silk screen, ets, block printing enz. Deelnamebijdrage —
1.000 fr. — voor 1 jan. op br. 220.0923733.38 Contemp. Art in Belgium Antw. (niet-belgen: 1.100 fr.).

Zorgvuldig verpakt op eigen risico heen- en terug; terrugzendig geschiedt na ontvangst van de door deelnemers voor maart in te sturen port. Waarde van het werk mededelen (gebeurlijk voor douane) + curriculum en personalia bij insturing.
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BERCHEM - 'De vrienden van Remy Cornelissen' werd opgericht n.a.v. zijn 70ste verjaardag en de retrospektieve deze maand in de Akademie voor Schone Kunsten. De vereniging wil ijveren o.m. ook voor
de aankoop van een beeld door de Stad Turnhout. Sekretaris is Rene Turkry, Fruithoflaan 86 Bus 3 te
2600 Berchem.
BERINGEN - De le Prijs der Kartoenale van Beringen over show en theater ging naar Tony Houbrechts (Alken); de 2e en 3e pr., evenals de persprijs, de Keverprijs en de Tulpprijs gingen naar buitenlanders. Bij de vermeldingen treft men Andre Mathys (Hasselt) en Luc Descheemaecker (Turnhout), terwijl
Herman Poppe de prijs van het publiek 1982 ontving. Er waren ook dit jaar meer mededingers dan het
voorbije jaar: 324 inzendingen uit 12 landen, waarvan er 102 geselecteerd werden voor tentoonstelling.
BONHEIDEN - Een Museum August Gille werd geopend in een vroeger schoollokaal, dat Cult. Centrum wordt. De schilder August Gille (90) uit Mechelen schiep een merkwaardig en te weinig bekend
oeuvre, waarvan de religieuze, ecologische en humane boodschap alle aandacht verdient, naast de persoonlijke expressionistische vormgeving.
BRUGGE - Door de Provincie West-Vlaanderen wordt een Tweejaarlijkse Prijs voor Beeldende Kunst
1984 uitgeschreven, voorbehouden aan de 'niet multipliceerbare kunstvormen'. Hieronder vallen alle traditionele genres zoals schilderkunst, beeldhouwkunst, keramiek, tekenkunst enz..., evenals alle hedendaagse uitdrukkingen op het gebied van de beeldende kunst met een niet herhaalbaar karakter. In totaal
wordt 140.000 fr. ter beschikking gesteld voor het verlenen van prijzen en premies. Aan deze prijskamp
kunnen alle personen van Belgische nationaliteit mededingen die in West-Vlaanderen zijn geboren of er
op 1 januari 1984 tenminste 5 jaar wettelijk zijn gedomicilieerd, op voorwaarde dat zij noch de Prijs van
de Provincie West-Vlaanderen, noch een interprovinciale of nationale prijs voor beeldende kunst hebben
bekomen, alsook niet bij de Provincie tewerkgesteld zijn. Voor volledig reglement en datum van inzending: aanvragen bij de Provinciale Dienst voor Cultuur, P.A.C. Domein Boeverbos, Koning Leopold IIIlaan, 41, 8200 Brugge 2 (tel. 050/31.29.01).
- De Vereniging van Historische Steden van Belgie, kent voor de tweede maal nationale architektuur
prijzen toe. In 1984 worden 4 prijzen ingesteld voor de bouwheer van een eigentijdse integratiearchitektuur in een historische omgeving (100.000, 80.000, 60.000 en 40.000 fr.). Enkel particulieren of
priveorganismen komen in aanmerking, geen grootwinkelbedrijven of banken. Het gebouw, afgewerkt in
de loop van de jaren 1982-1983, moet gelegen zijn binnen het historisch gebied van de aangesloten steden.
De som van de uitgevoerde werken, zichtbaar van op de openbare weg, dient minimum 500.000 fr. te bedragen (exkl. BTW). Bedoeling van deze prijskamp is om de bouw te stimuleren en ook om de aandacht
te richten op hedendaagse vormgevende architektuur. Reglement en deelnameformulieren aanvragen
t.n.v. de heer Schepen Deruelle, Voorzitter V.H.S.B., ten stadhuize van Brugge.

-

BRUSSEL - De Koningin Fabiola-prijs werd door haar overhandigd (150.000 fr.) aan de voorzitster van
het Kantatelier van de XXste Eeuw in het Kongrespaleis n.a.v. de eerste internationale biennale van kantwerk. De tentoonstelling duurt tot 19 november (210 inzendingen uit 17 landen).
- De twaalfde Prijs voor Architectuur Robert Maskens 1984 betreft de architecturale kwaliteiten van
gebouwen of ensembles in Belgie en Luxemburg. Criteria: architecturale waarde, welzijn voor de bewoners of gebruikers, relatieve ekonomie van konstruktie, gebruik en onderhoud, inplanting in de omgeving. Juryleden: architecten Odette Filippone (Brussel), Bruno Albert (Luik), Jan Bruggemans
(Neerijse), Jo Crepain (Kapellen) en Marc Dessauvage (Loppem). Inlichtingen: sekret. Maskensprijs,
Jacques Lechat, R. Vandendriesschelaan 71 te 1150 Brussel, tel. 02-771.20.40. Inzenden tot 31 januari.
- Op 24 oktober werd de Prijs van le Internationale Kantbiennale uitgereikt aan Atelier van de 20e
eeuw van de Stad Brussel (150.000 fr.). Gouden Kantklos: toegekend aan 2 inzendingen: Tjechische Ludmilla Kaprasova en 'Sarabande' van mevr. Wullaert-Jillardin uit Brussel. Zilveren Kantklos: Marguerite
Deleuve uit Bergen en Bronzen onderscheiding: Juliana Swinnen uit Hasselt.
- Het Internationaal Filmgebeuren van Vlaanderen kende een van de Jozef Plateauprijzen toe aan Henri Storck. Deze kineast, geboren te Oostende in 1907, geniet een wereldfaam voor zijn documentaire films
en kunstfilms.
FRECHEN (BRD) - De 3e Intern. Triennale v. Grafiek selecteerde voor Belgie Filip Crul (voor zijn
Grafiek Zeefdruk) uit Brugge, Roger Dewint (Brussel) en Jan J. Smitz (Eeklo) Daarnaast twee grafici uit
Wallonie. Er waren 821 kunstenaars uit 45 landen die hadden ingezonden.
GENT - Voor de Intern. Fotografiewedstrijd Boekland kan iedereen insturen: onderwerp, zwart of
kleur, formaat en aantal zijn vrij . Waardevolle prijzen i.v.m. fotografie. Voor 30 april '84: Uitg. Dirk
Bocklandt, Fotogr.-wedstrijd, Groendreef 107.
- Het Provinciebestuur van Oost-Vlaanderen organiseert in 1984 drie Provinciale wedstrijden voor
Beeldende Kunsten: 1. Prijs voor keramiek (25.000 fr.): drie werken indienen op 14 of 15 juni 1984. 2. Prijs voor beeldhouwkunst (laureaat: 35.000 fr., eervolle vermelding: 15.000 fr.): drie werken indienen
op 6 en 7 september. - 3. Prijs voor fotografie (laureaat: 15.000 fr., eervolle vermeldingen: 10.000 fr. en
5.000 fr.): inzenden uiterlijk 14 sept. 1984. Om mee te dingen moet men van Belgische nationaliteit zijn en
geboren of minimum vijf jaar gedomicilieerd in Oost-Vlaanderen (officieel attest van Gemeentebestuur
bijvoegen). Men mag niet voordien reeds bekroond zijn met de provinciale of een hogere prijs in hetzelfde genre. Volledig reglement aanvragen: Dienst v. Culturele Aangelegenheden, Bisdomplein 3, 9000 Gent
(tel. 091/25 30 01).
- Kunstschilder Renaat Saey 70 werd gehuldigd op 17/12 door Open Kring, met o.m. een toespraak van
F.B. Verelst.
- Uitgeverij Dirk Bocklandt (Groendreef 107 te 9000 Gent) organiseert een Internationale Fotowedstrijd. Iedereen kan deelnemen, in zwart-wit en in kleur, over alle onderwerpen in alle formaten. Een
selektie wordt in een fotoboek opgenomen; talrijke prijzen. Tot 30 april inzenden naar de uitgeverij . Tel.
091/26.21.05.
HAMBURG (BRD) - De 'Europa-Goldmedaille fur Denkmalpflege' van de FVS-Stichting (Alfred Topfer) werd door een intern. jury toegekend aan Prof. Raymond Lemaire (K.U.L. en Europa-college). Hij
is vooral bekend i.v.m. de restauratie v.h. Leuvens Begijnhof en de bouw van Louvain-la-Neuve.
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Eenegem-Oudegem 11/12-16/1 ; g. A. S. L. K. President
Building (Centrum) Antwerpen 1 tot 29/2/84. Eigen atelier: 091/23.42.63. Zijn grafische map 'Levenscyclus'
werd gepresenteerd in het Antwerps Osterriethhuis
(23/11): 150 ex., 24 tekeningen; met handschriftteksten
van 14 auteurs. - Ksch. Frank Bogaert, Huis Claeys Brugge 8 tot 22/10. - De bibliofiele uitgave 'Brugge' bestaat uit
negen houtgravures en tekeningen en een originele ets
door Renaat Bosschaert uitgevoerd en zelf gedrukt bij negen gedichten van Paul Vanderschaeghe (200 ex., genummerd en gesigneerd; 1.900 fr. pr. 000.0694434.11 Grabo R.
Bosschaert, St.-Annakerkstraat 6, Brugge). - Ksch.
Marie-Jeanne Bouduin, C.C. Eisden-Maasmechelen, tot
23/10. - Tek., graf. en schild. van Walter Brems, gal. de
Gryse Tielt tot 24/12. - Ksch. Jan Buytaert spreekt over
aquarelkunst in de Oostendse Kunstgilde. - Ksch. Mario
R.G. Callens, gal. Gheysens Kortrijk tot 17/12. - Metaalkunstenaar Jef Claerhout bereidt een beeld van de beroemde Tieltse barbier Olivier de Neckere, raadgever van
de Franse koning Lodewijk XI, na wiens dood hij aan de
galg van Montfaucon te Parijs werd gehalsrecht in 1484. Sculpt. en Tekeningen van May Claerhout van 1 tot
11/11 , Halle Gansemarkt 36 Hamburg in de reeks 'Europaische Kunst in Hamburg'. - Graf. Raf Coorevits (landschap en figuur), g. Aksent Tielt, 15/10 tm 6/11. Inl. Gaby Gyselen. - Graf. Horst de Blaere, Huize Claeys Brugge,
7 tot 22/10. - Ksch. Luc de Buysere, 't Leerhuys Brugge
tot 5/12. - Het project 'Primary' van Luc de Blok in de
Triennale v. landart en natuurkunst was een opgemerkte
interventie in een bekroond geheel. - Ksch. Albert de Deken, g. Delta Brussel tot 8/1. - Ksch. Robert Delange, g.
Elzerhuize Dendermonde tot 30/12. - Tekeningen van
Regnier De Herde sieren de dichtbundel 'Van Ruiter en
Paard. Hippische poezie' van Bert Peleman (280 fr., br.
220-0972208-13 Bert Peleman, 2050 Antwerpen, Thonetlaan 110). - Ksch. Bert de Keyser, De Goudsen Reaal Antwerpen tot 5/12. - Ksch. J.P. De Loore, gal. Tempo Roeselare tot 30/1 1 . - Beeldh. Jozef de Loose, gal. de Gryse
Tielt tot 24/12. - Bldh. Chris Demangel, Museum Leon de
Smet Deurle tot 6/11 ; ingeleid op 16/10 door Best. gedep.
Etienne de Cuyper. - Ksch. Armand Demeulemeester, ateher Wittentak Ronse tot 16/10; gal. St.-Michel Luxemburg november. - Bldh. Dirk de Middeleer g. Belfort Aalst
7-16/10. - Graf. Albert de Vree, K.C. Hof de Bist Ekeren
tot 11-12. - Ksch. Eric de Smet, gal. 565 Aalst tot 4-12. Ksch. Robert Devriendt, C.D. Galerij Brugge 29/10 tot
29/11. - Keramiek v. Inge Dewilde, atelier H. Hertogs
Kortrijk, tot 14/11 . - Graf. Bart D' Eyckermans, g. Belfort Aalst, 7 t. 16/10. - Ksch. en Graf. Jacky Duyck, Patio BRT Brussel, tot 28/10; nadien tot 4/11 in gal. New
Selection Mechelen, ingeleid door Remi de Cnodder. Ksch. Jos Gestels, New Selection Mechelen tot 14-12. Ksch. Joris Ghekiere, tot 5/12 Cult. Centrum Kortrijk tot
5/12. - Bld.-Ksch. Toon Haenen, 26/11 tm 8/12 VTB-de
Braekeleergal. Antwerpen. - Ksch. Cyr Frimout, g. Tamara Pfeiffer Brussel tot 11/12. - Grafica Nicole Halsberghe
v. 26/11 t. 9/12 in atelier (J. Kluiskensstraat 15 Gent) met
reisschetsen en portretten. - Sch. en Pastels v. Herman
Hertogs, Kon. Leopoldstraat 10 Kortrijk tot 14/11. - 'Materie' met werken van Luc Hoenraet en Lucien van den
Driessche, trefcentrum Baljuwhuis Galmaarden tot
30/11. - Ateliers voor volwassenen o.l.v. Jos Humblet
'Van object tot stilleven' K.M.S.K. Brussel 29/11 tot
20/12. - Ksch. Achiel Hutsebaut tot 9/10 g. Schelderode. Ksch. Renaat Ivens, De Grote Witte Arend Antwerpen tot
18/12. - 'De Meisjes' van Jean-P. IJzermans, Palethe
Overpelt tot 16/10. - Ksch. Walter Jonckheere, Galerij
Raiffeisenkas St.-Truiden tot 16/10. - Ksch. Lieve Lambrecht en Lieve Theunynck bij Boekenbeurs Mandellaan
Roeselare tot 16/11. - Ksch. J.M. Legrand, Nieuw Atelier
Schoten tot 31/12. - Ksch. Angela Karwoth, g. New Selection tot 14/12. - Ksch. Gaby Landuyt, g. Vandenboom
Deurne tot 12/12. Inleid. Rene Turkry. - Ksch. Mark Luyten, g. M. Szwajeer Antwerpen tot 26/11. - - Ksch. Freddy
Maes werd door de jury geselecteerd voor deelname met
zijn 'miniprints' aan de Thirds Mini Print Internacional te
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Cadaques, Barcelona e.a. Er waren ± 1.800 inzendingen.
- Ksch. Roger Maes, C.C. Eisden-Maasmechelen, tot
23/10. - Beeldh. Vic Mahieu, Kunstcentrum Alsput
St.-Pieters-Leeuw tot 21/1. - Ksch. Frans Minnaert,
St.-Niklaaskerk Herfelingen tot 14/10. - Ksch. Mia Moreaux, Art Gallery Sassafras, Knokke-Heist tot 15/1/84. Ksch. Paul Morez, g. Cintrik Antwerpen tot 26/11. Ksch. Pacas tot 28/11, g. Nike Elewijt-Zemst. - Keramiek
V. Achiel Pauwels, Huis Hellemans Edegem tot 27/11. 'Reisherinneringen St.-Jacobs v. Compostella' van Jan
Quintens, pastorie Rapertingen tot 9/10. - Over Grafiek
had een tentoonstelling plaats van 19 tot 27/11 ingericht
in het Harelbeekse Ontmoetingscentrum door AmarantGent o.l.v. Daan Rau. - Graf. en Schild. Eric Roets, gasthof 't Haeseveld St.-Amandsberg tot 5/1. Inl. v. Willy Otte. - Ksch. Sabine Rommens, 't Hof te Puttens Lede
(VTB) tot 23/10. - Graf. en tek. van Veerle Rooms tot
27/11 in gal. 't Poortje te Haasdonk. Inl. Roger Geerts. Ksch. Albert Rubens, I.C.C. Antwerpen (Meir) tot 23/12.
- Een kunstalbum 'Kunstschilder Renaat Saey' werd uitgegeven door de Destelbergse Kunst- en Cultuurkring 'Rond
de Damvallei': secr. Willy Otte, Hellegatstr. 25, 9120
Destelbergen (96 blz., 600 fr.). - Keramiek en teken. v.
Sleppe, gal. William Wauters Oosteeklo tot 30/10. - Ksch.
Jef Snauwaert, Kunstcentrum Alsput St.-Pieters-Leeuw
tot 21/11. - Andre en Gustave t Sorel, Kerstsalon Artgalley Sassafras Knokke-Heist tot 15/1/84. - Ksch. Georges
Steel, K.C. Affligem tot 20/11. - Ksch. Eric Stuer, Akademie Waasmunster tot 4/12. - Ksch. Pieter Valckx, Romi
Goldmuntz Centrum Antwerpen tot 13/12. - Graf. Roger
van Akelijen, GBM Antwerpen tot 28/10. - Schild., teken., sieraden en plastieken van Jan van Amelsfoort,
Cult. Centr. de Speeldoos Vught. - Ksch. Roger van Belleghem, K.C. Alsput St.-Pieters-Leeuw tot 9/1. - Ksch. Monique van de Kerkhove, gal. Da Vinci Waregem tot 23/11
(maan- en dinsdag gesloten). - Ksch. Maurits van den
Broeck 26/11 tot 8/12 VTB-de Braekeleergal. Antwerpen.
Inleider was Rene Turkry. - Pastelist Gas Vandenhoek,
gal. VTB-de Braekeleer Antwerpen tot 27/10. Inleider
was Roger Geerts. - 'Parcifal', een kunstwerk van Robert
Vandereycken, werd, als geschenk van de Ronde TafelHasselt, onthuld in de Hasseltse Kortstraat. - Wijlen
Ksch. Armand Vanderlick, gal. Albert I Brussel tot 6/12.
- Bldh. Pieter van der Krieken, K.C. Hof de Bist Ekeren
tot 11/12. - Ksch. Bob van de Weyer, gal. Peperbusse
Oostende tot 14/12. - Ksch. Mike Vander Stappen, gal. de
Gouden Reaal Antwerpen, tot 5/12. - Ksch. Bruno van
Dijck, eigen atelier Maalderstr. 25 Antwerpen, tot 30/11.
- Keramiek v. Johan van Geert, GBM Antwerpen tot
28/ 10; gal. Gouden Reaal Antwerpen tot 2/11. - 'Collectie '84: ontwerpen-kleuren-structuren' van tekstieldesigner Marc van Hoe werd door hem van 2 tot 5/11 vertoond
Grote Heerweg 35 Beveren-Leie. - Schelde-schilder Jos
van Houdt, H. de Braekeleergalerij Antwerpen, tot
13/10. Inleider Roger Geerts. - Sculpturen van Pieter
Vanneste, gal. Claridge's Halle-Zoersel tot 18/12. Inleider
Roger Geerts. - Jef van Ruyssevelt, gal. W. Wauters
Oosteeklo tot 27/11. - Ksch. Gaston van Wonterghem,
Oud Gemeentehuis Nazareth-Eke, tot 1/11 . Opening door
Burgem. Felix Smeets. - 'Gulden Spiegel van Oostvlaanderen', een kijkboek met talrijke tekeningen van Herman
Verbaere, kreeg een derde gewijzigde en verbeterde uitgave. Men vindt er ook gevarieerde begeleidende teksten van
diverse auteurs. Uitg. Prov. Dienst v. Toerisme. - Ksch.
Frans Vercoutere, in J.O.C. Brugge, in de reeks 'Aktuele
Kunst in West-Vlaanderen - In en met de ruimte'. - Schild.
en Sketchings van Eddie Verfaille (Krea), Stadhuis Izegem
tot 11/12. - Bldh. Jose Vermeersch en Arthur Vermeiren,
tot 3/12 in 3B-zaal Brussel met 'Beeldende Potten'. - Bid.
Jose Vermeersch, gal. Marnix Geel tot 19/12. - Glasramen
van Antoon Vermeylen in Jeugd- en Ontmoetingscentrum
Stokrode te Stokrooi-Hasselt. Eveneens op de Panotentoonstelling, Vredegerecht Merksem tot 30/12. - Ksch.
en Graf. Robert Vlegels, Kasteel Cortewalle Beveren tot
18/12. - Ksch. Nelly Windels, Rookzaal Stadsschouwburg
11-21/11. - Ksch. Robert Wuytack, gal. Brabo Mercator
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- Kunstschilder Roger Raveel ontving de Joost van den Vondelprijs (20.000 DM) van de stichting FVS
in Hamburg uit de handen van de rektor van de universiteit van Munster op 13 november. De prijs wordt
sinds 1960 uitgeloofd voor culturele prestaties in het Nederduitse, Nederlandse en Vlaamse taalgebied.
Het Brussels Paleis voor Schone Kunsten hield een tentoonstelling ter huldiging van Roger Raveel van
20/10 tot 13/11. Er volgt een tentoonstelling in de Neue Galerie te Aachen.
HARELBEKE - De wedstr. v. de stad voor beeid. kunsten 1984 is gewijd aan de Mono- en Polychrome
Photo: voor elk een eerste prijs van 20.000 fr. en een vermelding v. 5.000 fr. Deelnemingsformulier voor
1 januari insturen: Sted. Academie, Marktstr. 37, 8730 Harelbeke, waar men het formulier en het voiledig reglement kan bekomen. Maximaal 3 werken (achter glas), gedateerd, gesigneerd en betiteld op 6 of
7/1 bezorgen.
KNOKKE-HEIST - De prijs van het publiek voor Humorfoto werd genomen door Fabian Raes
(Knokke-Heist). Er waren 1.700 inzendingen. Daarvan werden er ca. 150 foto's geselecteerd voor tentoonstelling (kerstverlof) in Scharpoord.
LEUVEN - De Prijs v. de Stad Leuven voor Schilderkunst (100.000 fr.) is toegekend aan 'Chiquita' van
Christian Verbeveren (Gent). Hij werd gehuldigd maar niet betaald, gezien de financiele situatie.
MECHELEN - De Prijs Plastische Kunsten van de Stad (100.000 fr.), dit jaar voorbehouden voor een
beeldhouwwerk van een oud-leerling der Mechelse academie, ging naar 'Willens-nillens' van Pieter Vanneste (°1939 Menen).
NEW YORK - De Slides of the Year-trofee van de open Amerikaanse clubkompetitie ging naar Donald
Delodder (28) Kuurne voor zijn dia 'Kinderen zijn de schoonste wezens op aarde'. Delodder won reeds
vroeger internationale onderscheidingen.
PARIJS - De Grand Prix Humanitaire de France 1983 - Peinture Contemporaine werd toegekend aan
de Limburger Herman van Vinckenroye (45) Alken. In het verslag van de internationale jury stond o.m.
dat hij de prijs verdiende om de eigentijdse en universele tematiek: de mens op zoek naar de onzichtbare
realiteit van het bestaan. Op het kasteel van Steenokkerzeel werd hij gefeliciteerd door minister Poma.
POPERINGE - De Nationale Prijs Hoppeland '83 voor de schilderkunst kreeg Lieven Decabooter (Wevelgem). De prijs van de stad Poperinge wordt toegekend aan Laurent Reypens (Tongerlo-Westerlo); de
prijs van West-Vlaanderen is voor Wolfgang Hagedorn (Antwerpen) en de prijs Gilbert Reniere (voorzitter Hoppeland) is voor Roland Middernacht (Oostakker). Eervolle vermeldingen: Marc Desmet (Wakken), Dirk Feys (Vichte), Carl Jacobs (Destelbergen), Luc Lenoir (Ichtegem), Guido Vandamme (Antwerpen) en Lucas Vandeghinste (Heule). De jury: L. Th. van Looij, W. Claeys, M. Duchateau, W. Juwet. M. van Jole, W. Van den Bussche. De uitspraak van de jury was unaniem. Tentoonstelling van de
bekroonde en geselecteerde werken in Gal. Boudry tot 6 nov. Er waren 234 inzendingen.
SAO PAULO (Brazilie) - Op de Ia Bienal International de Arte Fotografica de Sdo Paulo 1983 behaalde de Antwerpse fotograaf Frank Peeters de Gouden Medaille (le prijs) voor zijn portofolio 'Contrasts'.
SCHELDERODE - De Prijs voor miniatuurkunst van Kunstforum kreeg 360 inzendingen. Voor schilderkunst werd de eerste prijs toegekend aan Frans Vercoutere (Meulebeke), 2. Renaat Ivens (Itegem); 3.
Walter Philips (Meise). Voor tekenkunst werden bekroond: 1. Willy De Waele (Oostakker); 2. Roland
Delbarge (Deerlijk); 3. Kees van Streefkerk (Amsterdam). Voor grafiek: 1. Anne Dykmans (Beersel); 2.
Joop Vegter (Doorn, Nl.), 3. Lieve Fusch (Berchem). De bekroonde en geselecteerde inzendingen worden
samen met werk van uitgenodigde kunstenaars uit binnen- en buitenland getoond in de Internationale
Miniatuur-Biennale van 8 januari tot 26 februari 1984 in Kunstforum.
TOURINNES-LA-GROSSE - Uit 64 deelnemers van de Clotild-Coppeeprijs voor keramiek werden 16
keramisten geselecteerd om deel te nemen aan de tentoonstelling in Tourinnes-la-Grosse: Anne Ausloos,
Guy Bauclair, Georges Blom, Cludts, Urbain Crape, Luc De Block, Della, Rita Heirman, Jean-Claude
Legrand, Koch Niels, Sleppe, Frank Steyaert, Bernard Thiran, Johan Van Geert, Annette Van Houtte,
Gerda Vermoere. Deze voorselectie gebeurde door mevrouw Dionyse en de heren Behets, Bical, De Vinck
en Walgrave. De winnaars van de prijzen waren nog niet bekend bij het ter perse gaan van dit bericht.
TURNHOUT - Op de stripdag 10/12 werd de Stripprijs (de bronzen Adhemar) uitgereikt aan de striptekenaar Merho.
VEURNE - Tot huldiging van Jose van Gucht wordt op 7-7-84 een huldeboek gepresenteerd door gal.
Hugo Godderis: 280 blz., 70 kleur- en 200 zw.-w. reprodukties. Tentoonstelling van zijn werken in juli en
aug. 84. Voorintekening: 2.800 fr., br. 719.1302591.11 H. Godderis Veurne (met vermelding in het
bock): Wie documentatie of werken van de kunstenaar bezit meldt dit aan de galerij.
Tijdschrift en kunstenaarsverbond feliciteren van harte alle bekroonde kunstenaars.

uit het leven van kunsten en letteren
ALDEN BIESEN - Na de laatste geslaagde European Opera Summer School (1-20/8) in de Commanderie, werd de vzw 'Friends of European Opera - Alden Biesen' opgericht. Lidkaart aanvragen op adres:
Mary van Egten-Griffiths, Lusthofdreef 12, 2150 Schoten.
ANTWERPEN - 'Jeugdboekengids'viert zijn 25-jarig bestaan, als enig Nederlandstalig informatieblad
v. jeugd- en kinderboeken, thans onder redactie v. Marita de Sterck: ca. 600 titels per jaar; biedt ook keuzelijsten v. betere boeken; er zijn ca. 25 onbezoldigde lectoren. N.a.v. dit jubileum werd 'Dromen van
vrede' uitgegeven, met teksten en illustraties v. kinderen i.v.m. vrede (198 fr.). De ingezonden tekeningen
werden tot 26/11 geexposeerd in het ICC tijdens de Jeugdboekenweek.
- Het ANZ- Vl. Nat. Zangfeest 1984 heeft plaats op 6 mei, met als motto: 'Daar is maar een land, dat
mijn land kan zijn'.

— De Tentoonstellingen 'Conscience, 1812-1883' en '50 jaar AMVC' worden tot 31/12 vertoond in het
AMVC zelf (annexe van de Stadsbibliotheek). Bij de opening klaagde de conservator de besparingen van
de regering aan i.v.m. het AMVC.
— Op initiatief v. Uitg. Mercator-Plantijn werd de Stichting Oscar en Floris Jespers opgericht, tot promotie van hun werken d.v.m. exposities, uitgaven enz.
— De nieuwe Nationale Raad van de Orde van Architecten is samengesteld voor 1983-1985: Voorzitter
G. Vranckx (Brussel); penningmeester W. Steenhoudt (Edegem), sekretaris J. De Jaegere (Kortrijk), ondervoorzitter voor de Nederlandstalige afdeling G. De Leye (Gent).
AVELGEM — 23e Boekenbeurs in het College op 26/27 november, met een poeziewedstrijd voor scholieren (16-18 j.) en optredens van letterkundigen.
BELLE (Fr.-V1.) — 'Les Monts de Flandre' was het thema van een tentoonstelling van schilders aan
weerszijden van de 'schreve' tot 6/1 1 in het Presidial de Flandre op de Place Pichon; o.a. Luc Ameel,
Laurent Debacker, Frans Lasure, Jenny Heyman.
BERINGEN — De tds. 'Litera' en 'Skoebidoe' en de groep 'Jeugdlectuur Limburg' brengen Troeteldichtjes, Verzamelbundel van en over kinderen. Samensteller is Gie Luyten. Verzen moest men insturen
voor 1/11: Hanebergstr. 75, 3960 Beringen (poetische avond). Dezelfde organisatoren brengen ook de
Jeugdboekenweek 1983 in het Casino met als thema 'dromen' (18 tot 27/11); treden er op o.m. Gie Luyten, Leopold Vermeiren, Karel Biddeloo, Theo Quintens, Edith Oeyen, Andre Smeets.
BRUGGE — 'Hubertus Goltzius en Brugge' in Gruuthusemuseum, 1 1/1 1 tot 30/1. Ter herdenking van
de 400 j . geleden te Brugge overleden schilder, humanist, graveur en drukker; hoogtepunt van de Brugse
boekdrukkunst. Aan hem werd ook de le Wintervoordracht van de Stedel. Musea gewijd door
Adj.-Conserv. W. Leloup op 23/10.
— De 21e Intern. Muziekdagen (28/7 tot 11/8) brengen een anthologie van de Latijnse wereld, met Monteverdi en Durante als centrale figuren. Inlichtingen en boekingen: Toerist. Dienst, Markt.
— 'Kunstbeleid in Vlaanderen' is bestudeerd geworden door het V1.-Nat. Studiecentrum op 25/11 in Holiday Inn. Secr. J. Suveestraat 2.
— Werken in de kapel van het Oud Sint-Janshospitaal brachten de ontdekking van o.m.: - Meerdere
fragmenten van Laat-Gotische vloerzerken. - Drie 17de-eeuwse grafkelders, waarvan twee met eenvoudige beschilderingen op de binnenzijde. - Twee 14de-eeuwse grafkelders met prachtige kleurrijke grafschilderingen, vergelij kbaar met de in 1979 in de Onze-Lieve-Vrouwekerk gevonden graven. In graf 1: Afbeelding van de rechtstaande Madonna met Kind, twee wierookvat-zwaaiende engelen, de apostel Johannes,
de H. Maria en de Gekruisigde Christus. In graf 2: (dat niet volledig is bewaard): de H. Willibrordus
(voor de eerste maal te Brugge gevonden).
— In De Lege Ruimte (Lange rei 98) organiseren Roger Devriendt en Andre Willocx tentoonstellingen
zoals van Ph. Bouttens, Manu Demuynck en Hans Vandekerckhove (v. 4 t. 8/12).
BRUGGE - ST.-KRUIS — Op 20/10 was er de 14e Studiedag v. Westvl. Volkskundigen in Rijckevelde
met: B. Janssens de Bisthoven (H. Bloed, Brugge), Marc Goetinck (Ans. Adornes), Lieve VandammeKetele (kant).
BRUSSEL — Tot 20 november was er in 'De Tinne Pot' op de Grote Markt de expositie 'Orgelpunten
in het kader van de 'Derde Internationale Orgelweek' (31/10 tot 6/11). Eerst en vooral zijn er een vijftigtal ontwerptekeningen van orgelfronten: originelen uit de 17e en de 18e eeuw, grotendeels afkomstig uit
officiele verzamelingen zoals rijksarchieven of het Prentenkabinet van Antwerpen, maar ook uit landelijke pastorieen. De tekeningen stellen de rol van de houtsnijder in het licht, naast die van de orgelbouwer
zelf, tot eind 18e E. tekende de houtsnijder immers zelf de ontwerpen. Daarnaast enkele merkwaardige
schilderijen van kerkinterieurs met orgelfronten uit de 19e E.
— 'Het kind in onze kunst van 1800 tot heden , ASLK - Kreupelenstraat 12 tot 5 febr. Belangwekkend.
Verzorgde catalogus.
— Door de Cult. Diensten der ambassades van de E.E.G.-landen werd een colloquium georganiseerd in
het E.G.-Centrum op 8 en 9/12 over De poezie na 1945 in de landen van de E. G. Over de Vlaamse poezie
sprak... Eddy van Vliet.
— 'Deutsche Exil-Literatur , in de Kon. Bibliotheek, gal. Hoyoux, v. 29/10 tot 26/11. Een selectie uit de
ca. 22.000 items verzameld in de 'Deutsche Bucherei Leipzig' en die buiten Duitsland gepubliceerd werden van 1933 tot 1945 door Duitsers die zijn gevlucht voor het nationaal-socialisme. De tentoonstelling
werd reeds in vele landen vertoond.
— 'Tekeningen van de 15e tot de 18e E. ' uit Belg. privebezit, Gen. B. Mij Brussel, Ravensteinstraat tot
21/10.
— Textielkunst uit het Verre Oosten (China; tot 30-12) - Tjechische kant (tot 18-12) - Oud-Iraanse Rotsreliefs (tot 29/1) in de K. Mus. v. Kunst en Geschied., Jubelpark. Daar ook kunstvoordrachten o.a. van
J. Walgrave (Ned. textielkunst, 9/10, G. Delmarcel (Brus. Wandtapijten v. Rubens op Malta, 6/11), Kamiel El-Loz, late bronze age temple, Lebanon (R. Hackmann, 22/11), Monochr. inktschilder uit Sing- en
Mingperiode (W. v.d. Walle KUL, 11/12). Telkens te 10u30. Ingang Nervierslaan 10.
— N.a.v. de herdenking van Luther werden er in de Kon. Musea van Sch. K. v. Belgie voordrachten gehouden over Reformatie en Beeldende Kunsten o.m. nog op 27/11 over 'De 16de-eeuwse beeldenstorm'
(H.R. Boudin) en 'Humanisme, reformatie en beeldende kunst in de 16de-eeuwse Nederlanden. Een inleiding' (11 dec. Jan Briels).
DEERLIJK — De Stichting Rene Declercq zorgde o.m. reeds voor de overbrenging van de stoffelijke
resten van de dichter naar Deerlijk (1982). Weldra zal een Rene Declercq-museum door de stichting worden ingericht.
DEINZE — 'Albert Servaes , de retrospectieve tentoonstelling die in Beauvoorde was deze zomer, werd
tot 28/11 vertoond in het Museum van Deinze en de Leiestreek.
DIEPENBEEK — De Louis Roppe-lezing in het L.V.C. werd gehouden prof. P. Thoenes (universiteit
Utrecht), over 'Dc toekomst van de verzorgingsstaat' .
GALMAARDEN — 'Bee/den, Landschappen en Monumenten uit het Pajottenland' fototentoonstelling,
samen met beeldhouwwerk van eigen kunstenaars van 1 tot 23/10. Bij de opening werd het boek van Michel Matthys 'Het Heilig Kruis van Galmaarden de eeuwen door', ingeleid door Andries Dhoeve.
.:
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Antwerpen, tot 31/10. Vernissage m.m.v. Geert D'Hollander, beiaardier; presentatie van map met zes etsen op
zes gedichten van Anton van Wilderode: 'Een parade van
paarden'.
* Kunstschilder Hugo Besard, gal. Athena Menen tot
11/12. - Mirella Boerjan, zolder J.O.C. Brugge tot 7/12:
'In en met de ruimte'. - In november verscheen de monografie Andre Bogaert, van de hand van H. van Daele en
ingeleid door gedep. Etienne Decuyper. (1.500 fr., 120
blz., 27 x 29, 24 kl. en vele zw.-w. illustraties, uitgeverij
Lannoo Tielt). - Twaalf dubbele linosneden van J.A.M.
Bossaert, geinspireerd door Kantate BWV 39 van J.S.
Bach; (110 exemplaren op Ossekop Antiekdruk, t.b.v.
Stichting Bachatelle; genummerd en gesigneerd, f 100).
-Keramiek van Philippe Boudens, Zaal 3B Brussel tot
3/12. - Een kunstkalender van de Maasmechelse kunstenares Marie-Jeanne Bouduin verscheen bij Loyd (Antw.).
Verkrijgbaar op haar atelier Pauwengraaf 92 (tel.
011 /76.44.29). - Sculpturen van Rik Calmeyn en Jimmy
Huys, Bank van Roeselare tot 30/12. - Kunstschilder Albert Carpentier, gal. Campo Antwerpen tot 17/12.
-Kunstschilder Lut Colman en Jeanne Pauwels, Hal Bank
van Roeselare tot 30/12. - Kunstschilder Gaston Demeyer,
zaal van Eyck Gent tot 12/1. - Kunstschilder Ida de Roy,
gal. de Nieuwe Zavel Houthalen tot 28/12. - Kunstschilder Dyckmans, gal. Huize Heikracht Neerpelt tot 4/12.
-Kunstschilder Broeder Emiel St.-Lucasgal. Brussel tot
21/12. - Kunstschilder Guido Haazen, gal. Groene Peper
Kapellen-op-de-Bos tot 31/12. - Keramiek van Gerty Hoewaer, gal. An-Hyp Hasselt tot 6/1. - Kunstschilder-graficus Emiel Hoorne, Art Prospect Gallery Woluwe-St.-L. 6
tot 23/12. - Kunstschilder Roland Middernacht, Art Center Beukenhof Kluisbergen-Kwaremont tot 30/1. - Kunstschilder Piet Peere, gal. Aksent Tielt tot 8/1, ingeleid
door Remi de Cnodder. - Keramiek van Hugo Rabaey,
zaal 3B Grasmarkt Brussel, tot 3/10. - Over de architect
Erik van Biervliet e.a. verschijnt de monografie 'Vier architecten te Brugge' (uitgeverij Lannoo Tielt, 28 x 25, 128
blz., 82 kl. en 280 zw.-w. ill., linnen band, 1.400 fr.).
-Kunstschilder Lionel Vinche, gal. Salon d'Art Brussel tot
21/1.

III. LITERATUUR
Van Pieter Aerts verscheen 'De juniminnaar en zijn interludia' (Leuvense Cahiers). - Een postume dichtbundel van
Marcel Anckaert werd op 22/10 door Andries Dhoeve gepresenteerd te Galmaarden. - Letterkundige Fernand Bonneure stelde Cahier nr. 96 van de VWS samen, over August Vanhoutte. - Van Johan Bovyn verscheen, in zelfbeheer, de nieuwe dichtbundel 'Dwarsliggen'. Gratis verkrijgbaar bij de auteur: Stationsdreef 70 b.9, Roeselare. Lisette en Marcel de Backer spraken over Johan Daisne
op 31/10 te Nieuwpoort. - Het gedenkboek 'Het morgenrood. Het avondrood - J.L. De Belder 1912/1981' werd
gepresenteerd op 25/1 1 in de Hortazaal te Brussel door de
Stichting J.L. de Belder, opgericht door Lieven Rens,
Erik van Ruysbeek en Anton van Wilderode. Eveneens op
26/1 1 in het Museum Dhondt-Dhaenens Deurle, door Jan
D'Haese. Het boek bevat een In Memoriam Lieven Rens
door Anton van Wilderode. Steunende leden betalen
5.000 fr. voor 5 jaar en ontvangen alle uitgaven (p.a. Ro
de Beukendreef 9831 St.-Martens-Latem). - Letterk. Dirk
de Geest over 'Poezie en onderwijs' R.A.C. Arkadegebouw Brussel 21/1 1 . - Monografie 'Frans van Kerckhove'
van Remi de Cnodder verscheen bij Vlaanderens Molen
(Vinderhoute). - Er wordt in november een poeziemiddag
gewijd aan wijlen Jos de Haes in de Antwerpse Stadsschouwburg (foyer). - De debuutbundel poezie 'Sociaal
realisme' van Alain Delmotte werd gepresenteerd op
28/10 door Paul Vanderschaeghe en Marc de Smet te
Kortrijk. Bestellen A 200 fr., br. 870-0430214-82 Alain
Delmotte, F. v.d. Elzaslaan 39, 8500 Kortrijk. - Van de
folkloristische roman 'Peegie' van Willem Denys werd
339
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reeds vroeger m.m.v. wijlen Willem Putman een toneelstuk gemaakt. Daar werd nu ook een musical van gecomponeerd door Gilbert Neilburt, die in Tielt gecreeerd
werd. - 'Bijwijlen lief, bijwijlen leed' is een nieuw feuilleton van Valere Depauw in de krant De Standaard. Eerste
deel van een trilogie, de roman van de heilige Sibyllie van
Gaege, gezellin van de heilige Lutgardis. - 'Nieuwe gedichten' van Andries Dhoeve verscheen bij uitg.
H.O.L.V.E.O. Galmaarden. Ingeleid door Raoul-Maria
de Puydt. Bestellen door storting op pr. 000-0458107-73
Johan Vercammen Galmaarden (300 fr.). - Bij Mercator
Plantijn, Antwerpen verschijnt een nieuwe bundel van
Gery Florizoone: 'Het net als onderkomen' (300 fr., pr.
000-0471790-79, Stalijerstraat 7, 8000 Brugge). De dichter
sprak over eigen poezie bij Davidsfonds Brugge op 28
nov. - Bij Lannoo-Tielt verscheen 'Jozef de Coene en de
Kortrijkse Kunstwerkstede' door Fred Germonprez (218
blz., geill., 650 fr.). - Van Rita Geys verschijnt bij de
Clauwaert de novelle 'Anders'. - Presentatie van debuutroman 'De Non' van Johan Gheeraert (uitg. C. de
Vries-Brouwers, A'dam) op 20/10 gal. de Peperbusse
Oostende. - Er wordt in november een Poeziemiddag gewijd aan wijlen Maurice Gilliams in de foyer van de Antwerpse stadsschouwburg. - Debuutroman van Rudi Hermans (Genk) 'Duizend dagen regen' over het internaatsleven; in eigen beheer, 295 fr. + 25 fr. port op br. 7509010483-20 R. Hermans, Dieplaan 21, bus 10, 3600 Genk.
- Van Lou Heynens verschenen 'Il pathos dell'esistere Das unbewohnte Haus', een poeziebundel uit het Nederlands vertaald; evenzo 'Het zien der blinden - Schatten die
einst werden'. Beiden bij Edizione d'Arte/Royalty Press,
Perugia (It.). - Van Maria Jacques verscheen 'De Ring van
Minos' bij de Reinaertuitg. te Zele en het Davidsfonds te
Leuven; een confrontatie van Noord en Zuid. - Van Jet
Jorssen en Karel De Cat verscheen in oktober '83 een
nieuwe roman 'Trefpunt Munchen', door beide echtgenoten samen geschreven. Het is een romantisch verhaal over
een gelukkig huwelijk, dat aanvangt tijdens W.O. II en
doorloopt tot op heden. Verscheen bij uitgeverij De Nederlanden, Antwerpen. - Herman Joseph debuteert bij de
Clauwaert met de roman 'Echtpaar in interieur'. - De debuutroman van wijlen Paul Lebeau 'Het experiment'
(1940) wordt herdrukt bij de Clauwaert. - 'Het huis van
Eva', gedichten van Gie Luyten, werd gepresenteerd op22/10 in de Beringse Casino door Theo Quintens op de
poetische avond. Illustraties van Monique de Ceulaer (400
fr., br. 063-0322405-12 G. Luyten, Leopoldsburg). - Een
mooi kerstgedicht van Zr. Maria-Christina o.p (t) is verschenen op dubbele kaarten, 15x10,50 cm. Bestellen door
storting: 17 fr. + port, per exemplaar, op giro 0000160498-60, Monialen dominikanessen, 3930 Zelem. - Cyriel Moeyaert over Frans-Vlaanderen o.m. op 18/10 te
Oostende. - 'De schitterende overlevering' van Marcel
Obiak was het coda-gedicht van de Vl. TV op 18/10. - De
nieuwe dichtbundel van Edith Oeyen 'Neveldraden en
morgendauw' werd gepresenteerd op de poetische avond
van Litera in de Beringse casino, door Gie Luyten. (200
fr., br. 784-532310.13, E. Oeyen, Beringen, Hanebergstr.
15). Illustr. v. Gunther Scholz. - 'Geboeid maar ongebonden. Getuigenissen uit een beloken tijd' van Bert Peleman
brengt een aantal brieven die hem gedurende zijn gevangenschap in St.-Gillis t.t.v. de repressie gestuurd werden.
Bedoeld als tijdsgetuigenis. Ingeleid door Anton van Wilderode; 250 blz., 17x25, luxe-editiepapier, ill. v. Fr.-Ivo
van Damme; 490 fr. tot 1/12, br. 220-0972208-13 t.n.v.
B. Peleman, Thonetlaan 110, bus 43, 2050 Antwerpen
(tel. 03/219.17.40 vdor 9.30 uur). Hij publiceerde tevens
de dichtbundel 'Ruiter en paard' (280 fr. op zelfde br.),
gei 1. door Regnier de Herde. - Van Prof. Lieven Rens verscheen postuum zijn rijke studie over Anton van Wilderode bij Plantijn te St.-Niklaas. - Over letterkundige wijlen
Saint-Remy verscheen nr. 90 van de Cahiers der VWS. 'Witte meeuwen op het naakte nest' is de debuutbundel
van Henk Soetaert in eigen beheer bij Sanderus Oudenaarde (72 blz., 220 + 20 fr. op pr. 000-0130640-78, H.
Soetaert St.-Baafskouterstr. 34, 9110 St.-Amandsberg; in340

GENT — 'De Nieuwe Muziekgroep' werd zopas gesticht met Eric Dequeker, Henry de Roeck, Mark de
Smet (dir.), Paul en Piet Dombrecht, Walter Hus, Chr. Paluch, Fr. Pelgrims, Stef. Poelmans, Fr. Pollet,
Eric Robberecht, Marc Saey, Jenny Spanoghe, Ann. Sturm, J. v. Kelst, C. Vermeulen. Secr.: Emmy
Meirlaan, Bosstraat 16, 9242 Munte.
— 'Belle Epoque te Gent' in St.-Pietersabdij tot 5 febr.
— De Ver. V. Kath. O. - Vl. Schrijvers hield op 16/10 een literaire middag, met voordracht door Voorz.
Dr. Marcel Brauns.
— Een tentoonstelling Frits Vanden Berghe (met 160 werken) heeft plaats in het Museum v. Sch. K. van
9/12 tot 4/3 n.a.v. de honderdste verjaring van zijn geboorte.
— De Vlaamse Akademie koos Antoon van Wilderode als voorzitter voor 1984 en J. Moors tot ondervoorzitter.
— In het Museum v. Sch. Kunsten worden drie zalen herschikt: Anonieme meesters uit de 15e E. —
Rond Hieronymus Bosch — Middeleeuwse sculpturen. Tevens worden etsen van Georges Rouault vertoond, nl. zijn 'Miserere' (een recente aanwinst).
— Drie nieuwe Gentse Koor-elpees zijn verschenen. 'Luister van de Renaissance te Gent' is van Cantabile o.l.v. Jos van den Borre; vooral werken van Alex. Utendal; 485 fr. + 40 fr. port br. 446-4511581-57
Cantabile Gent. 'Daar wij minne kozen' is van het Gents Madrigaalkoor o.l.v. Johan Duijck, met werk
van Rosseau, Distler, Vaughan-Williams en de bekroonde 'Lentetriptiek' van Duijck zelf; Eufoda 1083,
440 fr. + 40 fr. port op br. 068-2028332-89 Gents Madrigaalkoor, Kortrijksesteenweg 243. Het derde is
het 'Te Deum' van M.-Ant. Charpentier, door beide koren samen o.1.v. Louis Devos: een jubileumuitgave waarmede de Franse platenproducer Erato zijn 30 j. bestaan viert, een prestigeproduktie dus.
HASSELT — 'Grafmonumenten met persoonsvoorstellingen in Limburg': tentoonstelling tot 26/ 1 in
het stadsarchief.
LEUVEN — Het Davidsfonds zal een Document-uitgave van Consciences 'Leeuw van Vlaanderen'realiseren (450 blz., tekst en illustratie zoals in de eerste druk, behalve wat de spelling betreft). Een initiatief
van Marcel Janssens.
MALE — In St.-Trudoabdij houdt de Vl. Fed. v. Jonge Koren twee weekends voor volwassenen: 28-29/1
met Martin Gent (Cambridge) over Engelse kerkmuziek, 24-25/3 met Nicola Conci (Trieste) over Ital.
Muziek. Het is ook daar dat de alg. vergad. plaats heeft op 29/1 te 14.30 u.
OOSTENDE — Het jubileum van de Sted. Academie (50) wordt georganiseerd door directeur Willy Bosschem, o.m. met een tentoonstelling van 20/11 tot 9/1 in het Mus. v. Schone Kunsten met werken van leraars en een evocatie door foto's en documenten.
— De Stedelijke Academie (dir. Willy Bosschem) viert haar 50-jarig bestaan. De vorige directeurs waren
Alfons Blomme (mede-stichter) en Gustaaf Sorel. Gelegenheid voor een tentoonstelling in het Sted. Museum met werken van leraars en gewezen leraars als: Alf. Blomme, Boel, N. van Lierde, Et. Elias, A. Sorel, R. Servais, D. Thulliez, J. Delee, R. Monteyne, F. Boudens, P. Perneel, M. Oorlynck, Gobien,
D. Michiels, D. Blocs, R. Devolder en ook directeur Willy Bosschem (tot 9/1).
— Onze oproep tot de beeldende kunstenaars om werken te schenken aan het Prov. Museum v. Moderne
Kunst is goed beantwoord geworden. Dat verheugt ons en voor de promotie van de kunstenaars zelf en
voor het museum.
OUDENBURG — 'St.-Arnoldus en de abdij te Oudenburg' in het C.C. van 17/8 tot 30/9/1984. Wie nuttige documentatie bezit gelieve zich met de gemeentesecretaris dhr. G. Mergaert in betrekking te stellen.
OUD HEVERLEE - VAALBEEK — Pro Arte Christiana organiseerde tot 6 nov. een Retrospectieve
Oscar Colbrandt (t 1959). Een revelatie voor velen die het werk van deze diep religieuze kunstenaar nog
niet kenden. Om aan te sluiten bij de vzw Pro Arte Christiana Vaalbeek stort men min. 300 fr. (steunend
lid: 1.000 fr.) op pr. 000.0177102.77.
POEKE-AALTER — In het kasteel had van 25/11 tot 4/12 de 1 ° Biennale Hedendaagse Oostvlaamse
Beeldende Kunst plaats op initiatief van Rotary Club Aalter, die geopend werd door de eerste minister en
ingeleid door Dr. Paul Huys, Hoofd van de Prov. Cultuurdiensten. Talrijke kunstenaars waren er vertegenwoordigd zoals J. Bilquin, A. Bogaert, L. De Block, D. De Bruyne, G. de Mey, E. Desmet, P. de Vylder, R. Ergo, C. Frimout, A. Hutsebaut. M. Lenssens, A. Maes, Marcase, D. Matthys, R. Monteyne,
R. Raved, F. Steyaert, R. Vandewalle, M. van Saene.
ST.-TRUIDEN — Het tijdschrift 'Appel' wil een bijdrage leveren tot betere kennis van de Limburgse literatuur van de 19de eeuw. De redaktie vraagt artikels over dit onderwerp (max. 10 getikte kantjes) aan
geschiedkundige kringen in Limburg, studenten die licentiaatsverhandelingen voorbereiden of schreven,
dokumentatiecentra e.a. Inlichtingen: p/a Guido Wulms, Houtstraat 37.
TERNAT-ST.-KATHARINA-LOMBEEK — 'Graveurs van heden' in ontmoetingscentrum 'De Plotter'.
TESSENDERLO — Expositie van de 'Kunstkring Tessenderlo' in het Gemeentelijk Feestcentrum tot
24/10. Deelnemers: Frans Adelhof, Staf Beerten, Pol Bervoets, Mia Belmans, Br. Adrien Devos, Anny
Geys, Julien Hermans, Rik Hoydonckx, Jeannine Laenen, Mia Otten, Gust Peeters, Jef Testelmans, Nicole Veeckmans, Fons Verwimp, Ria Verachtert. Terzelfdertijd ging in het gemeentehuis een Retrospectieve Broeder Max door, georganiseerd door zijn H.-Hartinstituut (oudleerlingenbond). De VTB onthulde op 23/10 een gedenkplaat n.a.v. de 10e verjaardag van Broeder Max' afsterven.
TIELT — De Jeugdboekenweek (18-26/11) bracht optredens van o.m. de jeugdschrijvers Karel Verleyen,
Rene Swartenbroeckx, Henri van Daele, Arseen Verbeke, Jan van Coillie; ook van de woordkunstenaars
Herman Verschelden en Leen Persyn. Over bibliotheek en jeugdboek sprak Marita de Sterck (Jeugdboekengids). Dat de promotie van het eigen Vlaamse jeugdboek ook... in Tielt noodzakelijk is, blijkt o.m.
uit de lijst van de door de Tieltse Openb. Bibliotheek aangekochte nieuwe jeugdboeken: bijna allemaal
boeken van Noordnederlanders en vertalingen...
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Werk ter bespreking insturen naar:
Redactiesecretariaat 'Vlaanderen'
'Ter Hoogserleie', Hondstraat 6, 8880 Tielt

WERK VAN EN/OF OVER LEDEN
FRANS CORNELIS, De zee mijn liefste, uitgave in eigen beheer (Zeeptstraat 80, 2850 Keerbergen, rek.
063-0525377-60), 130 x 210 mm, 40 blz., gen. 200 fr. - Van Frans Cornelis, verdienstelijk bloemlezer en
thans vooral bezieler van de Keerbergse kunst en kultuurkring, presenteren wij een mooie bundel gedichten, die tevens een vriendelijke verrassing biedt qua inhoud. Homogeen rond zee en liefde is hij er de
dichter van het menselijk geluk, eerst rond het spanningsveld man-vrouw, daarna even in de contemplatie
van het kind en tenslotte onderweg op reis. In een ontwapenende eenvoudige taal — omgangstaal wou ik
schrijven — weet hij de zee telkens te evoceren als beweegster en bewogene van alle innerlijke hunker en
zo in een vorm van terapie gestalte te geven aan de nood naar menselijke ontmoeting, die geen andere vervulling vindt, dan in de anima, waarnaar hij onafgebroken op zoek is. — Ms ik even de balans opmaak
ten gerieve van de lezer, dan lees ik gaandeweg naar een climax toe, want vooral in de reisgedichten herinnerend aan de zee, is de bezinnende dichter aanwezig, die naast de emotie ook de tijd ervaart, het voorbijgaan en soms het heimwee naar wat verloren was. — In deze bundel zonder duidelijke opdeling lijkt het
gedicht 'voor Greetje' (met een prachtige laatste strofe) een scharniergedicht dat opendraait op een rijkere en kleuriger pastiche naar zuiderstranden toe, waarin ook de pijn van de liefde en de menselijke vergankelijkheid sterker en driftiger aanwezig zijn. Voor gedichten als 'fata morgana' en 'het eufonisch gefluister' alleen al was deze uitgave zijn edele inspanning waard. — Frans, en dat vermelden wij graag, is
een ambassadeur van de eenvoudige, goede poezie, een zorgende uitgever en een vertrouwensman voor elke debutant en dat is een grote cultuurverdienste.
G.F.
JOHAN BOVYN, Dwarsliggen, gratis bij de dichter, Stationsdreef 70 bus 9, 8800 Roeselare. - Losse
blaadjes tot 48 toe, een toemaatje, een achterflapgedicht. Goed, maar last dat dan thuis liggen en verwacht geen verantwoorde recensie. Of tochwel ! We zouden liefst met hem dwarsliggen, bij zijn, zoals hij
het zelf weet: ineengeflanste overschotjes uit een blijkbaar (niet) verast archief... — Soms is Johan goed,
soms lichtzinnig parlando, soms rijmelaar, soms treffend, maar meestal moraliserend, ironisch, waterval
van woordspel en blijkbaar met een mateloze verbeelding. Hij kan wat, maar is eigenlijk meer aforist, een
haikuschrijver, dan poeet met degelijke zelfkritiek. Dichten gromt de poeet / dat vind ik het moeilijkste /
wat er bestaat. / Je legt er je hart in / maar nooit ligt het goed. / Niet dichten, zucht hij / is nog moeilijker. Ziedaar een goedbedoelde prozaische opmerking.
G.F.
ODA M. SWAGEMAKERS, Vijftig verzen, Stichting Mercator-Plantijn, Antwerpen, 1983, 170 x 240
mm, 110 blz., gen. 300 fr. - Oda (Mariette) Swagemakers, die kort voor de oorlog bij de Benedictinessen
van Schotenhof nabij Antwerpen intrad, bekwaamde zich tijdens de eerste jaren van haar kloosterleven
in tekenen en schilderen, maar schakelde daarna naar het beeldhouwen over. Ze had voordien, onder het
pseudoniem Maria Dietse, gedichten geschreven ten gerieve van Roeping Brabantia nostra en andere tijdschriften, al schreef ze, na haar intrede, voornamelijk vertalingen van hymnische teksten voor liturgisch
gebruik. De poezie van haar Vijftig verzen ontstond in een periode die een halve eeuw omspant (19321982). Belangrijke ontwikkelingen, niet het minst op religieus gebied, zijn in haar verzen niet voelbaar,
wat naar zeggen van Frans Berkelmans, die het nawoord schreef, te wijten zou zijn ,aan de nuchtere en
authentiek persoonlijke wijze waarop die religieuze ervaringen werden doorleefd en verwerkt'. Al bij al
is er in de overwegend religieuze poezie die ze schrijft, een sterk existentieel accent aanwezig, ook al is er
of en toe een verhelderende humoristische ondertoon, die ons vertelt dat ze de wereld rondom haar, niet
'helemaal' verlaten heeft, vermits de goddelijke Stem haar gebiedt in de beproeving en schrijvend over
het alledaagse, zich standvastig voor Gods aanschijn te handhaven, wat o.m. in volgend citaat wordt verwoord: Mensenkind, keer / je naar de / aarde. / Zoek weer / de grond / van je bestaan. / ... / Geef je gewonnen / aan zijn donker. / Dompel je onder / in de bron...
K.D.D.
LUC DEVLIEGHER, Met kar en wagen en Rosmolens in de Westvlaamse kuststreek, uitgaven van de
Bestendige Deputatie van de Provincieraad van West-Vlaanderen, Brugge, 1983, 130 x 210 mm, respectievelijk 114 en 154 blz., genaaid 100 en 175 fr. - Met de accuratesse die zo typisch is voor de werken van
Dr. Luc Devliegher zijn beide boekdelen (uit de reeks Provinciaal Museum van het Bulskampveld te Beernem - Katalogen en bijdragen, delen 1 en 2) instructieve instrumenten voor de exploratie en of studie van
een stukje industriele geschiedenis van de kustprovincie. — Het eerste deel 'Met kar en wagen' werd ingeleid door Olivier Vanneste, gouverneur van de Provincie West-Vlaanderen en opent met een 'Verantwoording'' geschreven door Gaby Gyselen, Directeur van de Prov. Dienst voor Cultuur, waarin hij een
korte historiek geeft van het provinciaal domein Het Bulskampveld en van het Museum dat in dit domein
werd uitgebouwd. Dit werk beschrijft dan op boeiende wijze de verzameling van het rollend landbouwmaterieel en trekdierengetuig die ondergebracht werd in de vroegere moestuin van het kasteel van het Lippensgoed in Beernem. Behalve de textuele beschrijving vindt u een overvloed van secure tekeningen, oude
foto's en reprodukties van historische documenten, waardoor het doormaken van dit werk een echte belevenis wordt.
Het tweede deel 'Rosmolens in de Westvlaamse kuststreek' is eigenlijk een bijgewerkte herdruk. In dit
werk werd hetzelfde procede gevolgd: textuele beschrijving van iedere rosmolen (molen getrokken door
paarden), aangevuld met tekeningen en fotografische documenten. In het totaal worden op die manier
een veertigtal rosmolens (of wat er nog van overblijft) grondig besproken. Beide werken zijn voor de kennis van het (landbouw)patrimonium van West-Vlaanderen onmisbaar en zullen aldus bij vele heemkundigen hartelijk welkom zijn.
R.D.
GERY FLORIZOONE, Dat alles is voortdurend, uitg. Danthe N.V., 2700 St.-Niklaas, 1983, 50 blz. - De
dichter heeft zich op korte termijn een benijdenswaardige poetische faam verworven. In enkele snel op elkaar volgende bundels valt zijn eigen-zinnig taalgebruik op, dat achter een oorspronkelijke beeldspraak
en soms een bevreemdende syntaxis een bewogen en kwetsbare persoonlijkheid verraadt. De rol en de betekenis die de geboortegrond (de Westvlaamse Moeren) en de ouderlijke hoeve op zijn ontwikkeling hebben gehad, gaan steeds sterker doorwegen. Vader en moeder spelen daarin een voorname rol. Deze nieu-
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geleid door Christina Guirlande. Lezingen uit eigen werk
o.m. op 26/11 (St.-Lievenscollege) en 2/3 (Pius X-zaal
Destelbergen). - Van Ina Stabergh verscheen de debuutroman 'Help' bij Antiqua to Tessenderlo, over het van huis
weglopen van een jong meisje. - Van Jaak Stervelynck
verscheen de nieuwe probleemroman 'Wat ik gevreesd
heb' bij de Clauwaert Boekengilde, tevens inzet van de jubileumreeks der 35-jarige Gilde (175 blz.). - Een biografie
van wijlen Djoos Utendoale van de hand van Mark Deltour verscheen bij Schoonaert te Roesbrugge. - Een middag van de poezie te Gent op 4/10 door Claude van de
Berge (Academische raadzaal). - Anita van der Mast debuteert bij De Clauwaert met de novelle 'Lancelot'. - Letterkundige Paul Vanderschaeghe wijdde aan zijn geboortestreek de brochure 'Kortemark. Hartje van WestVlaanderen' in de 'V1. Toeristische bibliotheek' (nr. 294).
- Van A. van Hageland verschijnt 'Hendrik Conscience en
ons volksleven' in een nieuwe bewerking en geillustreerd,
in de nieuwe luxe-reeks 'Vlaanderens Glorie' in het
Vlaamse Boekenfonds, Aartselaar, Antwerpsesteenweg 61
(595 fr., 25x21 cm, gebonden). Eveneens verschijnt in dezelfde presentatie zijn prettige 'Ernest Claes en ons
volksleven'. - Van Prof. Karel van Isacker s.j. verscheen
'Mijn Land in de kering' (1830-1980), deel II: 'De Enge
Ruimte' (1914-1980); linnen band, ca. 275 illustr., 1950 fr.
Uitgave De Ned. Boekhandel, Kapelsestr. 222, 2080 Kapellen; tot 1 jan. '84 kan men er ook nog het le deel door
overschrijving bestellen a 1600 fr. i.p.v. 1850 fr. - Een
poeziemiddag te Gent door Geert van Istendael op 8/11 in
de Academische raadzaal. - Letterk. Eugene van Itterbeek
hield in het Centre Pompidou te Parijs een uiteenzetting
over Juste Jorge Padrons 'Los Circulos del Infierno', uitgegeven door de Europ. Ver. t. Bevordering v.d. Poezie
(Leuven). - Van Anton van Wilderode verscheen een herdruk van zijn 'Overoever', een bundel reisgedichten. Hij
houdt een poeziemiddag in de Academische Raadzaal te
Gent op 17/1. - 'Memoires van een marinier' van Jaak
Venken verschijnt nog dit jaar. - 'De duivel in de Caralben' van Jeanne Verbraeken verscheen enkele weken voor
haar overlijden in herdruk bij De Dageraad Antwerpen. 'Religie, geloof en ongeloof', psychologische studie van
Prof. Anton Vergote kreeg een tweede druk bij de Ned.
Boekhandel, Kapellen (995 fr.). - In de reeks 'Ten huize
van...' leidde Herwig Verleyen groepsbezoeken van de
VKH aan de kunstschilders Emiel Hoorne (20/8/1983) en
Godfried Vervisch (25/9/1983). Tevens nam hij het initiatief tot de 'Tweede Herdenking Paul Snoek' en sprak er
het welkomstwoord uit ('t Leerhuys, Brugge,
19/10/1983). - Van Erik Verstraete verscheen een verzamelbundel der gedichten van Alice Nahon, door hemzelf
ingeleid
(geillustreerd,
Uitg.
Mercator-Plantijn
St.-Niklaas). - 'Bijdragen tot de geschiedenis van Woumen' van Joris Vlamynck verscheen in eigen beheer (650
fr., Kasteeldreef 9, 8030 Beernem). - 'De potloodmoorden'is. een bewerking door Herwig Waterschoot van een
den
film van G.L. Thys; verscheen bij uitg. Hadewijch (265
fr.). - Van Albert Westerlinck verscheen bij Acco Leuven
Wie was Hendrik Conscience? „ een inleiding en her* aardering (84 blz., 395 fr.).
Van Rol. Adriaensens verschijnt bij de Clauwaert
(Korbeek-Lo) de roman 'De horzel in de bijenkorf'. - 'Ik
heb je in mijn ogen' is de debuutbundel van Rieja
Buckinx, ingeleid door Frans Cornelis (200 fr., prk. 0000604303-90 A. Willems, Boomsesteenweg 446, 2020 Antwerpen) - Frans Cornelis verzorgde met M.-Christine
Ruys de verzamelbundel 'Dromenboeket / Bouquet de reves' van de Literaire Kring van het Gemeentekrediet (Pachecostraat, 1000 Brussel). - Bij de Stichting Mercator
Plantijn verscheen van Jose de Poortere de bundel 'Op het
vogelrek'. - 'Kerkmeubilair na het Concilie van Trente'
werd behandeld door conservator mevrouw Ghislaine
Derveaux op 4/12 in het Brussels MKG. - Van Bert Dewilde verscheen het standaardwerk '20 eeuwen vlas in Vlaanderen' (29 x 25, 440 blz., 350 zw.-w. en 75 kl. illustraties,
vollinnen band, 2.450 fr.). - De monografie 'Emile Claus'
van Jan D'Haese verschijnt in het voorjaar 1984 bij Lan341
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noo: 29 x 25, 192 blz., 77 kleur- en 150 zw.-w. illustraties,
vollinnen band. Voorintekening: 3.000 fr. (i.p.v. 3.200
fr.). - Van Marcel Duchateau verscheen de kunstmonografie Jef van Grieken (104 blz., 27 x 23, 20 kl. en 40
zw.-w. illustraties, 1.500 fr.). Uitgeverij Lannoo Tielt. 'Van Leeuwtje tot DC. Kroniek van een literaire uitgeverij' van o.m. Gaston Durnez verschijnt in de nieuwe
Essay-reeks van de Clauwaert (Korbeek-Lo). - Bij Meulenhoff verschijnt een heruitgave van Maurice Gilliams'
'Vita Brevis' evenals een monografie over hem door Martien J.G. de Jong. - 'De tocht door de ommuurde tuin'
van Christina Guirlande komt bij het DF uit in 1984
(jeugdreeks, 185 fr.). - 'Al zie ik het zelf', mini-hoorspel
van Gie Laenen op 1/12 bij BRT-1. - Een nieuwe huldeuitgave van 'Het experiment' van Paul Lebeau verschijnt
bij uitgeverij de Clauwaert (Korbeek-Lo). - 'Shabonee'
een nieuw jeugdboek van Cor Ria Leeman bij het DF in
1984. - Van Dr. Lydia M.A. Schoonbaert verschijnt in januari de monografie 'Albert Servaes'; 29 x 25 cm, 208
blz., 40 kleur- en tientallen zw.-w. illustraties, vollinnen
band, 2.650 fr. Uitgeverij Lannoo Tielt. - Bij de Clauwaert Korbeek-Lo verschijnt de roman 'Wat ik gevreesd
heb' van Jaak Stervelynck. - Van Lut Ureel verscheen de
eerste poeziebundel 'Herinnering uit Roeping' (De Golfbreker Lannoo, Tielt/Bussum 1983, 89 blz., 350 fr.) - Van
Mariette Vanhalewijn komt het kinderboek 'Kleine
Adam' in het DF-pakket 1984 (255 fr.) - 'Ondanks de crisis' is een essay van Jan Veulemans dat verschijnt bij het
DF-1984 in de Horizonreeks (130 fr. ledenprijs). - 'Een
stem in de schaduw' van Christian A. Wauters komt in het
DF-jeugdpakket 1984.

LAATSTE BERICHTEN
Ksch. Raf Ballegeer, Da Vinci Waregem tot 4/1. - Bldh.
Maurice Pelgrims, Feestzaal Borgerhout tot 3/1. - Ksch.
Bernard Sercu, Gaselwest Kortrijk tot 1/1 . - Ksch. Wim
van Petegem met Kerstmisretabel 'Het Elan van de Schepping', Mus. Rel. Kunst Oostende tot 9/1.

ZOEKERTJES
Te koop aangeboden: 'Vlaanderen', de volledige
jaargangen 19 (= 1970), 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,
27; de jaarboeken nr. 116, 123, 130, 137; de losse
nummers: 4de jrg. nr . 6, 5de jrg. nr. 4 en verder de
nummers 53 (2x), 58 (2x), 70, 81 (2x), 107 (6x), 114
(3x), 121 (3x), 143 (3x), 168, 169, 178. Ikzelf zoek to
kopen: le jrg. nr. 2, 3, 4, 5, 6; 2e jrg. nr. 1; 7e jrg.
nr. 2. Zich wenden: Joan Depla, Lindenstraat 53,
8020 Oostkamp (050/35.07.46).
C. Deckmyn, Bosduifdreef 2, 8200 St.-MichielsBrugge, wenst te verkopen: 'West-Vlaanderen':
1952 (1-2-3-4-5-6) - 1953 (1-3-5-6) - 1954 (5) - 1955
(1-3-4-6) - 1956 (1-2-3-4-5-6 + verslag) - 1957 (1-2-45-6) - 1958 (1-2-3-4-5) - 1959 (43-44-45-46-47-48) 1960 (49-50-51-52) - 1964 (73-74-75-77-78) - 1965
(79-80-81-82-83-84) - 'Vlaanderen' : 1966 (85-86-8788-89-90) - 1967 (91-92-93-94-95-96) - 1968 ((97-9899-100-101-102) - 1969 (103-104-105-106-107-108109 + jaarboek) - 1970 (110-111-112-113-114-115116 + jaarboek) - 1971 (117-118-119-120-121-122123 + jaarboek) - 1972 (124-125-126-127-128-129130 + jaarboek) - 1973 (131-132-133-134-135-136137 + jaarboek) - 1974 (138-139-140-141) - 1975
(146).
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we bundel is zelfs volledig aan hen gewijd en heeft daardoor ook een concreter karakter dan zijn vorig
werk. De cyclus 'De wortel in zijn hand' roept de vaderfiguur op, een weemoedige, gevoelige man, die
aan de zoon de wijsheid heeft nagelaten van het slapen gaan 'met de zekerheid / van kiemkrachtig zwijgen'. De tweede cyclus 'Zij weet wat weelde is' (gedeeltelijk reeds verschenen in en onderscheiden door
De Bladen van de Poezie), toont ons de moederfiguur als de vlijtige, zorgzame vrouw, die door haar levensoptimisme de dagelijkse dingen wist om te zettten 'in weelde'. Uit deze cyclus straalt haar aanwezigheid in een andere weelde, die van de beelden. Wellicht heeft de dichter in beide ouders de dubbelheid van
zijn eigen wezen erkend. De twee cycli eindigen op de dood. De dingen, de aarde, de natuur blijft in haar
cyclische wederkeer. Dat alles is voortdurend. / Enkel vader, moeder zijn gegaan / langs hun parabels
graan en brood. / Zij leenden mij voorgoed hun eigen dood. / Een bundel die tot nadenken stemt en een
ruim gehoor verdient. rvdp
RENE TURKRY, Gilbert Van Hool, uitg. van de Stichting Mercator-Plantyn vzw (Desguinlei 100, 2000
Antwerpen, bankrek. 551.2826100.74), geillustr. met 38 platen, 260 fr. - In de reeks 'Bibliotheek van onze Vlaamse Kunstenaars' verscheen een keuze van 38 platen uit het grafisch werk van G. Van Hool, leerling van de meesters, wijlen Rene De Coninck en Jos Hendrickx. Deze selectie geeft een treffend beeld
van de persoonlijkheid van genoemde kunstenaar. In zijn benaderende inleiding typeert Rene Turkry
hem als 'de etser van de geladen roerloosheid'. Alhoewel de duidelijk reele weergave van ons meestal bekende onderwerpen, treft ons de suggestie van het magisch-onbereikbare dat altijd aanwezig is, ook in de
meest dagelijkse dingen. R.J.
LISBETH VAN THILLO, Terugkeer, uitg. van de Stichting Mercator-Plantyn vzw (Desguinlei 100, 2000
Antwerpen, bankrek. 551.2826100.74), gen. 300 fr. - Na een langdurige periode van zwijgen, treedt de
dichteres weer in het milde licht van de openbaarheid met deze keure van verzamelde gedichten. Het is
alsof wij haar warme stem zelf de liederen horen zingen: innig gevoelig als zoveel getuigenissen van een
rijk bewogen leven. Van 'Jeugd' tot 'Vijftig jaar', is het beurtelings blij, weemoedig, soms ietwat spijtig
om het voorbije, boordevol en intens genoten, 'Dasein', dat onverbiddellijk voert van het vriendelijk
'Dagbegin' naar het spleen-verzuchten van de avond-mijmering. Wij zijn de dichteres dankbaar om deze
terugkeer in ons midden. Zij spreekt ons open, zinnig en ontroerd over dingen die wij met haar en in haar
eigen poetische taal als vertrouwd herkennen. In het 'Babbelonie' der dichterlijke spraakverwarring die
wij nu zo vaak beleven, betekent het een verademing in 'een gulden uur' te kunnen luisteren naar het
diep, maar helder zingen van de teruggekeerde bruid. R.J.
GASTON VAN CAMP, Torkel van de Rode Fjord, Lannoo's Junior Boeken 12/16, Lannoo-TieltBussum, 1983, 210 x 125 mm, 141 blz., gen. 240 fr. - Deze jeugdroman geeft ons een beeld van het vikingleven, niet zoals dit ons op traditionele wijze wordt overgeleverd, maar zich bewegend op de breuklijn
van twee werelden. De hoofdfiguur is Torkel, de pleegzoon van de scheepsbouwer Bragi die verder kijkt
in de toekomst, voor zijn yolk heil ziet in de uitbouw van de handel en ook vatbaar is voor de ideeen van
een nieuw geloof, het christendom. Ads hij in zijn dorp Gostiby terugkeert en reeds op jeugdige leeftijd
toegelaten wordt tot de dorpsraad, groeit de afgunst. Froki, de zoon van de smid, slaagt erin hem valselijk van moord op Erp, de wapenmaker, te laten beschuldigen, om op die wijze de heerschappij van Torkel en ook zijn meisje over te nemen. Torkel wordt door de raad veroordeeld en kan ontvluchten. Na een
nieuwe zwerftocht naar het zuiden, ligt hij ook daar aan de basis van een bloeiende handelsexpansie. Jaren later keert hij op verzoek naar zijn dorp terug, om het eveneens voor te bereiden op een nieuwe toekomst. De oude vetes worden bijgelegd en ook met Fenja komt alles goed. De auteur heeft deze wereld op
aanvaardbare en goed gedocumenteerde wijze opgeroepen. Soms ontwikkelt het verhaal zich wat langzaam en b.v. ook de inbreng van 'het nieuwe geloof' wordt niet uitgewerkt en is niet erg duidelijk. Het
verhaal weet niettemin te boeien en legt voor jonge lezers een nieuwe wereld open. rvdp
WILLY VERSCHAETSE, Gedichten tot gebeden schrijven, Hernieuwen-Uitgaven, 8800 Roeselare,
1982, 130 blz., 300 fr. (incl. verzending). - Deze bundel wil geen 'gebedenboek' zijn, schrijft de dichter in
zijn voorwoord. Eerst en vooral poetisch bidden en biddende pozie. En dus: schoonheid scheppen door
woorden. Waarin, althans naar ons gevoelen, Willy Verschaetse honderd procent geslaagd is. Poezie bijaldien - en om zulks te schrijven beroepen wij ons op meer dan 20 jaren leraarschap in de Voordrachtkunst - uitermate geschikt om gezegd te worden. Zulks ten gerieve van onze Vlaamse liefhebbers van
woordkunst aan onze conservatoria en academies. Dichteres Maria Sesselle schrijft erover: deze poezie
ligt 'als een opaal' in de handen van de lezer en 'laat lichtende randen om elk moment' dat hij ervan geH.D.
nieten
zal.
LUT UREEL, Herinnering uit roeping. Gedichten, uitg. Lannoo-Tielt/Bussum, reeks: De Golfbreker,
1983, 220 x 140 mm, 89 blz., gelijmd, 350 fr. - Deze bundel van Lut Ureel (°1933) bestaat uit drie delen
die ieder 21 gedichten bevatten. Het eerste deel 'Ach prins zonder kroon' handelt over het onbevangen geluk van het ludieke kind: 'Een vederlichte jeugd in tuinen / tussen hagebomen / zacht fonkelend,
Geluk. Het tweede deel 'Honing en Herinneringen' behelst vooral reminiscenties aan ouders en landschappen. In het derde deel 'Het oude Land' gaat de dichteres op zoek naar de eenheid met al het zijnde.
De drie compartimenten vormen een solied geheel en vertonen een gelijke kwaliteit. De stijl is vrij narratief, maar toch niet vlot en te vloeiend, integendeel wel eens staccato . Echte parels van verzen liggen in de
gedichten verspreid: ,Niets liet geschiedenis achter / tenzij brokaten verhalen / gobelijnen van licht / aan
waaiende wanden. Men zou Lut Ureel in naam van velen willen danken voor deze natuurlijke, ongezochte, ongekunstelde verzen. Zij schrijft anders dan de meeste andere dichters. Haar woord klinkt heimweevol: Vroeger was het leven warmer en anders. " Zij voelt zich sterk verbonden met het land van haar
jeugd: ,Dit is mijn land. / Zo ben ik en zo adem ik: / een aarden geest. " Verder noemt zij zich 'een trotse
aarden ziel'. Dit land heeft bij de dichteres zeer diepe sporen nagelaten. Het wordt aan de buiten- en aan
de binnenkant bekeken. ,Ik draag een land in mij / een land draagt mij. " Toch gebeurt alles zonder romantische overbenadrukking. Dit is niet louter natuurpoezie: de natuur is het vertrekpunt voor beschouwingen en overwegingen van spiritualistische aard. Uit deze bundel klinkt een authentiek, persoonlijk geluid op. De ondertoon is melancholisch. Het is niet verwonderlijk dat Lut Ureel een verzenbundel uitgeeft. Dit vooruitzicht werd reeds aangekondigd in het poetisch proza van haar boek: 'Wat ben ik blij dat
ik in een dorp geboren ben. , verschenen bij dezelfde uitgever. R.G.
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