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Ter inleiding
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Etienne De Cuyper

In het kader van de conservering, bekendmaking en promotie
van ons Vlaams kunst- en cultuurpatrimonium nemen de
musea een belangrijke plaats in. Geen enkel land als Vlaanderen telt op zulke kleine oppervlakte zo een veelheid aan musea
met zo een rijk geschakeerde collectie. Dit valt in ieder geval
de buitenlandse toerist op, jammer genoeg veel minder onze
eigen mensen. De promotie van onze musea naar de eigen
bevolking toe last nog veel te wensen over.
Daarom juich ik van harte het initiatief toe van de redactie van
het tijdschrift Nlaanderen' om mettertijd per jaargang een
nummer te wijden aan enkele musea in elk van onze vijf
Vlaamse provincies. Een eerste aflevering verscheen reeds in
het maart-april nummer van de jaargang 1991, gewijd aan een
selectie van Westvlaamse musea. Thans komen de Oostvlaamse musea aan bod, eveneens geselecteerd op basis van
de verscheidenheid van de aard van de musea en de verspreiding ervan over de provincie.
De provincie Oost-Vlaanderen telt momenteel niet minder
dan 80 musea: 22 daarvan zijn gesitueerd in de provinciehoofdplaats Gent en 64 of 80 % bezitten een collectie met een
historische, heemkundige of volkskundige thematiek. De
meeste musea zijn klein, enkele middelgroot: ongeveer een
derde werkt uitsluitend met vrijwilligers. Deze gegevens kunnen geput worden uit de ' Museumgids Oost-Vlaanderen' , in
april 1991 uitgegeven door de Federatie voor Toerisme in

wijze tegemoet komen aan de problemen van de kleinschalige
musea, zoals de zwakke professionele bestaffing, de gebrekkige conservering en presentatie van de collectiestukken,
onvoldoende promotie, enz.
Het Provinciebestuur van Oost-Vlaanderen is zich bewust van
de nijpende museumproblematiek. Als Gedeputeerde voor
Cultuur heb ik tijdens het cultuurdebat in de Provincieraadszitting van 23 januari 1991 zeer uitvoerig aandacht besteed
aan het museumbeleid. De aanwerving van een museumconsulent, de uitwerking van een subsidieregeling voor lokale en
regionale musea en de uitbouw van eigen provinciale musea
stonden daarbij centraal. Wat het laatste aspect betreft, kan ik
niet zonder enige trots stellen dat het provinciaal molenmuseum, sedert 1976 ondergebracht in het kasteel van het domein Tuyenbroeck' te Wachtebeke, een nieuwbouw krijgt,
evenals een professionele omkadering.
In oktober 1992 zal het nieuwe provinciaal bosmuseum in het
domein 'Het Leen' te Eeklo zijn deuren openen. Het Museum
van de Vlaamse Sociale Strijd te Gent werkt sedert 1980 via
projecten, uitgewerkt door een aantal privaatrechtelijke archief- en documentatiecentra. Het Boerenkrijgmuseum te
Berlare, in samenwerking met het Gemeentebestuur van Berlare, bevindt zich thans in een beslissende fase: het ontwerp is
goedgekeurd en wacht thans op aanbesteding.
Ik ben ervan overtuigd dat op vrij korte termijn, mits het

Oost-Vlaanderen.

doorvoeren van genoemde concrete maatregelen, de situatie

Ook de enquete, gehouden in maart 1990 ter voorbereiding

van de Oostvlaamse musea in het algemeen en van de provin-

van de interprovinciale studiedag i.v.m. lokale en regionale

ciale musea in het bijzonder gevoelig kan verbeteren. Een

musea te Middelburg op 24 november 1990, bevat interessan-

aangepast museumbeleid op het niveau van de Vlaamse Ge-

te gegevens i.v.m. het reilen en zeilen van de Oostvlaamse

meenschap blijft al te Lang uit. De Provinciebesturen mogen

musea. Op deze studiedag, gezamenlijk georganiseerd door

intussen hun verantwoordelijkheid dienaangaande niet uit de

de Provinciebesturen van Oost-Vlaanderen, West-Vlaande-

weg gaan. Als intermediaire bestuursorganen zijn zij zeer

ren en Zeeland, werd de indiensttreding van een provinciale

goed geplaatst om de noden van de lokale en regionale musea

museumconsulent bepleit, dit naar analogie met de Zeeuwse

te detecteren en te sleutelen aan oplossingen. De Provincie

museumconsulent. Via deze functie kan men op adequate

Oost-Vlaanderen neemt dienaangaande de handschoen op.

Nota van de samensteller:

- Het Archeologisch Museum van Zuid-Oost-Vlaanderen te Velzeke werd in deze selectie niet opgenomen omdat het
tijdschrift aan dit museum reeds aandacht besteedde in het nummer dat gewijd was aan de Vlaamse archeologie, Cfr. M.
ROGGE, Het Archeologisch Museum van Zuid-Oost-Vlaanderen in Vlaanderen, 231, 39 (1990), nr. 3, blz. 211-212.
- Door toedoen van de Federatie voor Toerisme in Oost-Vlaanderen kan Vlaanderen als bijlage van dit nummer over
Oostvlaamse musea zijn abonnees een exemplaar bezorgen van de Museumgids. Wij danken hiervoor van harte de heer De
Moor, directeur van de Federatie, en zijn medewerkers mevr. Eeckhaut en de heer Van Damme.

2 Stedelijk Museum Oud-Hospitaal, Aalst
Luc Geeroms

Historiek van het museum
Eind 1901 beslist het Stadsbestuur van Aalst een Oudheidkundig Museum op te richten, waarvoor de kapel van het voormalige hospitaal ter beschikking wordt gesteld. Inrichting en
bestuur vertrouwt men toe aan een bijzondere commissie
`Commission administrative du Musee communal de la ville
d'Alost', benoemd op 23 december 1901. Tijdens de eerste
vergadering van deze commissie (16 juni 1902) pleit voorzitter Jean Moens er voor een tweeledig doel na te streven: het
verzamelen van historische voorwerpen, en het inrichten van
een Oudheid- en Geschiedkundige Kring voor de wetenschappelijke studie. Dit voorstel wordt na enige aarzeling aanvaard,
en al snel neemt deze Kring de werking en het beheer van de
commissie over.
De statuten van de `Oudheidkundige Kring van de Stad en het
voormalige Land van Aalst – Societe Archeologique de la
ville et de 1 ' ancien Pays d'Alost' worden goedgekeurd op 13
augustus 1903 (officiele stichtingsdatum 12 maart 1903).
Hierin lezen we dat 'het doel van den Oudheidskundigen
Kring is: de bestanddeelen eener bibliotheek verzamelen, een
openbaar museum stichten te Aalst, en onuitgegeven documenten, bijzonderlijk over de geschiedenis der steden en
gemeenten van het Arrondissement, in het licht geven' .
Tot begin 1914 blijft de Kring erg actief en legt de basis van
de museumcollectie door het aankopen en verkrijgen door
schenking van talrijke archeologische relicten en (kunst-)
historische voorwerpen. Tevens wordt een bibliotheek aangelegd (aankoop + schenkingen), die zich nu grotendeels in het
Stadsarchief bevindt. Hieronder bevinden zich o.a. een reeks
originele drukken van Dirk Martens en talloze archivalia. Ook
was de Kring actief door het uitgeven, van 1904 tot 1914, van
de ' Annalen' , waarin geschiedkundige bijdragen van de hand
van de leden verschenen.
In juli 1906 wordt het museum voor een eerste maal opengesteld voor het publiek, slechts voor een dag ter gelegenheid
van de kermisfeesten, wat de volgende jaren herhaald wordt.
Eind 1911 verlaat men de lokalen van het Oud-Hospitaal, om
een nieuwe huisvesting te vinden in het centraal gelegen
historische Oud-Schepenhuis (Belfort). Bij de nieuwe opstelling van de verzameling wordt grate aandacht besteed aan het
educatieve aspect, met aandacht voor een goede beschrijving
der chronologisch-geordende objecten. Vanaf 23 maart 1913
wordt het museum wekelijks opengesteld voor het publiek:
elke zondag van 10 tot 13 uur.
Wanneer de Oudheidkundige Kring, jarenlang motor van het
museum, na de Eerste Wereldoorlog niet meer opgestart
wordt, neemt het Stadsbestuur de werking van het museum op
zich. De uitbouw van de verzamelingen gebeurt dan echter
niet zo expansief meer en de aandacht wordt meer gericht op
de presentatie van de verzameling, eerder dan op studie of
uitbreiding van de collectie.
In 1959-1965 wordt het gebouwencomplex Oud-Hospitaal
grondig gerestaureerd, en men besluit er het Stedelijk Museum opnieuw in onder te brengen. Waar tot 1911 enkel de

kapel ingenomen werd, gaat het museum nu het volledige
kloosterpand vullen.
Locatie
Het gebouwencomplex ' Oud-Hospitaal ' is als historisch pand
een der mooiste gebouwen van Aalst. Pas in 1991 werd het
definitief als monument beschermd. De site waar dit complex
werd opgetrokken is de oudste kern van Aalst. Gelegen aan
een nu gedempte Denderarm vormde dit `Zelhor het vermoedelijke vroonhof van het Karolingische domein dat in de
`Polyptiek' en de `Descriptio villarum' van de abdij van
Lobbes als ' Villa Alosta' wordt vermeld. Archeologisch bodemonderzoek dat in 1982 verricht werd, en waarbij silexwerktuigen uit het Epipaleolithicum gevonden werden, duidt
op een erg vroege bewoning van de site. Van hieruit werd de
stad verder ontwikkeld: in de vroege middeleeuwen de stichting van de Sint-Martinuskerk, de Vismarkt... Wanneer in de
12de eeuw een nieuwe markt gesticht wordt, zo'n 100 meter
verder (de huidige Grote Markt) verplaatst het centrum van de
stad zich. In een oorkonde gedateerd februari 1241 (1241 in de
huidige tijdsrekening) staan Johanna van Constantinopel en
haar man Thomas van Savoye grond (het ' Zelhor ) of om er
een nieuw ziekenhuis te bouwen. In juni 1242 schenken de
Schepenen van Aalst de graanhalle aan dit hospitaal, waardoor een belangrijke bron van inkomsten verzekerd wordt: het
`Lepelrecht' geeft het hospitaal immers het recht van alle
granen, bonen, erwten die in de graanhalle verkocht of gekocht worden, een lepel te scheppen. Dit recht blijft, mits
aanpassingen in de loop der eeuwen, bestaan tot 1803. Het
museum bezit overigens nog twee, recentere dubbele lepels
die hiertoe gebruikt werden. In 1246 wordt een voorlopige en
in 1266 de vaste leefregel vastgelegd voor de hospitaalzusters.
De eerste bouwfase omvat een kapel, met ziekenzaal en een
klein kloostergebouwtje. De kapel zal in de volgende eeuwen

Binnentuin van het klooster met de noordgevel van de kapel.
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herhaaldelijk vergroot en verbouwd worden en tevens zullen

dat in tegenstelling met de andere vensters, nog het oorspron-

nieuwe ziekenzalen en een groter klooster gebouwd worden.

kelijke zandstenen traceerwerk behouden heeft. Het renais-

Het huidige complex dateert grotendeels uit de 15de-16de en

sanceportaal onder het doksaal, bestaande uit nissen en mar-

17de eeuw, met enkele aanpassingen en verbouwingen uit de

meren kolommen, werd aangebracht door priores Anna

18de en 19de eeuw. Zo dateren enkele ziekenzalen, waarin

Herbrand (1620-1686). Onder het koor bevindt zich een graf-

zich nu de Stedelijke Academie voor Schone Kunsten bevindt,

kelder, die zeker van 1734 tot 1780 in gebruik was. Het

uit de 19de eeuw. In 1899 werden deze gebouwen verlaten

recentere tongewelf met fraaie regence-stucversiering dateert

voor een ruimer en moderner hospitaal.

uit 1733 en is dringend aan restauratie toe. Deze kapel biedt,
samen met de kloostergangen, ruimte aan tijdelijke tentoon-

De kapel, een eenvoudige, eenbeukige zaalkapel, dateert uit

stellingen.

het eerste kwart van de 15de eeuw, met een mogelijks oudere

De toegang tot het klooster via de pand- of kloostergangen

kern en latere verbouwingen uit eind 15de-16de eeuw. De

bestaat uit een laatgotische accoladeboogdeur met erboven de

westgevel wordt gekenmerkt door een groot spitsboogvenster

wapenschilden van twee prioressen die zich actief met de

en een mooi laat-gotisch korfboogdeurtje met bekronend

kloosterbouw hebben beziggehouden: Margaretha Upscapt

zandstenen nisje met sokkeltje en baldakijn. De noordgevel

(1484-1522) en Maria Goethals (1634-1656). Dit laatste wa-

omvat drie spitsboogvensters, de zuidgevel is een blinde

penschild werd aangebracht in 1648 in de oudere muur. Van

muur, en de oostgevel vertoont een groot spitsboogvenster,

de kloostergang leidt een deuropening met accoladevormige
rug onder een bekroonde drielobbige nis (15de eeuw) naar de
kapel. De gangen zelf geven via rondboogvormige vensters
met zandstenen omlijsting uit op een vierkant binnentuintje en

Kleine alert achter de kapel met de nu dichtgemetselde
aanlegplaats voor schepen.

zijn overwelfd en voorzien van zandstenen gordelbogen op
consoles, waarvan een gedateerd is (1648). Achter de kapel
bevindt zich een kleine galerij met sierlijke zuiltjes, waarlangs eertijds de schepen aanlegden ter bevoorrading van het
klooster. Verschillende andere zalen geven uit op de kloostergangen: naast de monumentale trap bevinden zich de benedenkamers die vroeger op de Dender uitzagen. Op de hoek
bevindt zich de refter, verbonden met de keuken door middel
van een doorgeefluik. De keuken wordt gekenmerkt door een
monumentale schouw. Enkele treden hoger bevindt zich een
onderkelderde, mooi gedecoreerde kamer, waar de schilderijen van Valerius De Saedeleer worden tentoongesteld. De
eerste verdieping bestaat uit een hele reeks kamers en drie
Lange gangen, waar de permanente verzameling van het museum wordt tentoongesteld. Belangrijk is bier op de overloop
een origineel middeleeuws fresco, dat de kruisdraging van
Christus voorstelt. De zolders, met een fraai dakgeraamte,
dienden eertijds om het graan in op te slaan.
Hoewel daterend uit verschillende perioden, oogt het complex
van het Oud-Hospitaal toch als een eenheid, en juist door zijn
speelse verscheidenheid van volumes kan het tot een mooi
voorbeeld van laat-middeleeuwse, lokale architectuur gerekend worden.

Groei van de collectie
Het zwaartepunt van de aangroei van de verzameling is zeker
te situeren in de periode dat de Oudheidkundige Kring actief
beheerder van het museum was. Stelselmatig werden interessante stukken verworven, sours door aankoop en meer nog
door schenkingen. Belangrijkste Schenker was wel Edmond
De Deyn, lid van de Kring, en burgemeester van Ninove, die
na zijn overlijden een aanzienlijk deel van zijn persoonlijke
collectie aan het museum schonk. Ook voorzitter Jean Moens,
advocaat en amateur-archeoloog van Lede heeft een deel van
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zijn verzameling aan het museum afgestaan. Door een actieve
verwervingspolitiek slaagde de Kring er in vele Aalstenaars
en buitenstaanders er toe te bewegen een of meerdere voorwerpen aan het museum of te staan, of in bruikleen te geven.
Tijdens het interbellum en na de Tweede Wereldoorlog, kocht
het Stadsbestuur of en toe voorwerpen voor de museumcollectie en werden schenkingen in ontvangst genomen, doch dit
was eerder minimaal te noemen. Wel werden talloze schilderijen aangekocht, die ten dele in het museum tentoongesteld
werden, ten dele dienden ter decoratie van het Stadhuis. Als
voorbeeld van dit laatste kan de portrettengalerij der Aalsterse
Burgemeesters genoemd worden, een reeks schilderijen van
gelijke, monumentale afmetingen en gevat in identieke lijsten, van alle burgemeesters van 1830 tot heden.
Enkele latere aankopen en schenkingen zijn wel het vermelden waard: in 1955 koopt het Stadsbestuur een fraai 16deeeuws wandtapijt afkomstig van Edingen aan; in 1978 aanvaardt de Stad het legaat van wijlen Dr. Sierens van vijf
schilderijen van Valerius De Saedeleer. In recentere jaren is in
de stadsbegroting steeds een aanzienlijk bedrag opgenomen
voor de aankoop van kunstwerken. De jongste jaren wordt dit
speciaal besteed aan grafiek en werken op of met papier.

Concept van het museum
Het Stedelijk Museum Oud-Hospitaal is uiteraard sterk gedetermineerd door de bestaande verzameling, die erg verscheiden is, maar tevens wat onsamenhangend wegens de eerder
toevallige ontstaansgeschiedenis (cfr. Oudheidkundige
Kring, schenkingen,...). Toch kan gesteld worden dat vooral

de archeologische en heemkundige verzamelingen goed vertegenwoordigd zijn. Voorts wordt getracht rond bepaalde
items een verzameling op te bouwen: drukpersen en -materiaal (cfr. Dirk Martens), grafiek, Valerius De Saedeleer, L.P.
Boon, carnaval,... Tevens bestaat te Aalst het Daensmuseum
en Archief van de Vlaamse Sociale Strijd, dat de figuren van
priester Adolf Daens, zijn broer Pieter en de hele Daensistische Beweging belicht. De verzamelingen worden zo aan het
publiek gepresenteerd dat de eigenheid van het historische
pand waarin het museum gevestigd is tenvolle tot uiting kan
komen en de architectuur ervan kan gesmaakt worden. De
opstelling in vitrinekasten is, voor wat de archeologische
verzameling betreft, chronologisch behandeld: ceramiek,
ijzersmeedwerk, glas, wapens, heemkunde, gebruiksvoorwerpen, schilderijen (o.a. V. De Saedeleer), drukkersatelier,... Deze opstelling wordt op dit ogenblik wel wat als
verouderd ervaren en er wordt dan ook volop gewerkt aan de
planning van een vernieuwde, meer didactisch-gerichte presentatie.
Overzicht van de verzameling
Het museum bevat een belangrijke archeologische verzameling van vooral in de regio van Aalst I Dendervallei gevonden
voorwerpen, die niet steeds in wetenschappelijk gedocumen-

Middeleeuws kruikje in aardewerk.

teerde opgravingen werden bovengehaald. Deze verzameling
is betrekkelijk volledig. Eerst wordt een reeks dierresten
getoond: o.a. hertshoornen, een mammoettand, fossielen. De
prehistorie, onderverdeeld in paleolithicum, neolithicum,
brons- en ijzertijd, is vertegenwoordigd door talloze gebruiksvoorwerpen: herthoornhakken, ruwe silexwerktuigen, fraaigepolijste silexbijlen, metalen voorwerpen, met o.a. een
mooie Keltische, zoOmorf-versierde driepikkel... Uit de Romeinse tijd is veel aardewerk bewaard, met benevens gebruiksgoed versierde terra-sigilata. Ook bouwmateriaal, een
reeks pijpaarden beeldjes, enkele stenen en bronzen beeldjes
en metaalvondsten zijn hier te bewonderen. Uit de Merovingische en Frankische perioden zijn verschillende juwelen, en
ruwere ijzeren gebruiksvoorwerpen aanwezig. Ook de Middeleeuwen zijn goed vertegenwoordigd in de Archeologische
afdeling: aardewerk (gewoon gebruiksgoed naast luxe aardewerk, zoals een met wapenschilden versierd likeurvat), versierde vloer- en haardtegels, glas, metaal (o.a. een uitgebreide
verzameling gesmede sleutels, gebruiksvoorwerpen, een fraai
juwelenkoffertje). De verzameling wapens omvat mooie middeleeuwse en recentere zwaarden, degens en hellebaarden,
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vuurwapens, en tevens – in de reserve – een reeks Afrikaanse
wapens.
Ook qua meubelkunst bezit het museum enkele mooie stukken, zoals de unieke, vroeg-middeleeuwse boomkoffer, en
een reeks gotische en renaissance-kasten en koffers. Beeldhouwwerk is vertegenwoordigd in de verzameling door o.a.
terracotta-reliefs en beeldjes, vier houten 17de-eeuwse beelden van pestheiligen, die eertijds het Rubensaltaar in de SintMartinuskerk bekroonden, een reeks hoofden in zandsteen
afkomstig van het Refugium van de abdij van Affligem, enz.
Het heemkundige deel van de verzameling (iconografie, relicten van het economische, godsdienstige, volkse en verenigingsleven) interesseert uiteraard vooral de eigen bevolking.
Toch is dit voor een stedelijk museum een belangrijk onderdeel, alhoewel misschien minder interessant voor toeristen,
tenzij sterk didactisch gepresenteerd als eerste kennismaking
met de stad. De uitgebreide verzameling munten en penningen
wordt op dit ogenblik niet tentoongesteld, hoewel gepland
wordt in de nabije toekomst hiertoe een zaaltje in to richten.
Die muntschat omvat Romeinse, middeleeuwse (waaronder
een reeks Aalsterse) munten en exemplaren uit latere tijden.
Qua schilderkunst en grafiek bezit het museum zo'n 400
stukken, die echter niet alle ter plaatse bewaard worden: een
groot deel ervan dient ter verfraaiing van het Stadhuis. De
oudste werken dateren uit de 16de eeuw: twee schilderijen uit
de kring van Pieter Coecke van Aalst en een werk toegeschreven aan Frans Floris. De 17de en 18de eeuw zijn bijna niet
vertegenwoordigd in de verzameling, behalve door wat gravures. De 19de en 20ste eeuw daarentegen vormen zowat de
hoofdmoot van de collectie, met zowel plaatselijke als nationale kunstenaars, uit zowat alle periodes en stijlrichtingen.
Een actief aankoopbeleid naar lokale kunstenaars toe, uiteraard met het oog op kwaliteit, heeft steeds de plaatselijke

kunstscene gevolgd. Uiteraard vormt Valerius De Saedeleer
hierin een absoluut hoogtepunt. Voor wat de recente aankopen
van grafiek en kunstwerken op/met papier, waarrond het
Stadsbestuur een biennale plant, betreft, is het wervingsgebied veel ruimer: kwaliteitsvolle hedendaagse werken van
nationaal en internationaal niveau.
Ten slotte kunnen nog enkele `lose stukken' vermeld worden, zoals een 16de-eeuws wandtapijt, een collectie oude
drukpersen en allerhande drukkersmateriaal, grafiek rond
carnaval, een oude brandweer-stoomwagen, een reeks grafstenen...
Perspectieven
De werking van het Stedelijk Museum Oud-Hospitaal is nu
toegespitst op twee absolute prioriteiten: inventarisatie en
herinrichting. Dit jaar werd gestart met een allesomvattend
inventarisatieproject, waarbij een volledige, wetenschappelijk verantwoorde basis-inventarisatie zal worden doorgevoerd. Dit project, dat enkele jaren in beslag zal nemen, en
waarbij onderzocht wordt hoe de gegevens kunnen geautomatiseerd worden, zal de volledige collectie optimaal toegankelijk maken.
Een tweede prioriteit is de herinrichting van het museum en de
vernieuwde opstelling van de collecties. In de loop van volgend jaar wordt een nieuwe behuizing voor de Stedelijke
Academie voor Schone Kunsten gebouwd, waardoor de gebouwen die deze instelling nu inneemt (de hospitaal-ruimtes
van het historische pand Oud-Hospitaal, waarvan het museum
nu de kapel en kloosterruimten inneemt) zullen vrij komen.

Valerius de Saedeleer, Zomer in Etikhove.

Stedelijk Museum Oud-Hospitaal
Oude Vismarkt 13, 9300 Aalst
(053) 70 26 60
Openingsuren: dinsdag:
10-12 en van 14-17 u.
woensdag:
10-12 en van 14-19 u.
donderdag:
10-12 en van 14-17 u.
vrijdag:
10-12 en van 14-17 u.
zaterdag:
14-17 u.
zondag:
14-17 u.
maandag:
gesloten
g ratis.
Toegang:
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Het Museum van Deinze en de Leiestreek
Veerle Van Doorne

Het begin
Eerst was er de oudheidkundige verzameling. In 1928 werd in
Deinze de Kunst- en Oudheidkundige Kring opgericht, die al
spoedig documenten, kunstwerken en localia samenbracht in
een embryonale collectie. De Kring kon de beschikking krijgen over de grote benedenzaal van een neogotisch gebouw bij
de Onze-Lieve-Vrouwekerk. Opeenvolgende uitbreidingen
waren mogelijk door het vrijkomen van lokalen: in 1938 bij de
verhuis van de Tekenschool en in 1968 van het Vredegerecht.
In 1971 werd de sfeervolle kelder ingericht voor tijdelijke
tentoonstellingen.
Het Museum voor Schone Kunsten ontstond tijdens de Tweede Wereldoorlog, door de schenking van de ' Bietenoogst' van
Emile Claus door zijn weduwe in 1941. Het monumentale
doek werd omringd door alle plastische kunstwerken waarover de Kring beschikte en die aan de Stad geschonken
werden.
Door de stelselmatige aangroei van de verzameling, door
giften en aankopen, door de vooruitzichten ook op een belang-

Foto: R. Vanderlinden.

rijk legaat, kreeg de gedachte vorm om een nieuw museum to
bouwen. De stuwende kracht achter dit project was Luc
Matthys, overleden in 1977. Zijn inzet werd overgenomen
door zijn vrouw Matthys-Declercq en de toenmalige Schepen
van Cultuur J. Baron t'Kint de Roodenbeke.
Een nieuw museum
De bouw van een nieuw Museum voor Schone Kunsten was
geen alledaags feit. In 1968 werden de eerste plannen geschetst, hun definitieve vorm kregen zij in 1977. De gemeenteraad keurde ze goed in juli '77. De uitwerking van het
bestek, het verkrijgen van de bouwvergunning en de subsidies
van de hogere overheid gebeurden in de daaropvolgende
jaren. In oktober 1979 konden de werken aangevat worden.
Het ontwerp is van de architectenvereniging J. Van den
Bogaerde, J. Van Driessche en H. De Witte. Zij opteerden
voor een gelijkvloers museum met mezzanine, bestaande uit
een aaneenschakeling van volumes in een open terrein, zodat
latere uitbreiding steeds mogelijk blijft. Het lage langgestrek-
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te volume, dat een accent kreeg in de vorm van een glazen
piramide, past wonderwel in het landschap van de Leieboorden juist buiten de stadskern en doet zijn naam 'Museum van
Deinze en de Leiestreek' reeds in zijn architecturale verschijning alle eer aan. Het gebouw is eenvoudig gestructureerd om
zo weinig mogelijk paten te moeten inheien (men werkte op
moerassige bodem) en de kostprijs zo laag mogelijk te houden. Die heldere opvatting komt het Museum trouwens zowel
buiten als binnen zeer ten goede.
De zaalhoogte wordt op verschillende plaatsen onderbroken
door een los in het geheel staande mezzanine of tussenverdieping. Deze stalen constructie heeft de bedoeling de te bezoeken oppervlakten niet te groot te maken, perspectieven te
scheppen en een uitstekend zicht op de benedenverdieping te
kunnen hebben. Naast de centrale inkomhal of koepelruimte,
een vergaderzaal, tentoonstellingsruimten en dienstlokalen is
een polyvalente zaal voorzien waar zich allerhande activiteiten kunnen afspelen. De dienstlokalen en de vergaderzaal
kunnen door afsluitbare deuren onafhankelijk gemaakt worden van het eigenlijke museum. De geplande bezoekcirculatie
in het gebouw is opmerkelijk: zonder twee keer op dezelfde
plaats te komen kan men een volledige rondgang maken.
Zonnewerende glazen zijn maximaal aangewend; zo is daar
bij het binnenkomen de hoge ruimte bekroond met een piramidale glazen dakconstructie, en op andere plaatsen de schuinliggende beglazing bovenaan.
De paviljoenen zijn ingeplant in een uitgestrekte tuin – even
groot als het museum zelf – die mogelijkheid biedt tot openluchttentoonstellingen. Het concept laat toe vanuit de 3 grote
zalen het openluchtmuseum te zien, zodat bij slecht weer de
bezoeker toch de kans krijgt alles te bewonderen.
Op 28 november 1981 is het Museum officieel geopend. De
museale organisatie en bewaring werd in handers gegeven van
een nieuwe equipe bestaande uit een conservator, twee halftijdse administratieve medewerkers, een handlanger-huisbewaarder, een halftijdse schoonmaakster en twee halftijdse
toezichters.
Regionaal karakter
Het Museum van Deinze en de Leiestreek dankt zijn bestaan
en functioneren aan een kleine gemeenschap en weerspiegelt
in zijn verzamelingen de kunstproduktie van een kleine maar
zeer begenadigde regio. Precies voor dergelijke instellingen,
waar de band tussen land en kunst bijzonder intiem is, bestaat
er een steeds groeiende belangstelling.
De Leiestreek heeft uitzonderlijk veel kunstenaars voortgebracht of aangetrokken sedert de tweede helft van de vorige
eeuw. Met o.a. de gebroeders Xavier en Cesar De Cock, Binus
Van den Abeele, Gustave Den Duyts en Emile Claus zitten we
middenin het romantisch-realisme, dat zijn oorsprong vindt in
Barbizon. Ze beeldden de pure natuur uit met de neiging die
te idealiseren of te romantiseren. Het atelier werd verlaten om
midden in de natuur een landschap op doek vast te leggen.
Doch na 1880 ontstond een nieuwe stijl, een nog verder

Foto: Studio Claerhout.

gaande vorm van realisme, die aanleunde bij het Frans impressionisme. Het was Emile Claus samen met Theo Van Rijsselberghe die deze Stijl hier introduceerde met zijn ' lichtgevende' doeken. Het weergeven van lichtparticulen en kleurpunten
bootste een momentopname na, waarvan zich pas vanop afstand in de hersenen bij de kijker een homogeen beeld vormt.
Dit op doek vastleggen van een vluchtig moment stond tegenover het statisch beeld van het romantisch realisme. Claus
werd hierin gevolgd door o.a. Modest Huys, Jenny Montigny,
Anna De Weert, Leon De Smet, Maurice Sys, met daarnaast
ook Gustaaf De Smet, Frits Van den Berghe. Anderen zoals
Albert Saverys, Evarist De Buck, Montobio, Georges Buysse,
Maurits Niekerk zullen eveneens kortere tijd door 'de paus
van Astene' beInvloed worden. Het nadeel van het impressionisme voor de intellectueel gerichte kunstenaars was dat deze
stijl zuiver zintuiglijk, zuiver retinaal en oppervlakkig bleef.
Er kwamen twee reacties: het symbolisme en het expressionisme. De symbolisten zoals George Minne en Gustaaf van de
Woestyne, hyperintellectuelen, beeldden de gesloten wereld
van symbolen uit en deden een beroep op kennis van mythologie en literatuur. Het expressionisme daarentegen met o.a.
Albert Servaes, Constant Permeke, Gust De Smet en Hubert
Malfait vestigde de aandacht op de mens en de verhouding van
mens tot natuur; het was eigenlijk sociaal engagement. Wie
het expressionisme te `terre a terre' vond en zijn Neil liever
zocht in de wereld van dromen en het onderbewuste, leunde
aan bij het surrealisme, zoals Frits Van den Berghe dat tijdelijk deed.
Na de Tweede Wereldoorlog kwam er bij sommigen een
bezinning: het schilderen had tot dan toe ten dienste gestaan
van extra-artistieke zaken namelijk de godsdienst, de zintuiglijke waarneming, symbolen, literatuur, folklore. Men streefde er nu naar de kunst te zuiveren tot puur artistieke expressie,
art pour fart.
fart
art. De abstracte kunst ontstond door te experi-
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Foto: Studio Claerhout.

menteren met verf, drager, textuur. In de jaren zestig komt uit

bezichtigen. Daarnaast is er nog landbouwalaam, tin, koper,

Amerika een stip die de wereld met al zijn consumptie en

keramiek, ambachtelijke werktuigen en herinneringen aan de

welstand optimistisch benadert, namelijk de pop-art. Het is

kantscholen te Deinze. Een paar vitrines belichten door ar-

Raveel die deze Stijl zal transponeren naar zijn eigen dorp, zijn

cheologische vondsten de geschiedenis van de stad. Een

eigen streek. Hij en ook anderen door hem tijdelijk beinvloed,

gedeelte van dit materiaal werd bij de opening van het mu-

zoals o.a. Raoul De Keyser, Agnes Maes, Danyel Debruyne,

seum in 1928 als bruikleen geschonken door de oudheidkun-

Richard Simoens, geven een kijk op het huiselijke Leven, op

dige musea van Gent; later werd dit aangevuld door vondsten

eenvoudige dingen. Deze nieuwe visie belet echter niet dat

uit eigen streek. Zo zijn daar o.a. de Leievondsten – met

daarnaast de klassieke stroming verder gaat met b y . Martin

materiele getuigen uit de prehistorie, de Gallo-Romeinse

Wallaert, Jos Fred Smith, Wilhelmina Barb& Dees De Bruy-

periode, de middeleeuwen, de renaissance, de Nieuwe Tijden

ne, Fons Roggeman, Joe Van Rossem.

– en de sporen van Gallo-Romeinse graven. Monumentale

De oudheidkundige afdeling

ting (Lod. XV-stijl) en smeedijzeren balkonhekkens maken

stukken van gesloopte gebouwen als een arduinen deuromlijsdeel uit van de verzameling. Deze wordt dan verder nog
Doch zozeer als de Leiestreek een trefpunt van schilders was,

gecompleteerd door een schandpaal uit Zeveren, haardplaten
uit Nederland, een grafsteen, gesmede sierankers, neogoti-

was zij ook een nijver gebied met een rijk en heel typisch

sche meubelen, schatten van oude schuttersgilden, een wa-

Uiteraard is ook deze verzameling van lokale aard en origine.

industrieel verleden. Dat komt in de collectie goed aan bod.

pensteen van de Heren van Zeveren, enz.

Zij blijft de eigendom van de Kunst- en Oudheidkundige

Er is getracht organische eenheden te vormen met deze aan

Kring, maar de Stad zorgt voor de bewaring en tentoonstel-

variatie rijke verzameling. Het nieuwe museum geeft met zijn

ling. De grote overzichtsruimte leent zich goed voor het

ruimte en technische mogelijkheden een globaal overzicht

tentoonstellen van de weef- en andere getouwen, getuigen van

van de geschiedenis van Deinze en omgeving, hetgeen op

het rijke industriele verleden van Deinze. Boven op de verdie-

educatief vlak noodzakelijk is.

ping is een koffie- en bakkerswinkel met al het toebehoren te
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andere activiteiten door in het museum, zoals concerten,
academische zittingen, voordrachten, dia-voorstellingen,
enz. Het is wel de bedoeling dat iedere activiteit van culturele
acrd is. De tentoonstellingen blijven echter wel primordiaal;
het gebouw is geconcipieerd ale een museum en mag zeker
niet overgaan tot de werking van een cultureel centrum. Het
museum moet aan zijn specifieke functie blijven beantwoorden.

Foto: Studio Claerhout.

Werking van het museum
Bij de opening van de instelling in 1981 werd een catalogus
van de afdeling Plastische Kunsten aangeboden. Hij is wetenschappelijk opgevat en rijkelijk gefflustreerd. Vervolgens is
van iedere grote retrospectieve tentoonstelling een catalogus
gemaakt. De hele reeks vormt heden een unieke documentatie
over het kunstleven in de streek, want de meeste van deze
tentoonstellingscatalogi bevatten hoofdzakelijk kunstwerken
in prive-bezit, sours met veel moeite en geduld opgespoord.
Voor verdere studie en onderzoek zijn die boeken dus een
veilige gids.
Van boeken gesproken, het Museum maakt ook werk van een
gespecialiseerde bibliotheek en een documentatiecentrum
over de regionale kunstproduktie.

Museum van Deinze en de Leiestreek
Lucien Matthyslaan 3-5
9800 Deinze
(091) 86 00 11
Conservator: Mevr. Veerle Van Doorne

Zoals blijkt uit het voorgaande is het Museum van Deinze een
regionaal gebonden museum. De collectie is altijd, en dat zal
in de toekomst gehandhaafd blijven, bewust beperkt gehouden tot kunstwerken gemaakt in de streek van de Leie (meer
bepaald gaande van Gent tot Kortrijk). Dit geldt eveneens
voor de afdeling Oudheidkunde. Wat Schone Kunsten betreft,
lijdt het geen twijfel dat de kern van de collectie uitgemaakt

- Toegangsprijzen:
personen vanaf 16 jaar
groepen vanaf 15 personen,
bezitters CJP-pas, +3-pas of museumkaart
• bezoek in schoolverband (scholengevestigd in Deinze)
• bezoek in schoolverband (scholengevestigd buiten Deinze)
kinderen 6 tot 16 jaar
• abonnement (10 beuren en 1 jaar geldig)

40 F
25 F
Gratis
10 F
150 F

wordt door de schilders van de beroemde Latemse groepen.
Deze keuze houdt in dat werken van kunstenaars van buiten de
Leiestreek geen toegang vinden in de vaste collectie. Anders
is het gesteld met de tijdelijke tentoonstellingen; die hoeven
niet streekgebonden to zijn. Sommige exposities volgen een
welbepaald tijdschema. Zo is er steeds een oudheidkundig
onderwerp in de winter, een fototentoonstelling in de lente,
een grote retrospectieve in oktober-november; de andere periodes worden vrij opgevuld. We hoeden er ons wel voor dat
er geen onevenwicht is tussen tentoonstellingen van hedendaagse kunstenaars en al dan niet overleden, meer klassiek
gerichte artiesten. Naast tentoonstellingen gaan er nog tal van

- Openingsuren:
weekdagen: 14 u.-17.30 u.
zater-, zon- en feestdagen: 10 u.-12 u. en 14 u.-17 u.
dinsdag, 25 december en 1 januari gesloten
Scholen toegelaten tijdens de voormiddagen (uitgezonderd op dinsdag).
- Rondleidingen:
zijn to bekomen na tijdige aanvraag. Een gids (max. 25 personen) kost per
uur 900 F. Voor scholen is eenpakket vragenlijsten (met aanwijzingen voor
de leerkracht) opgemaakt. Er zijn 3 categorieen volgens moeilijkheidsgraad. Een rondleiding als steun voor het invullen van de vragen, is
aangewezen, doch niet noodzakelijk. Een recent opgerichte afdeling, de
`Kinderstreek' is speciaal toegespitst op kleuters en leerlingen van de la ere
school. Zij kunnen daar een zelfgekozen kunstwerk tekenen of schilderen.

10 Het Vleeshuismuseum, Dendermonde
Aime Stroobants

Dendermonde is door de jaren heen uitgegroeid tot een kleine
museumstad. Noodgedwongen zitten de verzamelingen verspreid over enkele gebouwen, die elk op zich onmisbare
onderdelen vormen van het bouwhistorische patrimonium van
de stad.
Op de Grote Markt berusten de Oudheidkundige verzamelingen in het gotische vleeshuis (1460-1462) en de verzameling
Schone Kunsten in de vroegere lakenhalle (1337-1377). In het
Sint-Alexiusbegijnhof (1288) vinden we het Begijnhofmuseum en het Museum voor Volkskunde, ondergebracht in drie
woningen daterend uit de 16de tot de 18de eeuw.
De resten van de cistercienzerinnenabdij van Zwijveke herbergen de verzameling stenen voorwerpen, een zaal voor
tijdelijke tentoonstellingen, een historisch documentatiecentrum en de museumadministratie.
Elders in Dendermonde ontstonden door prive-initiatief een
Scheepvaartmuseum (Baasrode) en een Streekmuseum (Dendermonde). Deze initiatieven op een hoger kwalitatief peil
brengen en meer bekend maken bij het brede publiek, ziedaar
de uitdaging voor de komende jaren.
Het Vleeshuis
Het Vleeshuis, waarin het Oudheidkundig Museum in 1899
onderdak vond, is den van de oudste en belangrijkste stedelijke gebouwen. In de loop van zijn bijna zevenhonderdjarig
bestaan deed het dienst als vlees- en lakenhalle, belfort,
schepenhuis, vierschaar, gevangenis, lokaal van de SintJorisgilde en van de Leeuwerkenaars, hoofdwacht, groentenmarkt, muziekschool en uiteindelijk museum.
De voorloper van het huidige gebouw werd op 29 maart 1293
in gebruik genomen door de vleeshouwers. Sedert 1294 deed
de verdieping dienst als lakenhalle. Toen rond 1350 aan de
andere kant van de Grote Markt een nieuwe lakenhalle werd
opgericht, werd de vrijgekomen ruimte ingenomen door het
schepencollege. Nadat in 1405 een nieuw schepenhuis in
gebruik was genomen, werd de verdieping verbouwd tot
vierschaar en ghiselhuus (gevangenis).
In 1450 was het vleeshuis bouwvallig. Het stadsbestuur besloot het gebouw of te breken en koos voor een nieuwbouw.
Op 15 juli 1460 kreeg men hiervoor de toelating van hertog
Filips de Goede. Onder leiding van Jan Gueteghem kwam men
reeds in juni 1462 met de werken klaar. Het nieuwe vleeshuis
was een imposant gebouw in gotische Stijl, met een benedenverdieping, een bovenverdieping en drie zolders, bereikbaar
via een wenteltrap. De zuidelijke en westelijke gevels werden
uitgevoerd in Witte kalkzandsteen. De noordelijke langsgevel
kreeg een parement van baksteen uit het naburige Mespelare.
De dakkapellen waren bekroond met vergulde Loden appels,
de dakvensters en de trapgevels met beeldhouwwerk van de
hand van Hendrik van der Borch.
De octogonale traptoren op de zuidwestelijke hoek van het
gebouw was versierd met cordonlijsten en bovenaan met een
fijne omlij sting van 32 cransboghen. De torennaald kreeg een
smeedijzeren spits met ijzeren lelies, bladwerk, banderollen

Het Vleeshuis (1460-62) van Dendermonde, sedert 1899 ingericht
als Oudheidkundig Museum en gerestaureerd in 1897-98 en 198687.

en een weerhaan. In een torenhuis kwam een 0.-L.-Vrouwebeeld van de Antwerpse beeldsnijder Bartelmeus van Rapost;
in een drielobbig afgedekte nis in de westgevel plaatste de
Sint-Jorisgilde een beeldje van Naar schutspatroon.
Op de gelijkvloerse verdieping werd een halle ingericht voor
de Dendermondse beenhouwers. In 1862 verdwenen de laatste vleesbanken en werd deze ruimte omgevormd tot een
overdekte groentenmarkt.
De eerste verdieping herbergde de gildekamer van de SintJorisgilde, de zolderverdieping het lokaal van de rederijkerskamer de Leeuwerkenaars.
Beide lokalen dienden in 1715 te warden ontruimd voor de
Hoofdwacht van het Hollandse en Oostenrijkse garnizoen, te
Dendermonde gelegerd ten gevolge van het Barriêretraktaat.
Ten behoeve van deze wacht kwam er in 1771 tegen de
marktgevel een dubbele arduinen buitentrap met perron, naar
de plannen van architect Simon van Swaervelde. De militaire
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wacht ontruimde in 1875 de verdieping, die toen werd toegewezen aan de Stedelijke Muziekschool.
In 1895 besloot het stadsbestuur het vleeshuis te laten restaureren door stadsarchitect Edouard Bouwens (1840-1897).
Deze vrij ingrijpende restauratie werd in 1898-99 uitgevoerd.
Hierbij verdwenen vooral inwendig zo goed als alle oorspronkelijke elementen.
In 1899 werd de benedenverdieping ingericht als Muziekschool en de eerste verdieping als Oudheidkundig Museum. In
1914 werd het gebouw als bij wonder niet beschadigd. Toch
vertoonde de traptoren gevaarlijke barsten, die in 1926 een
afbraak en heropbouw noodzakelijk maakten. Op 6 januari
1943 werd het gebouw op de lijst van de beschermde monumenten geplaatst. Van maart 1986 tot september 1987 volgde
een nieuwe restauratie en herinrichting.
Het Oudheidkundig Museum
Reeds in het midden van de 19de eeuw bezat het Dendermondse stadsbestuur een belangrijke verzameling medailles. Sedert
1862 legde ook de Oudheidkundige Kring van Stad en Land
van Dendermonde een verzameling oudheidkundige voorwerpen en documenten aan, met de bedoeling ooit een eigen
museum in te richten. Beide verzamelingen vormen de kern
van het museum, dat in 1895 in de oude schepenzaal van het
stadhuis werd ingericht.
In 1899 werd dit museum overgebracht naar de eerste verdieping van het vleeshuis. Onder leiding van conservator Jan
Broeckaert (1837-1911) ging het museum nu enkele jaren van
bloei tegemoet. In 1904-05 werd ook de zolderverdieping
door het museum ingepalmd. De volgende conservator, Gabriel Van Wesemael, publiceerde in 1910 de eerste museumgids.
Alhoewel in september 1914 het vleeshuis gespaard bleef van
brandstichting en bombardementen, ontsnapten de verzamelingen toch niet aan plundering. Wanneer nadien allerlei
openbare diensten zich in het vleeshuis kwamen vestigen,
werden de collecties zo goed en zo kwaad mogelijk op de
zolder opgeborgen.
Onder impuls van conservator Joseph Van Wesemael werd het
museum in 1928 voor een korte tijd opnieuw opengesteld. In
1931 besloot het stadsbestuur het gebouw volledig ter beschikking van het Oudheidkundig Museum te stellen. De
herinrichting kwam klaar in 1934. Tijdens de Tweede Wereldoorlog was het museum opnieuw gesloten. De verzamelingen
werden gedeeltelijk elders in veiligheid gebracht, zodat pas in
1946 de deuren weer opengingen.
Onder conservator Emiel Verstrepen onderging de inrichting
van het museum van 1969 tot 1973 een grondige vernieuwing.
Allerlei binnenmuren, die het museum in kleine kamers verdeelden, werden weggebroken.
Het gebouw was echter dringend aan een grondige onderhoudsbeurt toe en aan de totale vernieuwing van het dak. Pas
in 1986-87 zou dit werk eindelijk gerealiseerd worden. Nadien volgden nog enkele jaren waarin de herinrichting van het

gebouw tergend langzaam vorderde. Die bestond uit de totale
vernieuwing van de verlichting en het aanbrengen van centrale verwarming, brand- en inbraakdetectie, tochtsassen, een
museumwinkel, nieuwe toonkasten en panelen. Op 6 april
1991 opende het aldus inwendig totaal vernieuwde Vleeshuismuseum opnieuw zijn deuren voor het publiek. Ook de openingstijden werden aanzienlijk uitgebreid.
Een kennismaking met de collectie
Via deze impulsen wil de inrichtende macht het nu bijna
honderd jaar oude museum laten uitgroeien tot een echt
cultuurhistorisch museum, waarin het accent vooral zal liggen
op een sterke educatieve benadering.
Op de zolderverdieping, onder de eeuwenoude spanten van
het vleeshuis, werden de oudste stukken samengebracht. De
meeste aandacht gaat hier naar het bijna volledige geraamte
van een mammoet, die met zijn bijna 28.000 jaar zeker de
oudste inwoner is van onze stad ! Hij werd, samen met de
resten van allerlei andere diersoorten, in 1972 opgedolven uit
een zandwinningsput in de Sint-Onolfspolder. Rond de mammoet gegroepeerd staan toonkasten met gedeeltelijk ter plaatse gevonden fossielen en beendermateriaal, veelal herkomstig
van baggerwerken in de Schelde. De prehistorische vondsten
dateren vooral uit het neolithicum (3500 tot 1800 v.Chr.). Het
betreft vooral werktuigen van silex en hertshoorn: dissels, een
houweel en een hamer, bijlen, pijlpunten, spitsen, schrapers,
enz. De collectie illustreert op een treffende manier hoe deze
werktuigen in vooral Henegouwse ateliers (Spiennes, Douvais, Ghlin) tot stand kwamen. Alhoewel nog geen echte
nederzetting teruggevonden werd, schijnen de bodemvondsten er toch op te wijzen dat er toen reeds een zekere vorm van
bewoning moet bestaan hebben.
Met de Gallo-Romeinse tijd (57 vOOr Chr.-ca. 445 na Chr.)
nemen de sporen van bewoning toe. Deze afdeling telt ondermeer enkele voorwerpen uit de twee brandrestengraven, die in
1956 op de Molenkouter te Sint-Gillis-bij-Dendermonde ontdekt werden. De vondsten dateren uit de periode 125 tot 150
na Chr. De collectie telt ook een natuurstenen huisaltaartje
met afbeelding van de Romeinse god Hercules, in 1891 opgebaggerd uit de Schelde te Wetteren.
Zeer belangrijk was ook de vondst (1933) van een Merovingisch grafveld op dezelfde kouter. We kunnen hiervan slechts
enkele grafgiften (aardewerk, spinschijfjes, kralen, wapens,
mantel spelden, riembeslag) tonen. Het grootste en belangrijkste gedeelte van de collectie werd jammer genoeg opnieuw
veilig begraven, ditmaal in de kelders van het Museum voor
Kunst en Geschiedenis te Brussel !
Van een even merkwaardige baggervondst uit de Schelde te
Appels (1934), de houten boegpaal van een Saksisch schip
(Sde-6de eeuw), beschikken we slechts over een afgietsel van
het origineel. Dit vormt nu een van de topstukken van het
British Museum te Londen.
De eerste verdieping werd voorbehouden voor een meer thematische presentatie betreffende de lokale middeleeuwse en
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steengoed, faience, glas en tin.
Dendermonde was eeuwenlang een belangrijk marktcentrum.
Hieraan herinneren enkele zegelbrieven, een 17de-eeuwse
balans uit de Waag en allerlei andere voorwerpen voor het
meten en wegen van droge en natte stoffen. De stad had ook
eeuwenlang haar eigen beroepsverenigingen. Van deze ambachten rest ons nog een verzameling interessante blazoenen
en processietoortsen uit de 17de en 18de eeuw. Recent werden
ook enkele produkten aangekocht van Dendermondse zilversmeden en tingieters, waarvan het museum nog enkele 18deeeuwse merkijzers bezit.
Een andere afdeling brengt de sociale en religieuze aspecten
van de middeleeuwse stad weer tot leven. Documenten en
voorwerpen herinneren er aan de gasthuizen, het begijnhof en
de diverse kapellen, kloosters, abdijen en parochiekerken die
Dendermonde ooit rijk was.. Naast bodemvondsten, beelden

Verdieping van het Vleeshuismuseum met de afdelingen betreffende
de ambachten en de religieuze aspecten van het stadsleven.

van patroonheiligen, edelsmeedwerk, Loden penningen, een
klok, enz., staan bier vooral twee eikehouten consoles van het
houten gewelf (15de eeuw) van de O.-L.-Vrouwekerk en het
16de-eeuwse madonnabeeld uit het belfort in de kijker.
De gelijkvloerse verdieping werd gedeeltelijk voorbehouden

post-middeleeuwse cultuurgeschiedenis. Zegels, munten,

voor het gildeleven en de Ros Beiaardommegang. Van de drie

stempels, zegelbrieven, een archiefkoffer, publikaties van het

belangrijke schuttersgilden verdienen vooral de blazoenen, de

gewoonterecht en andere documenten illustreren de bestuur-

eedstokken, een zilveren braak en enkele boogschutterskasten

lijke en rechterlijke organisatie van stad en land van Dender-

de aandacht. De Ros Beiaardommegang is zowat het symbool

monde. Rond een schilderij met de voorstelling van de bele-

van de stad.

gering van de stad door Lodewijk XIV (1667) is een gedeelte

De laatste afdeling toont hiervan enkele relicten (schilderij

van de rijke verzameling hand- en vuurwapens gegroepeerd.

met walvis, een kameel, een `knaptand', een paardje, enz.),

Tot de interessante stukken behoren ondermeer twee goeden-

documenten en foto ' s, die de bezoeker een idee geven van

dags (14de eeuw) en een smeedijzeren haakbus (15de eeuw).
Bij de neogotische haard sluit de afdeling aan met elementen
uit het dagelijkse leven. Hiertoe behoren allerlei bouwfrag-

deze gebeurtenis die op tijd en stond de hele stad op stelten zet.
De laatste afdeling voorziet in een ruimte voor tijdelijke
tentoonstellingen, waarin de aandacht vooral zal uitgaan naar

menten, en een zeer gevarieerde verzameling gebruiksvoor-

inventariserende opstellingen van de eigen museumverzame-

werpen met vooral recipienten in grijs en rood aardewerk,

lingen. Op die manier kan het publiek, naast de volgens
cultuurhistorische thema's gepresenteerde vaste opstelling,
ook geregeld kennis maken met de rest van de collectie.

Enkele elementen van de Dendermondse Ommegang: de hoofden
van een reus en een duivel, de knaptand, de kernel en de walvis.

Vleeshuismuseum
Grote Markt 32
9200 Dendermonde
Openingstijden:
- begin april tot einde oktober: woensdag tot en met zondag
(en feestdagen) van 9 tot 12.30 u. en van 13.30 u. tot 17.30 u.
- gesloten: maandag en dinsdag
- geleide groepsbezoeken zijn gans het jaar door mogelijk en dienen
vooraf aangevraagd to worden bij de Dienst voor Toerisme,
Grote Markt 1, 9200 Dendermonde, tel. (052) 21 39 56.
Gratis toegang
Leiding: conservator-archivaris A. Stroobants
Administratie: Stedelijke Musea
Nijverheidsstraat 1
9200 Dendermonde
tel. (052 21 30 18.
Een list van de beschikbare publikaties wordt op aanvraag gratis toegestuurd.
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Roeland Van de Walle
Ooit liet de bekende Vlaamse tekenaar Marc Sleen een van
zijn stripfiguren in een Nero-avontuur de volgende uitspraak
ontvallen: ...een naam die naar het Alijnshospitaal verwijst,
waarin het onvolprezen Museum voor Volkskunde is ondergebracht... Of die duiding onvolprezen — in de betekenis van
het niet naar volle verdienste achten – werkelijk op het
museum van toepassing is, laten wij bier buiten beschouwing.
Die uitspraak wijst er waarschijnlijk toch wel op dat dit
museum voor veel mensen nog een onbekend terrein is.
Binnen het museale aanbod van een grootstad als Gent — er
zijn immers niet minder dan tweeentwintig musea — mag het
Museum voor Volkskunde met zijn gemiddeld vijftig a zestigduizend bezoekers per jaar tot de middelgrote categorie gerekend worden.
Midden een der oudste stadswijken
Het Kinderen Alijnsgodshuis is gelegen aan de Kraanlei,
midden in een van de oudste stadswijken van Gent, met name
de Oudburg, of gemeenzaam het Patershol. De Leiearm,
evenwijdig aan de Kraanlei (vroeger Ajuinlei), is eeuwenlang
de scheidingslijn geweest tussen de Oudburg en de eigenlijke
binnenstad. Drie bruggen, de Vleeshuis-, de Zuivel- en de
Krommewalbrug, verbinden dit woongebied met de Kuip van
Gent.
Binnen deze stadswijk behoort het voormalige Alijnshospies
samen met het klooster van de Geschoeide Karmelieten (13de
eeuw) en het Drongenhof, refuge van de Norbertijnenabdij
van Drongen (14de eeuw), tot de grootschalige middeleeuwse
bouwprojecten.

Binnenkoer van het Kinderen Alijnsgodshuis, nu Museum voor
Volkskunde.

Oprichting van het hospitium
Dit godshuis werd in 1363 opgericht als gevolg van een
gerechtelijke uitspraak. Een jarenlange vete tussen twee
Gentle patriciersfamilies, de Rijms en de Alijns, had zijn
beslechting gekregen in moord- en doodslag. Om een verzoefling tussen die twee families, waarvan de ene tot de gilde van
de wevers en de andere tot deze van de volders behoorde, to
bewerken werden de gebroeders Rijm (de daders) veroordeeld
tot het oprichten van een godshuis waar onderdak aan arme lui
zou verschaft worden en allerlei werken van christelijke
barmhartigheid zouden verricht worden ...recevoir, tenir et
visiter les pauvres et faires touter cruvres de misericorde...
In een eerste bouwfase werden een achttal huisjes en een kapel
opgetrokken. Waarschijnlijk wegens wanbeheer be yond het
godshuis zich in het begin van de 16de eeuw in een erg
verwaarloosde toestand. De bestaande gebouwen werden hersteld en de toenmalige gouverneur liet nog acht huisjes bijbouwen. In 1534 werd de eerste Steen gelegd voor een nieuwe
kapel met bovenzaal. Op het einde van de 18de eeuw bewoonden nog 18 bejaarde vrouwen het complex. In 1883 werd het
godshuis aan een industrieel verkocht die er arbeidersgezinnen in onderbracht. De stad Gent verwierf het pand in 1941 en
eind de jaren vijftig werd het grondig gerestaureerd volgens
de plannen van architect V. Vaerwyck.
De museumverzameling
Het Museum voor Volkskunde dat sinds 1962 in dit middeleeuwse gebouw een onderkomen vindt, legt zich voorname-

De Kuiper.
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lijk toe op de stadsvolkskunde. Het accent — enkele uitzonderingen niet te na gesproken — ligt op het Gentse volksleven
van omstreeks 1900 met ruime aandacht voor de ambachten en
neringen. In dit kader worden op een

levendige

wijze de

volgende beroepen voorgesteld: kruidenier, thuiswever, kuiper, pompboorder, schoenmaker, klompenmaker, borstelmaker, kaarsengieter, Bakker, haarkapper, drogist, apotheker,
rietvlechter, houtdraaier, drukker en tinnepotgieter. Verder
zijn er nog het

estaminet, de badkamer, het salon van de kleine

burgerij en het interieur van een proveniersterwoning.
Daarnaast komen ook onderwerpen van meer algemeen volkskundige aard aan bod, zoals de afdelingen levenscyclus (geboorte, huwelijk, dood), speelgoed, mode, pijp en tabak,
marionettes, volksdevotie, ontspannings- en verenigingsleven, verwarming en verlichting, militie, (Gentse) kunstenaars
en muziek. Op die manier wil het museum de nodige basisgegevens verschaffen aan al wie belangstelling heeft voor een of
ander aspect van onze volkscultuur.

De herkomst van de collectie
Het initiatief om in Gent een Museum voor Volkskunde
(vroeger

Museum voor Folklore) op te richten is te danken aan

de Koninklijke Bond der Oostvlaamse Volkskundigen v.z.w.
(toes nog Bond der Oostvlaamse Folkloristen). Deze organisatie, opgericht in 1926 door enkele pioniers van de Vlaamse
volkskunde, o.a. Prof. P. De Keyser, E.H. G. Celis, C.V.

F. Van Es, e.a. heeft steeds voor de oprichting van een
permanent Folkloremuseum geijverd. Deze doelstelling
Trefois,

trachtten zij tot uitvoer te brengen door het organiseren van
tijdelijke tentoonstellingen, voordrachten en publikaties over
dit onderwerp. Zelf legden zij een verzameling aan van aller-

Kandelaar Cverre mercurise' , ook `argenterie du pauvre '
genoemd).
0 Openbaar Kunstbezit in Vlaanderen - Foto: Studio Claerhout,
Gent.

lei volkskundige voorwerpen en documenten, en uiteindelijk,
in 1931, slaagden zij er in om met de stedelijke overheid een
overeenkomst te sluiten, waarbij de laatstgenoemde zich verbond om een gebouw ter beschikking te stellen en het ook te

belangstelling het vernieuwde Museum voor Volkskunde geopend. Deze nieuwe lokatie had evenwel voor gevolg dat

onderhouden. Het dagelijks beheer van het museum — en dit

sommige voorwerpen wegens hun afmetingen de verhuis naar

tot op heden — bleef evenwel in handen van die vereniging.

de eerder kleine lokalen in het pand aan de Kraanlei, niet mee

Enkele afgevaardigden, aangesteld door het stadsbestuur,

konden makes en zodoende gedoemd werden om een trooste-

kregen een controlerende taak toegewezen.

loos bestaan in donkere opslagruimten te lijden.

Aanvankelijk kreeg de Bond de beschikking over de gewezen

De bestaande collecties worden nog jaarlijks aangevuld met

kerk van de Geschoeide Karmelieten aan de Langesteenstraat,

schenkingen, legaten, enz. Een actief aankoopbeleid is er op

eveneens in het Patershol gelegen. In dit pand waren destijds

gericht om leemtes in de verzameling aan te vullen.

ook de collecties van het stedelijk Museum voor Oudheden
ondergebracht, en bij de verhuis van dit museum naar het

Pronkstukken

complex van het voormalige Bijlokehospitaal werden tal van
voorwerpen met een eerder volkskundig karakter aan het
Folkloremuseum in wording overgedragen. Door het samen-

In het museum zijn vele juweeltjes van ambachtelijke bedrijvigheid te bewonderen. Ter illustratie enkele voorbeelden: het

voegen van deze verzamelingen kon op 16 juli 1932 het

reuzenpaar Albrecht en Isabella (1947); het hobbelpaard dat

Museum voor Folklore zijn deuren openen. Latere verwervin-

de 18de-eeuwse beeldhouwer Laurent Delvaux — o.a. bekend

gen (aankopen, schenkingen, legaten, enz.) hadden tot gevolg

voor de prachtige preekstoel in de Sint-Baafskathedraal —

dat de beschikbare ruimte in deze kerk al spoedig ontoerei-

voor zijn kleinkinderen maakte; de merkwaardige verzame-

kend werd. Na tal van voorstellen werd uiteindelijk beslist het

ling pijpen; een reeks Gentse stangpoppen uit de 19de en het
begin van de 20ste eeuw; een prachtige verzameling religieu-

museum onder te brengen in het pas gerestaureerde Kinderen
Alijnsgodshuis. In September 1962 werd onder Internationale

ze volkskunst (calvaries, bedevaartvaantjes, exvoto's, reliek-
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houders, enz.); houten speculoosplanken; uithangtekens en
tuinbeelden; patacons; een lotingtrommel; een verzameling
apothekerspotten uit de 17de, 18de en 19de eeuw. Vermaard
zijn ook de 17de- en 18de-eeuwse houten drukblokken, de
drukpers van de Gazette van Gent, het atelier van de laatste
Gentse ambachtelijke tinnepotgieter, en verder schilderijen,
aquarellen en etsen van gerenommeerde Gentse kunstenaars
(Heins, Cauterman, De Bruycker, Baertsoen, D'Have, Van
Hoecke, Langie, Bracke, enz.).
Door de lose opstelling en de reconstructies van authentieke
interieurs, spreken vele afdelingen a.h.w. voor zichzelf, wat
tot gevolg heeft dat het museum zich bijzonder goed leent
voor een bezoek met kinderen. De volwassenen kunnen uit
eigen ervaringen putten om te vertellen hoe het vroeger was,
terwijl een bezoek in schoolverband de ideale gelegenheid
kan zijn voor allerlei didactische opdrachten.
Poppentheater
Het museum is de trotse bezitter van een poppentheater
't Spelleke van de Folklore, opgericht in 1942 onder impuls
van de toenmalige conservator J. Boes. Dit stangpoppentheater kan gesitueerd worden in opvolging van het alomgekende
Spelleke van de Muide (1922). De centrale figuur in ieder
Spelleke is het eeuwigjonge Pierke dat samen met zijn gezellen allerlei hopeloze situaties weet recht te zetten. Enerzijds
streven de poppenspelers naar behoud van een traditie, zonder
daarom ouderwets te zijn, en anderzijds beogen zij vernieuwing, verjonging en aanpassing aan de moderne maatschappij. Een duidelijk bewijs van dit streven zijn de nieuwe
creaties die op hedendaagse toestanden in spelen: groen in de
stad, milieuverontreiniging, sociale problematiek, enz.
Het poppenarsenaal bestaat uit een reeks prachtige stangpoppen, waarvan de houten koppen gesneden werden door Van
Guysse en Bekaert, naar ontwerpen van S. Vermeersch. De

Kantclub Sint-Katelijne
In 1968 werd door de reeds vermelde Bond van Oostvlaamse
Volkskundigen de kantclub Sint-Katelijne boven de doopvont
gehouden. Tot op de dag van vandaag wordt er wekelijks
onderricht gegeven in de aloude kunst van het kantklossen.
Geinteresseerden kunnen er o.a. stropkant, Cluny en Russisch
aanleren. Sinds enkele jaren is er tevens een jeugdafdeling, de
Katelijntjes, opgestart.
Uit dit alles moge blijken dat het Gentse Museum voor
Volkskunde ook een actief museum wil zijn. Naast de reeds
opgesomde activiteiten, vermelden wij nog de indrukwekkende reeks tijdelijke tentoonstellingen: Van Minnespel tot
Kinderspel, De Gentenaars en hun Belfort, Rendez-vous met
Magere Hein, Gentse Penningen 1780-1980, en vrij recent
Ratman. Een verhaal van mensen en ratten.
Wie Gent zegt, denkt automatisch aan de Gentse Feesten in de
maand juli. Ook op dit gegeven speelt het museum in door het
organiseren van optredens, volksspelen, ruilbeurzen, demonstraties van oude ambachten, enz. Kortom, een bezoek aan het
Museum voor Volkskunde in Gent loont zeker de moeite...

suggestieve decors zijn van de hand van de bekende Gentse
kunstenaar M. Bracke.

Bibliotheek
In de voormalige regentenkamer boven de kapel is momenteel
de bibliotheek van de Koninklijke Bond der Oostvlaamse
Volkskundigen gevestigd. Deze wetenschappelijke bibliotheek, opgericht in 1926, legt zich in hoofdzaak toe op de
verschillende takken van de volkskunde. Ruim 13.000 boeken
kunnen er geconsulteerd worden, terwijl de tijdschriftencollectie een honderdtal lopende titels omvat. Nog te vermelden
is de verzameling grafiek (affiches, kalenders, volksprenten,
bedevaartvaantjes, liederen, menukaarten, enz.), het uitgebreide knipselarchief, het foto-archief en een reeks archieven
van verdwenen maatschappijen.

Museum voor Volkskunde
Kraanlei 65 - B-9000 Gent
Tel.: (091) 23.13.36
Open: 1 april - 2 november: 9-12.30 en 13.30-17.30 uur
3 november - 31 maart: 10-12 en 13.30-17 uur
Gesloten op maandag en op 1 januari en 25 december
Entreeprijs: individueel 50 fr.; roe en (min. 15 pers.) 30 fr.; Gentenaars
30 fr.; kinderen (-12 jaar) 30 fr.; Gentse scholen gratis; scholen buiten
Gent 30 fr.; minder-validengratis (enkel gelijkvloers)
Poppentheater: eenheidsprijs 50 fr.;
woensdag 14.30 uur en zaterdag 15.00 uur
Rondleiding na afspraak.
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De St.-Adriaansabdij en de Geraardsbergse Musea
Carine Heymans

Abdijmuseum

Het Chantillykantmuseum

De abdijgebouwen behoorden eertijds tot een complex van
een Benedictijnenabdij, die op het einde van de 1 1 de eeuw
te Geraardsbergen werd gevestigd, onder de benaming
`St.-Pietersabdij'. Toen die abdij op het einde van de 12de
eeuw de relieken van St.-Adrianus kreeg, groeide ze uit tot een
van de grootste bedevaartplaatsen van Vlaanderen en zelfs
van West-Europa. Wegens de grote verering van St.-Adriaan
werd de oorspronkelijke naam St.-Pietersabdij' veranderd in
St.-Adriaansabdij '. Door de eeuwen heen kende de abdij een
grote politieke, economische en culturele bloei. Een groots
abdijcomplex werd opgebouwd, waarvan slechts het prelaatgebouw en de stallingen zijn overgebleven. De gebouwen
werden door de Fransen aangeslagen en openbaar verkocht in
1797. De Gentenaar Piers, die het hele complex aankocht, liet
de kerk en kloostervleugel slopen. In 1839 werden de resterende abdijgebouwen en het park aangekocht door de talentrijke waterdokter Modeste De Cock. Hij stichtte er een waterkuuroord dat een grote faam verwierf, zelfs buiten onze
landgrenzen. Zijn enige dochter, Emma, huwde Edouard
Guillemin, een France patient van haar vader. Hun enige zoon,
Paul, liet het hele domein bij testament na aan de stad Geraardsbergen, op voorwaarde dat 'het kasteel' (abtenhuis) als
museum zou ingericht worden. In 1962 werd de eerste verdieping aangewend als museum. We treffen er de meubels aan
van de familie De Cock-Guillemin, nl. hun eetplaats en twee
salons met bijhorend boudoir. De keuken is een reconstructie
van de voormalige abdijkeuken. Tevens zijn er nog mooie
collecties porselein, schilderijen (waaronder enkele uit stadsbezit) en andere kunstvoorwerpen te bezichtigen.

Nadat de Rotaryclub Ninove-Geraardsbergen met de hulp van
de verzamelaarsclub C.N.C. (Carto Numis Club) in 1984 de
succesrijke Chantillykanttentoonstelling georganiseerd had
in het `Koetsenhuis' van de abdij, groeide in de schoot van de
C.N.C., de V.V.V. en de kantclub 't Gregoreken de gedachte
om een permanente tentoonstelling uit te bouwen rond deze
verdwenen Geraardsbergse kantglorie. De v.z.w. Abdij-Gaver Geraarsbergen verleende daaraan haar medewerking. Op
3 oktober 1986 werd in een bovenzaal op de tweede verdieping van het Abtenhuis ' een Chantillykantmuseum geopend.
Dit museum beschikt over enkele prachtige waaiers, puntsjaals, bloesen, jurken, dasjes, kouseninlegstukken, strokenkanten, parasols, enz... Patronen, tekeningen, kantklossen,
kantkussens, enz. zorgen voor de nodige entourage van het
geheel van de tentoongestelde stukken. Het museum beschikt
over een bibliotheek waarin heel wat werken over kant opgenomen zijn. Belangstellenden kunnen die op aanvraag steeds
ter plaatse inkijken.
In tegenstelling tot de meeste kloskanten, die met wit vlas- of
katoengaren vervaardigd zijn, gebruikte men voor het klossen
van Chantillykant meestal zwarte zijde. De motieven in halve
slag geklost worden omlijnd door een dikkere sierband, omringd door zeshoekige tralies. De tekeningen bestaan meestal
uit bloemenruikers versierd met allerlei sierlijke arcades. In
deze kantsoort werden kledingstukken geklost, die vaak afmetingen van 3 a 4 meter hadden. Dit was mogelijk omdat de
stukken meestal uit verschillende gekloste stroken bestonden,
die achteraf met een bijna onzichtbare steek aan elkaar `gelast' werden.

Abdijmuseum: groot salon met meubelen
in Lodewijk XVI-stijl.
(Foto: P. Van Hoeck).
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daarom niet noodzakelijk rokers zijn, maar verzamelaars, die
door de herkomst, de natuur en de vorm van de pijp genteresseerd zijn en er sours een sentimentele waarde aan toevoegen,
ja, er werkelijk verliefd op worden. Het `Pijpenkabinee wil
een levendig museum zijn, waar geregeld ook andere voorwerpen worden tentoongesteld en waar thema's worden benadrukt: handcarvad, meerschuimen, vreemde herkomsten, waterpijpen, opiumpijpen, enz. Er wordt ook gedacht aan
wisseltentoonstellingen met medewerking van vreemde verzamelaars, clubs of musea. Jaarlijks wordt er een `Pijpenrokerswedstrijd' georganiseerd. Conservator van het museum is
de beer Adam Verschaffel, Korendries 6, 9500 Geraardsbergen, tel. (054) 41 23 19.

Chantill

mantille.

De chantillykant is innig verbonden met het nabije verleden
van Geraardsbergen. Deze kantsoort, die ontstaan is in het
Franse stadje Chantilly, kwam via Caen en Bayeux, in het
begin van de vorige eeuw naar Geraardsbergen. Halfweg de
negentiende eeuw kende de Chantillykant, dankzij de mode
van de hoepelrokken, een ongekend succes. De burgerij droeg
toen graag grote kanten kledingstukken, die zeer duur waren,
zodat zij op die manier haar rijkdom kon tentoonspreiden. Op
het einde van de negentiende eeuw kreeg de echte kant een
flinke klap door de concurrentie van de veel goedkopere
mechanisch vervaardigde kant. Daarbij kwam nog dat de
mode van de hoepelrokken verdween. Tijdens de Eerste Wereldoorlog kende de Chantillykant nog een kortstondige opflakkering. De kant die toen geklost werd, noemde men 'War
Laces' of oorlogskanten. Nadien geraakte de echte kant totaal
in de vergeethoek.
Conservator van het Chantillykantmuseum is nu mevrouw
Ingrid Lewyllie, Nieuwstraat 13, 9500 Geraardsbergen. Tel.
(054) 41 78 87. Zij richtte een nieuwe kantclub op, waar ze de
leerlingen opleidt om opnieuw Chantillykant te leren klossen.
Pijpenkabinet. Tabaks- en Sigarenmuseum
In april 1987 organiseerde de C.N.C. verzamelaarsclub van
Geraardsbergen een zeer geslaagde tentoonstelling `Tabaksgenot en Sigarenglorie' in het `Koetsenhuis' van de St.Adriaansabdij. Wegens het grote succes besloten de organisatoren een permanent ' Tabaks- en Sigarenmuseum' op te
richten. Op 1 april 1988 werden in verscheidene zalen op de
tweede verdieping van het `Abtenhuis' een `Pijpenkabinet' en
een ' Tabaks- en Sigarenmuseum' officieel geopend. De ' Pijpeniersgilde' van Geraardsbergen, stelde zich als bijzondere
tack het opbouwen van een degelijk Pijpenkabinet. Deze gilde
telt een twintigtal leden – alle liefhebbers van de `pijp' – die

Wat is er te bezichtigen in het Tabaks- en Sigarenmuseum ?
Verschillende soorten tabaksbladeren uit Havana, Mexico,
Brazilie, Sumatra, Java, enz. Kerfmachientjes om tabak te
snijden, sigarenvormen, sigarenwerktafels, lijm- en inpaktafels, sigarillomachine met ribbenwals, gelijkaardige machines met roldoeksysteem. Verscheidene soorten snijmachientjes in hout en ijzer; persen voor het samendrukken van
moules en sigarenkisten; poederbakken (schudpoederbakken
en wentelbakken).
Het museum stelt zeer decoratieve sigarenkistgarnituren
tentoon: dekselgarnituren, oplegetiketten, spiegeletiketten,
sluitetiketten, sierbanden, litho' s en andere clichés. Verder
vindt men er ook meerdere sigarenpotten, sigarendozen, etuis,
presentatieschalen, speciale sigarenschaaltjes, knippers, perforators, boortjes, hamertjes, kistopeners, enz...
Er zijn meettoestellen om het gewicht, de lengte en de dikte
van de sigaren te meten, houten en zinken platen waarop de
tabaksbladeren worden gesneden; oude reclamepanelen en
foto' s. Sigaren en sigarillo' s in alle vormen en afmetingen.
Een zaaltje werd ingericht als woon- en werkkamer van een
sigarenmaker alsook een oud sigarenwinkeltje. Een levensgroot houten beeld van een rokende Indiaan trekt eveneens de
aandacht van de bezoeker.
Zou men zich schuldig maken aan verwaandheid als men
beweert dat de tabak oorspronkelijk werd gerookt onder de
vorm van een sigaar ? We denken het niet. Volgens verschillende bronnen zou de sigaar haar ontstaan gevonden hebben
bij de Indianen. In het scheepsboek van Christoffel Columbus
vinden we, gedagtekend 1492, de eerste sporen van wat later
tabak zou heten. De inboorlingen van Amerika noemden ze de
goddelijke plant. Ze rolden een snort blad op, staken het aan
de ene kant in brand en ademden de rook ervan in, om die
nadien weer uit te blazen. Die waarneming ligt aan de basis
van een ambacht dat eeuwen later in onze gewesten zijn
intrede zou doen. In 1862 begon men in Geraardsbergen
sigaren te maken. Dat ambacht groeide snel uit tot een nijverheid. Het sociaal-economisch belang van de industrie blijkt
uit het feit dat 100 jaar geleden in Geraardsbergen meer dan
1.500 arbeiders in de lokale industrie werkten. Geraardsbergen ligt tevens aan de basis van de vrouwenarbeid in de
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Het linkse en rechtse aanzicht van het tabak- en sigarenmuseum. Foto' s: E. Vandenhole.

sigarenindustrie. Dit was een gevolg van de eerste georgani-

rie in het Licht te stellen en er aan toe te voegen: `Waar rokers

seerde staking van de sigarenmakers (1879). Als tegenzet

zijn, laat alle vrees maar varen, want boze mensen hebben

haalden enkele Geraardsbergse fabrikanten vrouwelijke

geen sigaren'.

werkkrachten uit Nederland over en stelden ook plaatselijke
vrouwen in de huisarbeid aan het werk. U kan zich voorstellen
dat de mannen niet alleen tegen de fabrikanten, maar ook
tegen de vrouwen in hevig verzet kwamen. Deze vrouwen
hadden nochtans het laatste woord en creeerden zelf het eerste
sigarenlied met als aanhef: 'en nooit van mijn Leven nog een
sigarenmaker aan mijn zij'. Het teloorgaan van de sigarenindustrie is niet alleen te wijten aan de elkaar opvolgende
stakingen. De grootste oorzaak is waarschijnlijk de opduikende mechanisatie vanaf 1926-27. We willen de lezer van dit
korte verhaal, het onrecht niet aandoen verder uit te weiden,
alsof hij niets weet, over de samenstelling van de sigaar:
binnenblad, dekblad; over de tientallen soorten tabak de er
nodig zijn om haar persoonlijkheid te geven, over de fraaie
modellen waaronder de sigaar gestalte krijgt (bolknak, tuitknak, corona, panatella, sinorita, cigarillo, spietjes, enz.),
over de fraai ogende verpakking (garnituren) waarmee de
sigaar wordt vertroeteld of over de sigarenring waarmee zij
wordt opgesmukt en die door de jaren been tot een lyrisch
kunstwerk is opengebloeid, in den woord, over de artistieke
vakvaardigheid van al diegenen die bij haar ontstaan zijn
betrokken. Ere aan diegenen die de ambachtelijke werktuigen
ontwierpen om de handarbeid te verlichten en de voorlopers
waren van de industriele omwenteling. Veel mooier dan iemand die de historiek van de tabak zou willen schetsen, heeft
de tabak zelf sinds zijn ontstaan de geschiedenis van onze
gewesten geschreven, doorheen de vele kunst- en cultuurstukken die hij in de loop der tijden heeft geboetseerd en kunstenaars geInspireerd. Hoewel men met het tentoongestelde materiaal niet de pretentie heeft, alles over tabak en sigaren te
willen zeggen, wenst men toch de Geraardsbergse sigarenglo-

Het abdijmuseum met zijn verschillende deelmusea is toegankelijk voor
hetpubliek vanaf Pasen tot en met het eerste weekend van oktober
(T.T.B.-dagen).
- elke werkdag van 9.30 tot 11.30 u., en van 13 tot 16.30 uur.
- op zon- en feestdagen van 14 tot 18 uur.
- gesloten op zaterdag.
- steeds open op aanvraag voor roe en (min. 20 personen).
Toegangsprijzen
30 fr.
- volwassenen
- groepen en kinderen tot 12 jaar 20 fr.
- kinderen tot 8 jaar gratis
Tel. (054) 41 13 94.

De Stichting Veranneman, Kruishoutem
Patrick van Meerbeeck

De Stichting Veranneman is een internationaal centrum voor

De opeenvolging van hexagonale cellen – een confrontatie

beeldende kunst waarin alle hedendaagse artistieke stromin-

met een beperkt aantal werken – ruimten met een rustige

gen samenvloeien. Een totale vernieuwing van moderne le-

serene sfeer, laat toe de meest uiteenlopende kunstuitingen

vensvormen en van hun integratie.

naast elkaar te brengen, waardoor dialoog ontstaat.

In grote lijnen valt de Stichting in drie onderscheiden delen
uiteen die samen dan weer een gesloten geheel vormen: a) De

Emiel Veranneman, geboren in Kortrijk in 1924, is de neef

Stichting kan beschouwd worden als een klein museum sa-

van Constant Permeke; hij was leerling van het Nationaal

mengesteld uit twee elementen, enerzijds een gedeelte van de

Hoger Instituut Ter Kameren te Brussel; hij is meubelontwer-

privaatverzameling van het echtpaar Veranneman zelf en

per en binnenhuisarchitect. Bij het verschijnen van de mono-

anderzijds schenkingen van verschillende kunstenaars uit

grafie Veranneman, uitgegeven door het Mercatorfonds in

binnen- en buitenland, en van alle strekkingen. Deze twee

1984, schrijft Karel Geirlandt: ' Dit boek is in de eerste plaats

componenten vormen het vast patrimonium van de Stichting;

het warme getuigenis van vrienden, bewonderaars, kunstcri-

b) De Stichting is vervolgens een enorme tentoonstellings-

tici, kunstverzamelaars, museumconservators, over de en-

ruimte waar om de twee maanden tentoonstellingen van he-

thousiaste dromer en tevens de man van de daad, over de

dendaagse kunst met Internationale allure gebracht worden.

grootmoedige vriend en de scherpe beroepskenner, over het

Af en toe, ook tentoonstellingen in dialoog met Oude Kunst.

tweekoppig verschijnsel: Emiel en Madeleine Veranneman

De tijdelijke tentoonstellingen worden veelal opgevat als

genaamd.

confrontatie (zowel affiniteiten als contrasten komen aan bod)
over de grenzen heen van de meest uiteenlopende stijlen en

De auteurs behandelen achtereenvolgens de drie decennia van

tendensen; c) Op de benedenverdieping vindt men de perma-

Verannemans scheppend bestaan, te beginnen met de periode

nente werken van een hele waaier kunstenaars uit binnen- en

'53-'64, wanneer hij in zijn atelier te Kortrijk de nieuwe kunst

buitenland, waarvan sommige aan de Stichting verbonden

en Naar integratie in het levensmilieu promoveert. Vervolgens

zijn. Een goed gedocumenteerde bibliotheek staat ter beschik-

komt het tijdperk '65-'73 aan bod met het verhaal van de

king van de bezoekers.

prestigieuze galerie in Brussel. Anno 1974, met het verhaal
van de Stichting, is het vertrekpunt van een nieuw Leven, met

Het gebouw is van architect Christian Vander Plaetse, naar

als orgelpunt de hedendaagse Veranneman. Een apart hoofd-

een concept van Veranneman. Het is opgevat als een hulde aan

stuk, in het volledige chronologische perspectief, is gewijd

de hexagoon (zeshoek). Ter illustratie: een sculptuur van

aan de realisaties van de pionier van de in de wooncultuur

Victor Vasarely op het heuveltje aan de ingang ' Hommage a

geintegreerde meubelkunst, van de architect en van de mees-

1 ' Hexagone ' .

ter-decorateur. Ten slotte wordt het beeld van Veranneman

Stichting Veranneman.
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vervolledigd door een innerlijk portret, geschetst door talrijke
intieme vrienden.
Dank zij de overvloedige historische documentatie en de zeer
talrijke reprodukties van representatieve kunstwerken, biedt
deze publikatie tevens een breed overzicht van het na-oorlogse Internationale kunstgebeuren.'
Het gebeurt ook geregeld dat de Stichting buiten haar muren
tentoonstelt, met als voorbeelden: 1975: Vasarely in het Kursaal van Oostende - 1977: 'Les Mathieu de Mathieu' in het
Kursaal van Oostende - 1979: `La Fondation Veranneman' in
la Galerie de France te Parijs - `De Stichting Veranneman' in
het Casino van Knokke - 'Vic Lentils' te New York - 1980:
`50 Belgische Kunstenaars' in het Casino van Knokke - 1981:
`Bram Bogart' in het Casino van Knokke - 1985: 'The Foundation Veranneman' in 'The Marlborough Gallery' te New
York - 1986: 'Roger Raveel' in het Casino van Knokke - 1988:
`Botero' in samenwerking met Bayelier (Basel) in het Casino
van Knokke - `De Stichting Veranneman' in `De Brakke
Grond', Amsterdam en in het Museum van Venlo, Nederland
- 'Belgian Modern Art' in het Seibu-Museum van Tokio, in
samenwerking met de Belgische Dienst voor Buitenlandse
Handel - 1990: 'Veranneman Art Furniture' in het Seibu Art
Forum te Tokio - 1991: in groepsverband: 'Cesar' in het
Museum van Hong Kong.

Stichting Veranneman.

Stichting Veranneman.

Stichting Veranneman
Vandevoordeweg 2
9770 Kruishoutem
Tel. (091) 83 52 87
Directeur: P. van Meerbeeck
Open: elke dag van 14 tot 18 u.
behalve op maandag en zon- en feestdagen
Gesloten in augustus.
Toegang. 50 fr. per persoon,
25 fr. voor kinderen.

Museum Rietgaverstede, Nevele
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Luc Decorte

'

Wer den Dichter will verstehn, muss in Dichters Lande

gehn'. Met de studenten van het Pedagogisch Hoger Onder-

wonen en 's zomers in Afsnee.
Nevele verlaten zonder in de A.C. van der Cruyssenstraat

wijs in Brugge trek ik daarom ieder jaar, `als de lente 't land

(voorheen de Karnemelkstraat) het Rietgaverstedemuseum te

beschildert', naar Streuvels' Lijsternest l in Ingooigem en naar

bezoeken, zou van nalatige onwetendheid getuigen. Sinds

de streek van zijn medestander en directe concurrent Cyriel

welhaast 50 jaar heeft schrijnwerker Antoine Janssens er, in

Deurle lopen wij voorbij het schooltje, de Mulders-

weldadig prive-initiatief, alles wat met de geschiedenis en de

Buysse. In

weg in, genoemd naar de vroegere Molenheuvel, waar Buysse

heemkunde van Nevele te maken heeft, bijeengebracht. Met

een halve eeuw lang in een huisje op palen de vreugden en het

een serie prentkaarten van het dorp anno 1936 is zijn ordelijke

verdriet van het Vlaamse buitenleven heeft zitten opschrijven

en zorgzame passie begonnen. Op Pinksteren 1945 kregen

en waar zich op het nummer 12 nog de villa bevindt die zijn

Buren en vrienden van Janssens er al ruim 120 van te zien. Van

zoon Rene er in 1939, vlak vOOr W.O. II, heeft laten bouwen.

dan of was het hek van de dam: van overal bereikten hem

We groeten er schoondochter Mady Buysse, gewaardeerde

giften: foto' s en kaarten, huishoudelijke spullen, kleren, ar-

vertaalster van literair werk, die er Binds de dood van haar man

cheologische vondsten en in onbruik rakend gereedschap van

in 1971 alleen woont, met een prachtig (hoewel gehalveerd,

wegdeemsterende beroepen en verenigingen. Toen Janssens

want: `boompje groot, mannetje dood') uitzicht op wind en

op het einde van de jaren vijftig — het land herstelde zich

Afsnee proberen

dapper van het oorlogsleed — om zich heen keek, moet hij (als

we; nabij het Romaanse kerkje in een bocht van de Leie; een

eertijds Herman Gorter) geconstateerd hebben: "t Is vol van

wolken en met in de verte de stille Leie. In

blik op te vangen van het ' Maison Rose', thans eigendom van
een rijke Gentenaar, waar Buysse zomers resideerde, vrienden
ontving (niet al te veel, want anders stonden zijn `kaken stiff
van het almaar glimlachen') en waar hij, nauw tevoren door
koning Albert in de adelstand verheven, op 25 juli 1932
doodging.
Ten slotte is er

Nevele, gelegen aan de samenvloeiing van

twee beken: de Poeke en de Kale, waar Cyriel Buysse in 1859
in een gegoed milieu geboren werd. Een merkwaardig dorp,
omdat het de verteller als literair reservoir onbetaalbare diensten heeft bewezen: levenslang immers heeft hij zijn romans
en verhalen met personages uit Nevele en omgeving bevolkt:
pachters en stropers, welgestelde boeren en hypocriete renteniers. Nog kun je er het spoor van de schrijver volgen. In de
vroegere Tieltstraat (nu Cyriel Buyssestraat nr. 36) staat het
huffs zijns vaders (met gedenkplaat), waar Buysse met tussenpozen bleef wonen tot 1897, toen hij met de weduwe Nelly
Tromp-Dyserinck trouwde en 's winters in Den Haag ging

De 19-de eeuwse keuken.

De 19de-eeuwsepronkkamer.
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schatten hier, en ik behoef maar even van mijn tafel op te

mantels, pelerines, hoeden, sierspelden hangen er, sommige

staan, 't hoofd in den schemer, naar een hoek te gaan, waar ik

vermoeid en dubbend, bij elkaar. De trap op, onder het toren-

iets opdelf en Mader en proef.' Kort daarop is Janssens in zijn

tje, confronteert Janssens ons met de landelijke politie en

tuin aan het bouwen geslagen: zo groeide Rietgaverstede

rijkswacht in vroegere dagen. Uiteindelijk is er de letterkunde

(` stede' betekent bouwwerk en Rietgaver was, tot aan de

met belangrijke stukken (manuscripten, eerste drukken,

Franse overheersing, de naam van een der grootste heerlijkhe-

foto' s) uit de literaire nalatenschap van de Nevelse nachtega-

den van Nevele) stapsgewijs uit tot een bijzonder oord: in mei

len Rosalie en Virginie Loveling (tantes van Cyriel Buysse),

1963 werd door de conservator van Bokrijk, dr. Jozef Weyns,

Aldemar Camiel van der Cruyssen, priester-dichter Basiel de

een eerste gedeelte (10x4 m) voor het publiek toegankelijk

Craene en Monika van Paemel. Vooral i.v.m. Buysse is Jans-

gesteld in aanwezigheid van de volkskundige Renaat van der

sens' verzameling indrukwekkend. Stel je voor ! In 1947

Linden en de burgervaders van Nevele en St.-Martens-Latem.

raapte hij uit het oude papier afkomstig van de cichoreifabriek

Twee jaar later kwamen er vier kamers (20x4 m) bij, waarvan

Buysse-Loveling 24 Buysse-handschriften bijeen. Uiteraard

er een met een toren is bekroond. Op 14 mei 1972 verklaarde

heeft hij zich Binds die gelukkige dag in deze materie vastge-

de toenmalige minister van cultuur, Frans van Mechelen, de

beten: met ingehouden trots toont Antoine Janssens ons thans,

laatste afdeling (6x4 m) voor geopend.

naast de ijsschaatsen, de vulpen en de golfstok van Buysse,

Voor zijn niet-aflatende inzet en verzamelwoede kreeg Antoi-

een exemplaar van zijn 84 in druk verschenen boekwerken en

y de Reine Janssens in 1977 vanwege de Oostvlaamse gout

met de hand geschreven teksten van bijv.

naertprijs voor Heemkunde en werd hem in 1989 op het

De biezenstekker en
Tantes. Wie directeur is van het A.M.V.C. in Antwerpen zou

Kasteel van Laarne de dr. Jozef Weyns-prijs overhandigd.

bij die gedachte voor minder op zijn neus kijken.

In 1991 telt Rietgaverstede negen afdelingen. De eerste bevat,
naast oudheidkundige vondsten en een overzicht van de kerkgeschiedenis, allerhande ambachtelijk materiaal van houtza-

I Cf. L. Decorte, Stijn Streuvels definitief eigenaar van 3000 m 2 aardbodem in Argus,
1980, III, nr. 15, blz. 213-218.

gers en strodekkers, van kuipers en klompenmakers, enz. In de
19de-eeuwse keuken en de daarbij aanleunende pronkkamer
wordt huishoudelijk gerei van boeren, buitenlui en burgers
bewaard. Hierna wandelt men door een verzameling `kleine
nijverheid en muziekinstrumenten'. Vervolgens is er de afdeling `militaire geschiedenis', met eindeloos veel herinneringen en realia aan de dorpse gebeurtenissen tijdens W.O. 1 en
2 en de strijd bij het Kanaal van Schipdonk. Zijwaarts maakt
men kennis met de Nevelse brandweer, waar Antoine Janssens
van 1947 tot 1971 het bevel over voerde (oude brandspuiten
en een zeldzame collectie eretekens gooien hier grote ogen).
In de volgende kamer verneemt de moderne bezoeker veel,
zoniet alles over de klederdracht in grootmoeders tijd: kap-

De afdeling letterkunde met Cyriel Buysse.

Heemkundig Museum Rietgaverstede
A.C. van der Cruyssenstraat 60, 9850 Nevele, tel.: (091) 71.51.66
Conservator: Antoine Janssens
Openingsuren (in de periode 1 mei - 1 november): elke lste zondag, van
14 tot 18 uur
Toegang: 40 fr. roe en kunnen op aanvraag ook tijdens de week voor
een bezoek terecht)

De Oudenaardse wandtapijten
en het Huis de Lalaing
Francoise Van De Vijvere - Hilde Van Braeckel
Geschiedenis

de stadsmagistraat in 1443. Daarin stond dat iedereen verplicht was om zich aan te sluiten. De hoogtebloei van deze

Vanaf de 14de eeuw neemt de wolnijverheid in Oudenaarde

tapijtindustrie situeert zich in de 16de eeuw. Duizenden men-

een belangrijke plaats in. Als bewijs daarvan beschikt Oude-

sen verdienden hun brood met het weven van tapijten. Er

naarde tot op heden over zijn lakenhalle. De wolindustrie

waren zelfs vreemdelingen die hun geld in de tapijtnijverheid

maakte Oudenaarde ongetwijfeld tot een economisch centrum

belegden, om op die manier fortuin te maken. Om toch mis-

in Vlaanderen. Die nijverheid kwam echter in een crisissitua-

bruiken tegen te gaan waren er scherpe controles. Zo bepaalde

tie terecht vanaf het einde van de 14de eeuw. Oudenaarde

landvoogdes Maria van Hongarije, Gouvernante der Neder-

schakelde over op specialisatie, met name op de tapijtweverij.

landen, op 4 maart 1539: 'Het is ten strengste verboden om

Het is op grond van deze tapijtkunst dat Oudenaarde wereld-

tapijten te weven met andere grondstoffen dan dewelke zijn

faam verwierf. In de 15de eeuw ontstonden in verschillende

voorgeschreven. Ook het gebruik van natte verf om delen bij

Zuidnederlandse steden ateliers waar er werd geweven: Door-

te kleuren is verboden'.

nik, Valenciennes, Rijsel, Oudenaarde, Brussel, Gent, Brug-

Door dit edict werd een lading Oudenaardse tapijten aangesla-

ge. Doornik was in het midden van de 15de eeuw wel het

gen die per schip naar Antwerpen was gebracht. Daardoor was

belangrijkste centrum. Er waren nauwe banden met Oude-

er een grote opstand te Oudenaarde. Tapijtwevers dreigden

naarde. In de 16de eeuw krijgt Brussel de bovenhand. Op dit

ermee de stad te verlaten en zich elders, vooral in het buiten-

ogenblik stond ook de schilderkunst te Brussel op een hoog

land, te vestigen. Vreemden trokken op hun beurt de wevers

niveau. De eigenlijke start van Oudenaarde dateert van 1441

aan.

met de oprichting van de Sint-Barbaragilde. Men kan wel

Door de onlusten, ten gevolge van de aangeslagen tapijten,

aannemen dat er vroeger geweven werd. De oudste vermel-

deed de stadsmagistraat een beroep op hoogbaljuw Philippe

ding komt voor in het archief van Pamele. Er wordt melding

de Lalaing, die een onderzoek instelde. Hij schreef op zijn

gemaakt van het overlijden van Jan van Houdert ' legwerker'

beurt op 1 maart 1539 zijn beroemde brief aan Maria van

in 1368. In het archief van de Sint-Walburgakerk is er sprake

Hongarije, waarin hij uiteenzette dat hier ruim 12.000 a

van tapijtwevers omstreeks 1390.

14.000 mensen met het weven van tapijten de kost verdienden.

Op 8 juni 1441 werd de keure van de Sint-Barbaragilde

Hij smeekte dan ook de landvoogdes Naar bevel tot beslagleg-

opgesteld. De statuten werden door de stadsmagistraat over-

ging in te trekken.

handigd. Door hun eigen keure traden de tapijtwevers onaf-

Er was daarna enige rust, doch kwam Oudenaarde onder

hankelijk op. Ze dienden zich echter wel te houden aan de

invloed van de stad Gent opnieuw terecht in een opstand tegen

rechten en de plichten ervan. In de keure was a p es vastgelegd

de fiscale druk en belastingen van Keizer Karel. Het zal

voor de meesters en de gezellen, alsook voor de leerjongens.

ongeveer een volledig jaar duren vooraleer de normale bedrij-

Heel wat wevers, vooral van buiten de stad, probeerden echter

vigheid terug op gang komt. In 1544 kwam er een keizerlijk

aan deze wetten te ontsnappen en sloten zich niet bij de gilde

edict dat werd uitgevaardigd omwille van het feit dat sommi-

aan. Daardoor kwam er een edict tot stand, uitgevaardigd door

gen toch grondstoffen van een mindere kwaliteit gebruikten.
Er was tevens het gebruik van verboden kleurstoffen. Men
durfde zelfs een naam van een bekend atelier te geven aan
minderwaardige stukken. Het edict omvatte zowat 90 artikelen. Het probleem werd nationaal opgevat. Het beroep mocht

Keure van de Sint-Barbara gilde, 8 juni 1441. Decanaal Archief,
Oudenaarde.

niet meer vrij worden uitgeoefend. Elk tapijt moest voorzien
worden van het stadsmerk. Voor Oudenaarde werd het schild
gekozen, zonder de leeuw en met de bril bovenaan. (De leeuw
zou te moeilijk geweest zijn om te weven).
Door de Godsdiensttroebelen in de 16de eeuw had Oudenaarde opnieuw een gevoelige slag te verwerken. Er was hierdoor
veel werkloosheid en met de komst van Alva in ons land ging
het nog veel slechter. Velen weken naar het buitenland, vooral
naar Holland, uit. De tapijtnijverheid lag zo goed als stil. In
1582 Ham Alexander Farnese de stad in na een maandenlange
belegering. Rond de eeuwwisseling was het grootste dieptepunt voorbij, doch de 17de eeuw werd een tijdperk met veel
hoogten en laagten. Het grootste probleem was de emigratie.
De wevers werden als het ware naar het buitenland gelokt, het
zou er beter zijn en men zou er het dubbele verdienen als hier.
Er was daar ook meer vrijheid.
In 1667 werd de stad door de Franse koning Lodewijk XIV
ingenomen. Oudenaarde werd aan Frankrijk toegewezen.
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sprak van massaproduktie. Door het uitbeelden van tuinen of
een bos, met daarin veel planten, bloemen en een dieptezicht
met een kasteel of huizen, werd als het ware de ruimte
vergroot waar het tapijt moest worden opgehangen. Naast de
verdures werden bier ook beeldtapijten geweven. Op die
tapijten vindt men taferelen uit de antieke geschiedenis, mythologische onderwerpen, afbeeldingen uit het Oude en het
Nieuwe Testament. Voor de cartons deed men een beroep op
grote meesters zoals Pieter Paul Rubens, Jacob Jordaens,
Rafael, enz... In Oudenaarde waren de meest bekende namen
Gaspar Heuvick, Simon de Paepe, Jeronimus Stalpaert en
Adriaan Brouwer de Oude.
De conservatie van een historisch wandtapijt

water en twee
Verdure uit de 17de eeuw, Landschap met bomen,
fazanten (h. 2,70 m - br. 1.30 m).

Onder dat bewind volgden er vruchtbare jaren. Oudenaarde
valt in Spaanse handen. Wanneer daarna het France Leger de
stad in puin legt, krijgt Oudenaarde een klap te verduren die
de tapijtnijverheid zeker niet ten goede komt. Enkele grote
ateliers hielden het hoofd boven water, o.a. de familie Van
Verren te Oudenaarde. Jan Van Verren blijft actief tot aan zijn
dood in 1709. Daarna volgt zijn zoon hem op. Stilaan is er de
opkomst van leder, papier, zijde. Tapijten als muurbekleding
hebben afgedaan. Het laatste atelier te Oudenaarde wordt in
1772 gesloten. Jan Baptist Brant schenkt de keure van de SintBarbaragilde aan de stad.
De voorstelling op de tapijten
Men onderscheidt twee groepen: de decoratieve tapijten of de
verdures. Die tapijten waren meer bedoeld tot loutere versiering en konden in elke omstandigheid gebruikt worden. Men

Vandaag poogt de Stad Oudenaarde opnieuw bij dit roemrijk
verleden aan te sluiten door de historische wandtapijten op
een wetenschappelijk verantwoorde manier te conserveren en
te restaureren. Sinds 1984 beschikte de Stad Oudenaarde over
een 14-tal wandtapijten die in de tapijtenzaal van het stadhuis
hingen. De tapijten bevonden zich in een zeer benarde toestand. Onder impuls van de Heer J.P. Van Der Meiren, Schepen van Cultuur van de Stad Oudenaarde, kwam in november
1984 een D.A.C.-project tot stand voor de restauratie van de
Oudenaardse wandtapijten. Vanaf 1 januari 1987 kreeg het
project het statuut van G.E.S.K.O. mee. Er werd met 5 textieltechnici gestart. De restauratie gebeurt in samenwerking met
het textielatelier van het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium van Belgie in Brussel, onder leiding van mevr.
J. de Boeck.
Elke ingreep aan het te restaureren tapijt moet omkeerbaar
zijn. Alles gebeurt in overleg met de verantwoordelijken van
het Kunstpatrimonium en het Stadsbestuur van Oudenaarde.
De restauratiebehandeling is afhankelijk van de toestand
waarin het tapijt zich bevindt en kan van tapijt tot tapijt
verschillen. In Oudenaarde wordt voor de conservatietechniek geopteerd omdat deze techniek op internationaal vlak de
bovenhand krijgt. Het blijkt dat deze methode wetenschappelijk het meest verantwoord is omdat ze eerlijk blijft t.o.v. het
textiel zelf en t.o.v. de toeschouwer. Bij restauratie van tapijten worden de zwakke plaatsen en lacunes volledig herweven
zodat het tapijt een homogeen aspect krijgt en esthetisch goed
overkomt. Het zou onverantwoord zijn stukken te herweven
naar een eigen interpretatie van de tekening, te meer daar er
geen cartons bewaard bleven. Deze methode zou van weinig
respect en eerbied voor het kunstwerk getuigen.
De behandeling van een tapijt wordt voorafgegaan door een
grondige wetenschappelijke analyse. Elk tapijt heeft een eigen dossier. Het bevat foto 's van het geheel en enkele
detailfoto's. Vervolgens worden de oude voeringen verwijderd en wordt het tapijt gestofzuigd aan de voor- en achterkant
op een raam, overspannen met gaas, opdat er toch geen draden
verloren zouden gaan. Het tapijt wordt getest op zijn wasechtheid. Aan de achterzijde wordt van iedere kleur een staaltje
genomen en afgekookt. Als er geen verkleuring optreedt, kan
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Het wassen van een wandtapijt.

het tapijt gewassen worden. Bij verkleuring wordt er oppervlakkig gereinigd. Bij een grondige wasbeurt wordt het tapijt
in een bad gelegd met 1 cm leidingwater en een neutraal
detergent. Er wordt met sponsen onder de voeten over het
tapijt gewandeld, zodat er geen wrijving ontstaat. Dat gebeurt
verscheidene malen. Het spoelen gebeurt met de blote voeten
en de laatste spoelbeurt met gedemineraliseerd water om geen
kalkafslag op het tapijt te krijgen. Het drogen gebeurt met
sponsen handdoeken en absorberend vloeipapier. Na het drogen worden de spleten opnieuw genaaid met linnen draad en
daarna start de conservatie: de zwakke plaatsen en lacunes
worden gefixeerd op linnen dragers die geverfd zijn in een
aangepaste kleur van het te behandelen vlak. De laatste fase
van behandeling is het voeren van het tapijt en het voorzien
van een nieuw ophangsysteem, namelijk met klitterband.
Het tapijtenmuseum telt momenteel 19 wandtapijten. Het is de
bedoeling van jaarlijks een 8-tal tapijten tentoon te stellen. Er
wordt per seizoen gewisseld. Zo kan een wandtapijt volgens
de goede regels van bewaring enkele maanden rusten, om
nadien opnieuw te worden opgehangen. Naast de zaal met de
historische wandtapijten is er de educatieve zaal. Daar kan het
volledig proces van behandeling van de wandtapijten gevolgd
worden. Men kan er ook in het restauratieatelier terecht.
Vasa-weefatelier
Politieke moeilijkheden, emigratie van wevers, sterke buitenlandse concurrentie en protectionisme herleidden de produktie van wandtapijten in Vlaanderen tot een niet rendabele
economische sector, zodat aan het eind van de 18de eeuw alle
grote tapijtcentra doodbloedden. In 1772 werd te Oudenaarde
het laatste legwerkatelier gesloten, waarmee ogenschijnlijk
een punt werd gezet achter het lokale tapijtweversambacht.
In Frankrijk, waar in het begin van de twintigste eeuw nog
steeds ateliers in Parijs, Aubusson en Beauvais werkzaam

zijn, komt onder invloed van Jean Lurcat een kentering in de
tapijtweefkunst door stopzetting van traditionele figuratie en
overschakeling naar moderne, vaak abstracte ontwerpen. De
vertaling van hedendaagse ontwerpen van bekende kunstenaars in weefsel geeft het kunstwerk een uniek karakter, en
maakt het arbeidsintensieve proces opnieuw betaalbaar. Deze
nieuwe injectie in de handweefindustrie gaat ook in Vlaanderen niet onopgemerkt voorbij en vele kunstenaars proberen
hun ideeen in wol om te zetten. In Etikhove start Elisabeth De
Saedeleer met een weefatelier en ook de manufactuur Gaspard
De Wit uit Mechelen put zijn voordeel uit de produktie van
moderne wandtapijten.
Ook te Oudenaarde blijft men voor deze hernieuwde aandacht
voor het tapijtweven niet ongevoelig en in 1978 neemt de
VASA vzw ' het heft in handen om een niet-commercieel
weefatelier op te richten, dat na goedkeuring van overheidswege in mei 1979 van start gaat als BTK-project met 5
werknemers en 5 haute-lisse getouwen. Sinds September 1983
loopt het project verder onder DAC-statuut en werd het
VASA-weefatelier door het Oudenaardse stadsbestuur een
onderkomen in het Huis de Lalaing aangeboden.
Alhoewel de basse-lisse met horizontaal opgespannen ketting
het instrument van de Oudenaardse thuiswever was, werden
ateliers vaak ingericht met haute-lisse getouwen, waarop
verschillende wevers naast elkaar werkten. Het verschil valt
uit het geweven resultaat niet of te leiden en beide bouwtypes
kennen zowel voor- als nadelen. Van de basse-lisse is algemeen bekend dat het werk sneller vordert, omdat het trekken
van de sprong gebeurt met de voeten, zodat men de handen
steeds vrij heeft voor het inbrengen van de inslag, terwijl bij
het werken op de haute-lisse meer controle op het werk kan
worden uitgeoefend, omdat de rechte zijde van het weefsel
kan worden bekeken.
Het haute-lisse getouw met verticaal opgespannen schering is
afgebeeld op fresco's uit de tombe van Thot-Nefer (18de
Dynastie Egypte, 1425 voor Christus) en in de Odyssee illustreert het tragische verhaal van Penelope 2 de kennis van dit
tapijtengetouw, dat tot op heden door nomaden uit CentraalAzie gebruikt wordt voor het weven van kelims.
Tijdens de middeleeuwen bestond in West-Europa reeds een
kleine produktie van wandtapijten, meestal gesitueerd in
kloosters, maar pas in de twaalfde eeuw brak het tapijtweven
uit het religieuze keurslijf en werden in Frankrijk gilden
opgericht, waarbij in een Parijse ordonnantie van 1302 het
haute-lisse getouw voor het eerst vermeld wordt.
Het geraamte van een haute-lisse bestaat uit twee rechtopstaande balken waarin boven en onder een boom gevat zit. De
meterslange katoenen ketting wordt tussen deze twee bomen
verticaal opgespannen, waarbij rond de bovenste of kettingboom de nog te weven ketting wordt gewikkeld en op de
onderste of doekboom het weefsel wordt gerold. De linnenbinding met inslagripseffect 3 vereist geen ingewikkeld systeem voor het scheiden en trekken van de draden. Even en
oneven draden worden door een stok gescheiden, zodat een
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Afb. 1. Foto: Erik Van der Plaetsen.

Afb. 2. Foto: Erik Van der Plaetsen.

opening of sprong ontstaat waar de oneven inslag doorheen

spiegelbeeld achter de kettingdraden geplaatst, zodat de weef-

wordt gebracht. Voor het weven van de even inslag dienen de

ster de achterzijde van het werk vOOr weeft en alle draadjes en

achterste draden naar voor to komen en deze draden zijn in

broches rustig kunnen bijven hangen.

lussen gevat die met een eenvoudige handbeweging in groep-

De kartons voor de tapijten uit het Vasa-weefatelier worden

jes kunnen worden opgetrokken. (Afb. 1)

geleverd door locale kunstenaars zoals Rigobert Haeck, Jean

De inslag wordt samengesteld uit drie of vier fijne wollen

Oosterlynck en Jose Vermeersch en bij wijze van vingeroefe-

draden van dezelfde of lichtjes van elkaar afwijkende kleur,
die samen op een spoeltje of broche worden gewikkeld en in

ning wordt geregeld een fragment uit een historische Oudenaardse verdure nageweven.

een boogje doorheen de sprong worden ingelegd om nadien to

Nieuwe leverancier voor kartons is Binds 1987 de Oude-

worden aangeslagen met de punt van de broche of een aanslag-

naardse Kultuurdienst, die in samenwerking met het VASA-

kam. De inslag wordt niet over de gehele weefselbreedte maar

weefatelier een driejaarlijkse prijs voor het wandkleedont-

slechts plaatselijk ingebracht, daar waar de kleur vereist

werp organiseert. Het winnende ontwerp van de eerste editie

wordt. Omdat verschillende kleurvlakken naast en boven

`Blue Ocean' van Conny WOlfert (1,5 x 1,5 m/Afb. 3) werd

elkaar worden geweven blijven de broches aan de achterzijde

ondertussen gerealiseerd, terwijl voor het ex aequo winnende

van het weefsel hangen. (Afb. 2)

karton van Carman Groza (3,06 x 2,24 m) eerst een groter

Het ontwerp of karton wordt overgenomen op kalkpapier en in

getouw moest worden aangekocht. De verwerving van een
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Naast het produceren van wandtapijten op niet-commerciele
basis heeft het VASA-weefatelier nog een tweede doelstelling; met name het aanleren van de legwerktechniek aan
aspirantwevers en -weefsters. Vanaf 1980 werd tweemaal per
jaar een initiatiecursus georganiseerd, die sedert 1989 uitgebreid werd met een jaarlijkse vervolmakingscursus. De initiatiecursus met een wekelijks ritme omvat lien lessen, waar
leken worden ingewijd in het tapijtweven op kleine tafelgetouwtjes, terwijl de vervolmakingscursus het accent legt op de
ontwerpkeuze en uitvoering.
Omdat oud-cursisten graag contact met collega's en het weefatelier willen houden, werd in 1984 de vriendenkring 'De
Verdure' in het Leven geroepen. De leden kunnen niet alleen
elke donderdagmiddag gewapend met hun tafelgetouwtje in
het Huis de Lalaing terecht voor begeleiding bij weven en
uitwisselen van contacten, maar ook deelnemen aan excursies
naar tapijtententoonstellingen en -manufacturer.
De door hen gerealiseerde werken worden elk jaar in september-oktober samen met de resultaten van de VASA-openluchtateliers voor landschapsschilderen tentoongesteld.

Afb. 3. Blue Ocean van Conny
Oudenaarde).

wandtapjt
i Ku
(ltuurdienst,

haute-lisse met een weefbreedte van 3 meter maakte het
mogelijk om de limieten van de ontwerpen voor de tweede
editie van de wedstrijd hoger te leggen, zodat in november
1990 Angela Melsen werd gelauwerd met het monumentale
werk 'Lotto'. (Afb. 4)

Afb. 4. Lotto van Angela Melsen, karton (Kultuurdienst,
Oudenaarde).

NOTEN
' VASA (Vlaamse Ardennen Schilders Atelier) werd in 1971 opgericht door Mark De
Coninck en Rigobert Haeck met als opzet natuur, kunst en vrije tijd te laten samenvloeien
in een artistieke belevenis tijdens openluchtateliers voor landschapsschilderen.
2 Penelope, gemalin van de doodgewaande Griekse held Odysseus hield drie jaar lang
haar vrijers op afstand door de belofte een beslissing tot huwelijk te overwegen wanneer
het doodskleed van haar schoonvader Laertes was geweven, waarbij zij 's nachts het
weefsel gedeeltelijk ontrafelde om tijd te winnen en op de terugkeer van haar man te
wachten.
a
3 Bij linnenbinding (ook lijnwaad-, plat- of
effen binding genoemd) worden alle oneven
inslagen boven de even en onder de oneven
draden gebracht, en elke even inslag maakt
Wir
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Praktisch: Museum voor historische wandtapijten
Huis 'de Lalaing'
Bourgondiestraat 9
9700 Oudenaarde
Tel. (055) 31 48 63
Openingsuren tijdens de week van 9 tot 17 u.
Tijdens het toeristisch seizoen, open op zaterdag-, zondag- en feestdagen
van 14 tot 17 u.
Voor geleide bezoeken via de Dienst voor Toerisme, Stadhuis, Markt,
9700 Oudenaarde, tel. (055) 31 72 51.
Het weefatelier VASA is eveneens in het Huis 'de Lalaing' ondergebracht. VASA vzw. Contactadres: Mark De Coninck, L. Vandefonteynelaan 23, 9700 Oudenaarde, tel. (055) 31 25 60.
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Stedelijke Musea, Ronse
Marleen Heyse

De Sint-Hermescrypte

laat-gotische stijlkenmerken en zijn gebruik van andere materialen wist ook hij op een geslaagde manier zijn opdracht te

Het architecturaal pronkstuk van Ronse is ongetwijfeld de

integreren in de bestaande bouwconstructie.

prachtige Sint-Hermescrypte die zich uitstrekt onder de huidi-

De Sint-Hermescrypte is tevens een schoolvoorbeeld van

ge gotische kerk. Deze crypte, ingewijd in 1089, maakte deel

functionaliteit. Behalve de oorspronkelijke in- en uitgang

uit van een monumentale kapittelkerk die met zijn 60 meter

bevat de crypte nog alle essentiele kenmerken van dergelijke

lengte tot de grootste kerkelijke bouwwerken van de 1 1 de-

gebouwen. Gezien crypten begraafplaatsen van heiligen of

12de eeuw behoorde. De bovenbouw werd in de loop van de

van hun relieken zijn en hierdoor uitgroeien tot bede-

15de eeuw getransformeerd maar de Romaanse crypte en de

vaartsoorden voor de pelgrims is een al dan niet verborgen

noorderkruisbeuk werden grotendeels in hun oorspronkelijke

grafruimte noodzakelijk. Niettegenstaande te Ronse het re-

staat behouden.

liekschrijn steeds zichtbaar opgesteld gestaan heeft, werd

De crypte kan omschreven warden als groots, esthetisch en

toch een geheime kamer, het martyrium, gebouwd wat aange-

functioneel. Groots, omdat deze ruimte zich niet enkel onder

duid werd door 3 grote nissen in de westwand. Het bedevaarts-

het koor maar ook uitzonderlijk onder de dwarsbeuk van de

ritueel bestond uit het rondwandelen rond de Heilige waarbij

kerk bevindt en daardoor niet minder dan 650 m 2 zichtbare

de (hier verdwenen) dubbele trappenvlucht als in- en uitgang

oppervlakte heeft. Ze behoort hiermee tot de grote crypten van

fungeerde. Maar vermits deze handeling in feite teruggaat op

West-Europa. Esthetisch omdat men er ondergedompeld

een pre-christelijk dodenritueel moet ook de levende Heilige

wordt in een perfect uitgebalanceerde ruimte waarbij de afme-

aanwezig zijn in de cultusruimte. Overal wordt het water als

tingen een harmonieus geheel vormen en waarbij de diversi-

symbool gebruikt voor Leven, kracht en genezing. Dit ver-

teit van de bouwstijlen eerder complementair dan afstotend

klaart de aanwezigheid van een waterput als essentieel crypte-

werkt. Men merkt er duidelijk 3 verschillende bouwfasen.

element. Uitzonderlijk zijn te Ronse ook 2 badkamers ge-

Van het oorspronkelijk Romaans gebouw blijven bijna alle

bouwd, geflankeerd door 2 badkapellen waar een kapelaan de

wanden in lokale ijzerzandsteen over en 15 van de oorspron-

mis verzorgde voor de badende pelgrim. Een laatste element

kelijke 24 zuilen stutten nog steeds het gebouw. Ze zijn

in deze cultusplaatsen is de aanwezigheid van tallow graven

monoliet en dragen vrij primitieve teerlingkapitelen. Van het

van de lokale adel die zich het privilegie toegekend had in de

gewelf zijn enkel de eerste twee traveeen bewaard in schrille

onmiddellijke nabijheid van de Heilige te wachten op het

tegenstelling met de vroeg-gotische bakstenen gewelven die

Laatste Oordeel.

zich verder uitspreiden over het transept en een gedeelte van

In de zijkapellen staat verder een mooie collectie archeologi-

het koor. Samen met de 9 trommelzuilen met bladkapiteel zijn

sche voorwerpen uit de kerkelijke site opgesteld, gaande

ze het resultaat van een grootscheepse restauratiefase in de
13de eeuw na de instorting van de vieringtoren. Een derde

vanaf de prehistorie tot de 18de eeuw.

architect kreeg in het begin van de 16de eeuw de opdracht het
kooreinde van de crypte uit te breiden. Niettegenstaande zijn

Sint-Hermescrypte (op de achtergrond: namaak-schrijn van de
H. Hermes).

Folkloremuseum.
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Het folkloremuseum

Het textielmuseum

Op enkele meters daarvandaan ligt een mooie gerestaureerde

Wie Ronse door en door wil kennen mag zeker niet nalaten

kanunnikenwoning uit de 17de-18de eeuw. Hier vond het

ook een bezoek te brengen aan de jongste telg van de stedelij-

folkloremuseum Binds 1952 een onderdak om er in de stijlvol-

ke musea nl. het textielmuseum. Daar wordt vooral het indus-

le Louis XV- en Louis XVI-salons zijn stadspatrimonium

trieel en socio-economisch aspect van de stad in de kijker

tentoon te stellen. In de salons zijn verfijnd meubilair en

gesteld. Vooreerst wordt er een machinepark bewaard dat de

huisraad ondergebracht evenals het artistiek oeuvre van loka-

technologische vooruitgang in deze sector moet illustreren.

le 19de-eeuwse kunstenaars. Elders worden een aantal ver-

Voorop komen de manuele werktuigen, meestal uit bout en

dienstelijke stadsgenoten in het Licht gesteld: taal- en letter-

afgestemd op de vlasbewerking. Zij evoceren, samen met een

kundigen; musici waaronder de beroemde renaissance-

reeks naafi- en breimachines, de heel Lange traditie van de

componist C. De Rore'; de grote pedagoog 0. Decroly, prof.

huisnijverheid. Wat de gemechaniseerde produktie betreft,

Renard, de grondlegger van het diepzeeonderzoek, enkele

werden zowel machines uit spinnerij, preparatie als weverij

ingenieurs waaronder G. Royers (haven Antwerpen), F. Bru-

opgesteld. De bedoeling is het reconstrueren van een volledi-

neel en M. Castiau (spoorwegen). De rijke verzamelingen van

ge produktieketting waarbij de machines in werking kunnen

schuttersgilden werden samengebracht in de imposante gil-

worden gesteld. Naast dit eerder technisch aspect werd een

denzaal op de verdieping waar eveneens een ruimte voorbe-

tweede accent gelegd op de historische groei van Ronse als

houden werd voor de prehistorie van de streek. Naast een

textielstad. Een rijke collectie iconografisch materiaal als

evocatie van de Fiertelommegang treft men verder in de

oude foto's, diploma's, gedenkschriften, aangevuld met tal-

folklorezaal de vroegste foto's van het plaatselijk vereni-

rijke reprodukties van fotomateriaal uit prive-bezit, beklem-

gingsleven en tal van oude gebruiksvoorwerpen aan.

tonen het menselijk element in dit economisch gebeuren. Ze

De tweede afdeling van het museum omvat de reconstructie

tonen de evolutie van een micro-maatschappij in een veelheid

van een aantal oude ambachtsateliers. Centraal staat de we-

van aspecten: kinderarbeid, onderwijs, enz.

verskamer omdat de textiel hier eeuwenlang de economische

Een belangrijke collectie staalboeken vormt ten slotte een

hartslag vormde. Ook het ambacht van de mandenvlechter, de

synthese van heel dit textielverleden: techniek en vakkennis

Bakker en de schoenmaker worden er levendig voorgesteld.

verweven in een reepje stof dat het naamkaartje werd van

Op de binnenplaats werd nog een schietspoelmakerij opnieuw

Ronse in een groot deel van de wereld.

ingericht evenals een klompenmakerij. Elk bezoek eindigt

Dit museum zit nog steeds in zijn groeistadium en snakt naar

traditioneel in het estaminet 'In den Ouden Dragonder' waar

uitbreidingsmogelijkheden die in de nabije toekomst zullen

de melodieuze klanken van het symphonium de sfeer evoceren van een Lang vervlogen tijd.

gerealiseerd worden.
' Zie: A. Cambier, Het recente onderzoek naar de afkomst van de madrigalist Cypriaan
de Rore, in Vlaanderen, nr. 209 (jan.-febr. 1986), blz. 45-47.

Textielmuseum.
140.*Osp:4,..*

Stedelijke Musea Ronse
Priesterstraat 11-15, 9600 Ronse, tel.: (055) 21.17.30
Museumbeheerder: Marleen Heyse
Open: weekdagen 10-12 en 14-17 uur, zondag: 10-12 en 15-18 uur
Gesloten op maandag en van 15 november tot Pasen (tenzij op afspraak).
Toegang: individueel 25 fr., roe en 15 fr., scholen 10 fr., geleid bezoek:
300 fr.
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Julien Lyssens

Mercatorstede

van een 13de-eeuwse waterburcht, de 16de-eeuwse Spaanse
watermolen en het rustige Lode Scheltjensplein. Met de aan-

Rupelmonde, gelegen aan de Schelde, tegenover de monding

leg van het Lode Scheltjensplein in 1969 kreeg het Mercator-

van de Rupel, is een deelgemeente van Kruibeke en maakt

eiland zijn huidige vorm. Toen werd, op initiatief van Bert

deel uit van het Land van Waas. Van middeleeuwse stad

Peleman en met medewerking van het toenmalige gemeente-

evolueerde Rupelmonde tot een industrieel centrum in de

bestuur van Rupelmonde en de genietroepen van Burcht, een

19de eeuw en een belangrijk toeristisch centrum aan de Schel-

tot stort geworden schor in de Schelde omgebouwd tot een

de. In 1512 werd hier de geniale cartograaf Gerardus Mercator

gezellig parkje. Het park wordt gedomineerd door het monu-

geboren, Wiens standbeeld op het Marktplein prijkt.

mentale beeld `Uilenspiegel groet de Schelde' van Sophia

Als stadje gelegen aan de Schelde is het een eeuwenoud

Smit. Daarnaast is er een verzameling scheepsankers, rust-

vissers- en schippersnest. Met de vervuiling van deze eens zo

banken met namen van Scheldekunstenaars en de kunste-

prachtige en machtige rivier zijn met de vissen ook de Schel-

naarsark 'De Karekiet'. In de omgeving van de Graventoren

devissers verdwenen. Maar de schipperstraditie leeft hier nog

staat het beeld `Reinaert, pelgrim en torenwachter' van An-

voort in de gezellige en typische schipperswijk 'Het Schelle-

toon Damen en de `Reinaert muur' van Wilfried Van den

ke ' .

Broeck.

Reinaert de Vos, 'den fellen metten roden baerde', die met zijn
schelmstreken het Land van Waas onveilig maakte, heeft in

De Graventoren

Rupelmonde zijn voornaamste verblijfplaats gevonden. Alhoewel het stadje niet specifiek vermeld staat in het Reinaert-

De geschiedenis van Rupelmonde hangt nauw samen met deze

verhaal, heeft het als enige stad in het Land van Waas, toen in

van de middeleeuwse waterburcht die hier destijds gebouwd

de 13de eeuw het verhaal geschreven werd, zeker een belang-

was aan de Schelde.

rijke rol toebedeeld gekregen. Was hier misschien het hof van

De huidige funderingen van de Graventoren dateren uit de

Koning Nobel gelegen ?

13de eeuw. Omdat ze tot heden nog bijna onveranderd zijn

Het historisch verleden, zijn ligging aan de Schelde en de

gebleven, geven ze ons een duidelijk beeld van de monumen-

typische eigenheid van Rupelmonde worden weerspiegeld in

tale middeleeuwse burchtenarchitectuur. De machtige water-

twee musea die gelegen zijn op het Mercator-eiland.

burcht, die Sanderus tekende in zijn Tlandria Illustrata', was
omgeven door een brede wal die rechtstreeks in verbinding

Mercator-eiland

stond met de Schelde.
Deze kolossale vesting met 17 torens diende hoofdzakelijk ter

Het Mercator-eiland is een klein domein dat gelegen is aan de

verdediging van de Schelde en de Rupel, twee rivieren die

Schelde. Het omvat de machtige Graventoren, een overblijfsel

economisch van zeer groot belang waren in een tijd toen alle

Graventoren met op de voorgrond, aan de
in an van het Mercatoreiland, we
omkapel.
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transport nog gebeurde over de waterwegen. Het archief van
Vlaanderen vond hier een veilig onderkomen. Van hieruit
werd ook de tol geind, die voorbijvarende schepen dienden te
betalen aan de stad Rupelmonde. Een privilege dat de stad in
1271 kreeg van Margaretha van Constantinopel. In de 16de
eeuw werd de burcht omgevormd tot staatsgevangenis, waarin
o.a. Gerardus Mercator een aantal maanden gevangen zat, op
beschuldiging van ketterij. Deze waterburcht, gelegen aan de
Schelde, tegenover de monding van de Rupel en op de grens
van Vlaanderen en Brabant, werd meermaals het doelwit van
vreemde troepen en oorlogszuchtige volkeren. Tot het einde
van de 17de eeuw kon zij aan alle aanvallen weerstaan, maar
moest uiteindelijk buigen voor moderne en krachtige wapens,
die de burcht volledig in puin schoten. Tussen de ruffles lag
een overvloed aan nog bruikbare bouwmaterialen, die gretige
afnemers vonden. Ook voor de bouw van de 0.-L.-Vrouwekerk in Rupelmonde werd van dit gratis bouwmateriaal gebruik gemaakt. We moeten wachten tot in 1817 eer de burcht
gedeeltelijk zal herrijzen. Het was Baron 't Felt die op de
ruInes een bakstenen toren liet bouwen, dienstig als jachtpaviljoen. Maar ook dit jachtpaviljoen geraakte op het einde van
de 19de eeuw in onbruik. De landbouwer, die de kasteelhoeve
bewoonde, maakte er dankbaar gebruik van en toverde ' dit
historisch gebouw om tot een kippenhok en een varkensstal.
De Antwerpse romancier Lode Baekelmans en de Scheldedichter Bert Peleman richtten er, in samenspraak met de
landbouwer-eigenaar Michel Ost, een Scheldemuseum in.
Het Schelde- en Mercatormuseum
Het museum is vooral gewijd aan kunstenaars die gewoond en
gewerkt hebben aan de Schelde of die de Schelde in hun

werken vereeuwigd hebben. De bovenste verdieping is volledig gewijd aan de geniale filosoof en cartograaf Gerardus
Mercator. In het oude 13de-eeuwse gedeelte wordt de geschiedenis van de Graventoren en de middeleeuwse burchtenbouw belicht. Op de tinne van de toren heeft de bezoeker een
buitengewoon panoramisch zicht op de Schelde en de omliggende polders. Een orienteringstafel geeft de richting en de
afstand aan tot de belangrijkste steden en gemeenten die
gelegen zijn aan de Schelde en de Rupel. Het museum is een
ideaal vertrekpunt voor een boottocht op de Schelde of een
verkenningstocht langs dijken en polders in het natuurpark
Scheldeland, de streek tussen Rupel en Dender.
Mercator
Een belangrijke afdeling in het Scheldemuseum is voorbehouden aan Gerard De Cremer, hier geboren in 1512. Als zoon van
een eenvoudige schoenlapper zou hij het brengen tot keizerlijk cartograaf. Aan de universiteit te Leuven verlatijnste hij,
naar de gewoonte van die tijd, zijn naam in Gerardus Mercator. Aanvankelijk studeerde hij wijsbegeerte, maar in die
troebele tijden van inquisitie en godsdienstoorlogen was dit
nogal een gevaarlijk onderwerp. Op aanraden van zijn vrienden schakelde hij over naar een commerciele wetenschap, de
geografie.
Mercator verrichtte baanbrekend werk die vooral de zeevaart
buitengewone diensten zou bewijzen. Niet alleen hervormde
hij met zijn Mercator-projectie de cartografie, maar maakte
hij, door het bepalen van het Magnetum Insula' of het Magnetische noorden' (1541), het reizen op zee nauwkeuriger.
In zijn atelier vervaardigde hij aardglobes, hemelsferen en
meetkundige instrumenten.

A

Mercatorzaal, Scheldemuseum.
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lenstenen aan. Twee ervan dienden om graan te malen, de twee
andere voor het malen van eikeschors. Het rad en het mechanisme werden ontworpen door de Franse ingenieur Poncelet.
Alhoewel alle attributen om de molen te laten werken nog
aanwezig zijn, kan hij bij gebrek aan de noodzakelijk uit te
voeren renovatiewerken niet meer functioneren.
Het Reinaertmuseum
De laatste mulder stopte zijn activiteiten op het einde van de
jaren vijftig. In de vrijgekomen ruimten werd op initiatief van
Bert Peleman een museum ingericht. Aanvankelijk was het
gewijd aan Tij1 Uilenspiegel, maar die collectie werd aan de
gemeente Damme geschonken. Naar aanleiding van het Reinaertjaar in 1963 werd in de watermolen een Reinaert de Vosmuseum ondergebracht. In deze 16de-eeuwse omgeving van
molenattributen, oude handsteen en eiken balken, worden de
streken van de sluwe Vos op een ludieke of artistieke manier
voorgesteld. Het museum bevat documenten, foto's, boeken,
en kunstwerken over het Reinaertverhaal. De collectie omvat
stukken van over de gehele wereld. In de benedenzaal worden
thematentoonstellingen gehouden. Aan het museum is ook
een belangrijk Reinaertarchief verbonden.
Reinaertraad
Naar aanleiding van het Reinaertjaar in 1963 werd op initiatief
van Bert Peleman en onder het ere-voorzitterschap van Stijn
Streuvels, de Reinaertraad opgericht. Jaarlijks komt deze raad
bijeen op de Reinaertzolder in de watermolen. Specialisten
wisselen er van gedachten over het Reinaertepos en worden
nieuwe ontdekkingen, herdrukken en nieuwe initiatieven
i.v.m. Reinaert voorgesteld. Bij die gelegenheid wordt ook de
Vossestaart' uitgereikt aan enkele verdienstelijke vossejagers. De laureaten zijn meestal academici of kunstenaars die

Reinaertzolder in de Watermolen (16de eeuw).

zich al jaren inzetten om de streken van de vos te doorgronden
of ze op een kunstzinnige manier uit te beelden. Van deze
Reinaerdiaanse plechtigheid vinden we talrijke foto's en documenten in het museum.
In 1552 week Mercator uit naar het meer tolerante Duisburg.
Daar wijdde hij zich aan zijn levenswerk 'De Cosmographic'.
In dit monumentaaal werk, dat bestaat uit vijf boekdelen,
bracht hij o.a. de toen bekende wereld in kaart. De bundeling
van deze kaarten gaf hij de naam van de Griekse god

Atlas.

Mercator overleed te Duisburg in 1594.
De watermolen
Op het einde van het historische, middeleeuwse haventje van
Rupelmonde staat de Vlaams-Spaanse watermolen. Deze
merkwaardige molen, die dateert van 1516, werkt met de
getijden van de Schelde. Het is de laatste getijdemolen in

- Schelde- en Mercatormuseum
- Reinaertmuseum
Mercator-eiland Rupelmonde
Open: Pasen tot Allerheiligen
conservator: Bert Peleman
Inlichtingen: VVV-Rupelmonde

Europa en waarschijnlijk is hij uniek in de wereld. Het krachtige rad, dat met zijn 6 m doorsnede en 1 m breedte het
grootste binnenrad van Belgie is, drijft vier reusachtige mo-

Toegangsprijs voor de 2 musea:

Tel. (03) 219 17 40
Tel. (03) 774 15 39 of
(03) 774 19 15.
20 fr./PP.
groep 15 fr./PP.
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Piet Van Bouchaute

Als regionale Vlaamse centrumstad kan Sint-Niklaas Bogen

hoofdplaats van het Arrondissement te verzamelen'. De col-

op een rijkelijk uitgebouwde museumsector, die het resultaat

lecties van de Oudheidkundige Kring vormen de basis van het

is van de sedert begin de jaren zeventig aangezwengelde

huidige Historisch Museum van het Land van Waas, dat in het

culturele dynamiek. De stad heeft zich de laatste twee decen-

vroegere kasteel Janssens de Vaerebeke (in de Zamanstraat

nia bijzonder ingespannen om zijn patrimonium uit te breiden

49) en de belendende zalen opgebouwd wordt. Hier vindt men

en het in een aangepast museaal kader onder te brengen.

de internationaal vermaarde Mercatorverzameling, met als

Daarvan getuigen een reeks belangrijke verwervingen — met

topstukken de originele aard- en hemelglobes resp. uit 1541 en

de 50.000 exlibris van Jan Rhebergen (in 1975) en de kappers-

1551, en daarnaast een indrukwekkende serie atlassen, kaar-

verzameling van Raymond Resmann (in 1984) als blikvangers

ten en geschriften van de beroemde cartograaf en zijn navol-

— en een aanzienlijk aantal investeringen inzake infrastruc-

gers. Hoewel Gerard Mercator een Rupelmondenaar was —

tuur en renovatie. De aankoop en inrichting van een monu-

hij is er op 5 maart 1512 geboren — wordt hij in Sint-Niklaas

mentaal herenhuis in de Stationsstraat als museum voor plas-

speciaal in ere gehouden. Dat is te danken aan het studie- en

tische en toegepaste kunsten is ongetwijfeld het hoogtepunt.

verzamelwerk van de Sint-Niklase geneesheer Jan Hubert van

Maar de stad heeft alweer andere realisaties in het vooruit-

Raemdonck, eminent lid van de Oudheidkundige Kring.

zicht: na de plechtige openstelling van een vernieuwde afde-

Het Historisch Museum heeft evenwel nog veel meer te

ling rond het ontstaan en de geschiedenis van de B oudelo-

bieden. De archeologische zaal geeft — in een chronologisch

abdij te Klein-Sinaai (juni 1991) wordt er vlijtig gewerkt aan

verband — een overzicht van de bodemvondsten uit het

de voorbereiding van een breigoedafdeling, die het recente

Waasland. Schelpen, fossielen, beenderen van mammoeten,

industrieel-archeologische verleden in kaart zal brengen.
Deze onstuimige evolutie, die inhoudelijk wordt geschraagd
door een groeiende hoeveelheid wetenschappelijke, educatieve en cultuur-animerende activiteiten, zou ons bijna doen
vergeten dat de oorsprong van het museum moet gezocht
worden bij de Koninklijke Oudheidkundige Kring van het
Land van Waas. Dit eerbiedwaardig genootschap, dat in 1861
gesticht werd, rekende het tot zijn opdracht om archivalia en
voorwerpen in verband met de historiek van stad en streek
`van de vernieling en de vergetelheid te redden en in de

Dubbele bladzUde uit een in 1613 gepubliceerde atlas. Links het
portret van Gerard Mercator (Rupelmonde 1512-Duisburg 1594),
rechts de uit ever Judocus Hondius (Wakken 1546-Amsterdam
1611).

Exlibris van de Fransman Jean-Marcel Bertrand, Houtgravure,
bekroond in de Internationale Wedstrijd van 1989, in de categorie
hoogdruk (thema: muziek).
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oerossen en walvissen, pijlpunten en potscherven, tulp- en

gen vormt de hoeksteen van de Biennale voor de Kleingrafiek.

klokbekers uit diverse urnenvelden, silexstenen, een Romein-

Voor 1993 werd, in het vooruitzicht van de herdenking van het

se muntschat, Merovingische wapens en dergelijke meer con-

overlijden van Mercator, 'Cartografie' en 'Ontdekkingsrei-

fronteren de bezoeker met de wereld van zijn verre voorou-

zen' als thema uitgekozen.

ders. De thematische museumlessen voor het basisonderwijs

Naast de exlibriotheek treft men, ietwat onverwacht, twee

over ' Wat is archeologie ?', `De Romeinen' en `De verlich-

merkwaardige cultuurhistorische collecties aan, die in feite

ting ' worden door kinderen en leerkrachten veelal enthousiast

hun oorsprong hebben in de verwoede verzamelijver van twee

onthaald, precies vanwege het tastbare karakter ervan. Allicht

Waaslanders, Jozef de Caluwe en Raymond Resmann. De

zal deze archeologische afdeling later verder aangevuld wor-

afdeling ' Van muziekdoos tot grammofoon' illustreert op een

den met een keuze uit het boeiende materiaal dat door de

levendige manier de evolutie van de fonografie vanaf zijn

intergemeentelijke vzw Archeologische Dienst Waasland op-

ontdekking door Edison in 1877. Onder begeleiding van De

gegraven en bestudeerd wordt. Ruimtelijk zit het Historisch

Caluwe of van een van de stadsgidsen kan men er kennisma-

Museum wat benepen sinds de brand van 25 mei 1988, waar-

ken met de voorlopers van de juke-box en de compact-disc. De

door de traphal en een groot deel van de bovenverdieping

mahoniehouten ' Orpheus ' -muziekdoos uit Leipzig (1899), de

voorlopig onbruikbaar werd.

Edison Opera Phonograph uit New Jersey (1911), de Excel-

Een straat verder — in een andere arm van het met platanen

sior-koffergrammofoon (1925) en meer dan 150 andere toe-

omringde Regentieplein — werd op 15 maart 1975 het Inter-

stellen werden met zorg nagezien en/of gerestaureerd en zijn

nationaal Exlibriscentrum geopend. In een voormalig fa-

allemaal speelklaar. De verzameling ' Barbierama' brengt ons

briekspand aan de Regentiestraat 61-63 werd een publiek

dan weer in een heel andere sfeer, hoewel de objecten groten-

toegankelijke exlibriotheek gevestigd. Het gaat bier om een

deels uit dezelfde periode (tweede helft negentiende/eerste

unieke, goed geordende collectie van ca. 110.000 exlibris,

helft twintigste eeuw) stammen. Vier authentieke kapperssa-

d.w.z. eigendomsmerken die in boeken gekleefd worden en

ions met alles erop en eraan geven een beeld van de uitrusting

die vaak kostbare grafische kleinoden zijn. In de vijftiende

van de `coiffeurs' annoo 1900. Aan de hand van een paar

eeuw ontstaan met bij uitstek heraldische voorstellingen, de in

duizend voorwerpen — aderlaatkopjes, snorrepotten, baard-

hout gesneden of gegraveerd werden, heeft het exlibris zich in

schotels, krulijzers, sierkammen, haarstukjes, permanent- en

de loop der eeuwen ontwikkeld tot een technisch veelzijdig en

haardroogtoestellen, toiletkoffers — krijgt men een idee van

complex genre, waarin de meest verschillende onderwerpen

de geschiedenis van het beroep, van de middeleeuwse barbier-

aan bod komen. Vanuit het Exlibriscentrum wordt de twee-

chirurgijn tot de hedendaagse hairstylist.

jaarlijkse Internationale exlibriswedstrijd gecoordineerd. De

Sedert oktober 1988 heeft Sint-Niklaas een prestigieuze nieu-

wedstrijd is thematisch opgevat en kent hoofdprijzen toe aan
de laureaten van de categorieen hoogdruk, diepdruk en vlak-

we museumafdeling, de Salons voor Schone Kunsten. De
imposante privewoning in de Stationsstraat (nr. 73), die om-

druk. De expositie van de door de jury geselecteerde inzendin-

streeks 1930 gebouwd werd voor textielbaron Edmond Meert,

Art nouveau-kapperstoilet uit 1892, afkomstig van de Gentse
familie De Tremmerie. Pronkstuk uit de Barbieramaverzameling,
met diverse gebruiksvoorwerpen: lotionflessen, waterbussen,
aluinstenen, waskom met waterkan en brillantinebusjes.

Salon Evenepoel.
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De Sint-Niklase musea

vormt het gedroomde decor voor het tentoonstellen van de
belangrijkste stukken uit het stedelijk kunstpatrimonium. De
eigen card van de collectie, die de stad Binds 1859 door
aankopen en schenkingen tot stand heeft gebracht, past goed
bij de intimiteit en grandeur van deze in eigen beheer gerenoveerde salons. De verzameling nude meesters met landschappen, stillevens, bijbelse taferelen en de daarbij aansluitende
genrestukken uit de negentiende eeuw worden geexposeerd in
een prachtig interieur, met grote spiegels, damasten wandbekleding, sierlijk smeedwerk, marmeren schouwen en verzorgd stucwerk. De salonsfeer wordt nog versterkt door het
her en der verspreide siermeubilair: pronkkabinetten, bergeres, buffetkasten. Wie de Salons voor Schone Kunsten volgens het uitgedachte traject doorwandelt, maakt een boeiende
en ongetwijfeld leerrijke tocht door de kunstgeschiedenis van
de zestiende tot de eerste helft van de twintigste eeuw. Topwerken uit de verzameling zijn de schilderijen, tekeningen en
schetsen van Henri Evenepoel (ondermeer het gerenommeerde 'La dinette ' ), een bloemstuk van Guillaume Vogels
(`Chrysanten'), een berglandschap van Joos de Momper en
Sebastiaan Vrancx, een zelfportret van Lambert Lombard en
de sociaal-realistische taferelen van Eugene Laermans. In een
grote ruimte op de eerste verdieping vindt men een keuze uit
het oeuvre van Wase kunstenaars zoals Ernest Welvaert,
Alfons Proost en Sander Wijnants. Bijzondere aandacht wordt
besteed aan de overleden Mechelse academiedirecteur Ernest
Albert. De tentoongestelde werken worden afgebeeld en beschreven in een omvangrijke ' Catalogus van het Stedelijk
Kunstbezit'.

Door nauw overleg en samenwerking tussen de Stedelijke
Musea, de Toeristische Dienst en het Cultureel Centrum blijft
er altijd Leven in het museum. Er is een stevige traditie van
tijdelijke tentoonstellingen, die zich kristalliseren rond een
aantal onderwerpen: retrospectieven van schilders uit de eigen collectie (in 1992 Edmond Verstraeten, in 1993 Jean
Laudy), grafiekbiennales, cultuurhistorische exposities (in
1990 ' Tussen heks en heilige' over het vrouwbeeld aan het
begin van de nieuwe tijd), educatieve projecten met hedendaagse kunst voor kinderen (in 1992 over het thema `Lijnen').
Sinds het voorjaar van 1990 werd de Educatieve Dienst op een
nieuwe leest geschoeid en geherorienteerd naar een creatieve
verwerking van het museumbezoek (ateliers). De Salons voor
Schone Kunsten worden meer en meer gebruikt als locatie
voor een beetje exclusieve culturele manifestaties zoals kleine concerten, nocturnes, voorstellingen van kunstmappen,
persontmoetingen, voordrachtavonden. De inmiddels opnieuw aangelegde tuin zal vanaf 1992 als beeldenpark gaan
functioneren. In de Regentiestraat is een Museumtheater in
opbouw, bedoeld voor museumintrodukties, voordrachtcycli,
bescheiden muziek- en dramaprodukties, poppenspel, diavoorstellingen en vormingsactiviteiten. De ideeen groeien, de
plannen rijpen, ... en worden stukje voor stukje verwezenlijkt.

Bergachtig landschap van Joos de Momper (Antwerpen 1564-1635
en Sebastiaan Vrancx(Antwerpen 1573-1647). Olieverf op paneel,
36 x 45 cm.

— Historisch Museum van het Land van Waas, Zamanstraat 49, tel.:
(03) 777.29.42, tevens zetel en archief van de Koninklijke Oudheidkundie
g
Kring van het Land van Waas.
— Internationaal Exlibriscentrum, Regentiestraat 61-63, tel.: (03)
777.29.42, tevens administratie van de intergemeentelijke vzw Archeologische Dienst Waasland en van het Verbond voor Oudheidkundig Bodemonderzoek in Oost-Vlaanderen.
— Salons voor Schone Kunsten, Stationsstraat 73, tel.: (03) 778.17.45.
— Openingsuren: dinsdag t.e.m. zaterdag, 14 tot 17 uur; zondag, 10 tot 17
uur; maandag gesloten (tijdens het seizoen). Er is een wintersluiting voor
het Historisch Museum en het Internationaal Exlibriscentrum, van begin
oktober tot eind maart. Voor klassen engroepen onder begeleiding van een
educatief medewerker of een stadsgids kunnen na afspraak met de administratie afwijkingen worden toegestaan.
— Toegangsprijs: combinatieticket voor alle vaste collecties en eventuele
tijdelijke tentoonstellingen: 30 frank; groepen, CJP, Plus-3 Pas, werklozen: 20 frank; kinderen: 10 frank. Een jaarlijks to hernieuwen museumkaart, die een aanzienlijke korting mogelijk maakt op catalogi van lopende
tentoonstellingen, kost 100 frank. Een gezinskaart kost 200 frank.

36 Museum Heraldiek Benelux, Temse
Luc De Ryck

In 1982 stelde het gemeentebestuur van Temse een ruime
expozaal ter beschikking van de nieuwe vzw Museum Heraldiek Benelux in het gemeentelijke gebouwencomplex Dacca.
Net als het Gemeentemuseum is het Museum Heraldiek Benelux intussen een gemeentelijke instelling geworden. Het museum beschikt over circa 400 wapenschilden en 150 vlaggen,
talrijke aanverwante emblemen en afbeeldingen van de nationale eretekens. Diverse wandpanelen, een levensgroot harnas
en een authentieke wapenkaart uit de 16de eeuw verduidelijken het ontstaan, de evolutie en de betekenis van de heraldiek.
Door schenkingen en aankopen worth de huidige museumcollectie nog steeds aangevuld.
Het Museum Heraldiek Benelux laat de bezoekers op een
didactisch verantwoorde manier kennismaken met de voor
velen onbekende wereld van de heraldiek. Wapenkunde is
nochtans een echt volksverschijnsel, gezien de vele duizenden

Museum Heraldiek:gemeentehjke wapenschilden.

bekende niet-adellijke wapens tegenover de enkele honderden adellijke. Het Museum Heraldiek Benelux beschikt bovendien over een rijk gevulde bibliotheek met gespecialiseerde naslagwerken over heraldiek, banistiek en genealogie.
GeInteresseerde bezoekers kunnen van deze huisbibliotheek

Het Museum Heraldiek Benelux — het enige museum in de

gebruik maken.

wereld dat uitsluitend gewijd is aan wapenschilden, vlaggen
en eretekens — is Binds 1985 eigendom van het gemeentebestuur van Temse.
De wortels van het museum gaan terug tot in 1955, toen Jean
Boeykens (1901-1987), oud-schepen van Temse en oprichter
van het Gemeentemuseum (1942), de studie aanvatte van
wapenschilden (heraldiek) en vlaggen (banistiek). Wat als
zinvolle vrijetijdsbesteding was begonnen, groeide uit tot een
passie. De verzameling van Jean Boeykens was in 1964 zo
omvangrijk geworden, dat zij aan de basis lag van de oprichting van de ' Stichting Heraldiek Benelux'. Wegens het ontbreken van een vaste tentoonstellingsruimte kwam deze instelling niet van de grond.

Museum Heraldiek

Museum Heraldiek Benelux
Kasteelstraat 74
9140 Temse
Tel.: (03) 771.00.07 - toestel 24 (openingsuren)
Museumfunctionaris: Martine Verbeke (tel. (03) 711.08.04 -prive)
Openingsuren: zaterdag 14-18 uur, zondag 10-12 en 14-18 uur.
Andere bezoekdagen en -uren en/of een geleide rondgang zijn mogelijk op
afspraak.
Een uitgebreide begeleidende brochure (Nederlands- en Franstalig) is ter
plaatse verkrijgbaar.
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wij huldigen / wij gedenken

KUNSTSCHILDER

geneugten des levens.

NOEL MATTHIJS 65

Gaby was een rechtlijnig man,
ondanks zijn schijnbaar hard
Noel Matthijs werd op 10 ok-

en onbuigzaam karakter. Wij

tober 1926 te Overboelare

kunnen zeggen: hij was een

(Geraardsbergen)

geboren.

goede vriend. Heel intiem kon

Hij kreeg zijn opleiding aan de

hij praten over schilderkunst

Aalsterse Academie. Vanaf de

en poezie; hij wist waaraan

jaren 50 schilderde hij voorna-

zich te houden. Het was goed,

melijk portretten, landschap-

Of het was 'lane en apekool'.

pen en stillevens om later in

Tien jaar geleden hebben wij

het vaarwater van het expres-

samen de kunstkring

sionisme te komen. Kort na

Scheure

D'Oude

gesticht in Loker,

de Algerijnse onafhankelijk-

waar verscheidene activiteiten

heidsstrijd bracht hij een bezoek aan dit land. De inwo-

op de kalender stonden, met als hoogtepunt een tentoonstelling van werken van een viertal schilders, waarbij Andre De-

ners, het landschap, de zon, de hevige kleuren lieten een grote

medts als inleider fungeerde. Ook woordkunstenaars waren

indruk op hem na, in zoverre dat deze gedurende enkele jaren

er van de partij. Dat was voor Gaby een herademing na het

zijn belangrijkste inspiratiebron waren. Vanaf de jaren '70

drukke werk. Hij was directeur-administratie en personeel

zal hij een geheel eigen vorm van symbolisme ontwikkelen

van de Tieltse drukkerij-uitgeverij Lannoo.

waaraan hij sindsdien is blijven vasthouden. Zijn werken zijn

Gabriel Dekiere werd in Bavikhove geboren op 28 november

voor iedereen gemakkelijk toegankelijk. Door het gebruik

1936. Op amper 54-jarige leeftijd overleed hij op maandag

van symbolen of alledaagse voorwerpen geeft hij uitdrukking

5 augustus 1991 aan een kortstondige ziekte, in zijn ver-

aan zijn gevoelens over het leven, oorlog, vrede, geboorte en

trouwde woning in de Stoktmolenstraat 37 in Tielt, in aanwe-

dood. De symbolen waarmee het thema weergegeven wordt

zigheid van zijn vrouw Nicole en zijn twee dochters.

worden soms nog versterkt met secundaire symbolen zoals de

Uitgever Godfried Lannoo benadrukte in zijn afscheidsrede

cirkel en anderzijds de symbolische waarde van de kleur.

dat Gaby Dekiere een heel toegewijd en bekwaam medewer-

leder werk kan onderwerp vormen voor individuele analyse

ker was en dat zijn heengaan een groot verlies betekent.

die volgens vier criteria kan gebeuren: thema, symboliek,

Tot afscheid dragen wij dit heel toepasselijke gedicht aan

kleur en harmonie. Noel Matthijs evolueerde van expressio-

Gaby op:

nisme over dramatisch realisme naar een psychologische lyriek. Het dramatisch element werd lyrisch-poetisch en de rea-

Hoe fijn besnaard
ben jij als mens
om 't even
wie of wat je bent
of bent geweest;
al is het soms van korte duur
elk leven heeft een zin
die voor de medemens
toch blifft bestaan.
Er komt Been einde
na de dood;
je blOft in hart en geest
van wie je onomwonden
hebt bemind.

liteit die aanvankelijk overgeaccentueerd was, werd gesublimeerd en geabstraheerd. Kracht werd vervangen door beheersing. Noel Matthijs is ook als etser en beeldhouwer actief. In de lente van 1992 wordt een retrospectieve tentoonstelling van zijn werken gehouden in het Koetsenhuis (Abdij)
te Geraardsbergen (Hogeweg 180, 9500 Geraardsbergen).

J. V. S.

IN MEMORIAM

GABRIEL DEKIERE
Lid van de Raad van Bestuur van het C.V.K.V.

Joris Ostyn

en de Redactie van `Vlaanderen' .
Toen wij de familie Dekiere een bezoek brachten, amper twee
weken voor de fatale doktersuitspraken over de gezondheidstoestand van Gabriel (wij noemden hem kortweg Gaby), zag
hij — heel enthousiast, maar toch ook met een beetje argwaan over zijn gezondheid — met verlangen uit naar een verdiende rustpauze in het gezellig zomerverblijf in Westouter.

N.v.d.r.:

Het was begin juni. Westouter, zijn tweede thuis, waar hij

de beer Roger Geerts verzoekt zijn naam te schrappen onder
het In Memoriam-artikel voor kunstschilder Jac Paredis in

met vrouw, kinderen en kleinkind, van wie hij uitermate

Vlaanderen nr. 238, blz. 301.

hield, ook met enkele vrienden, eens kon genieten van de

Poetisch Bericht
Zowel C.V.K.V.-leden als abonnees kunnen
edichten ter selectie sturen aan
g
Tijdschrift `Vlaanderen',
Redactiesecretariaat 'Ter Hoogserleie',
Hondstraat 6 - 8700 Tielt.

Er is meer

Samenstellers: Fernand Florizoone & Chris Torfs

Per selectie worden slechts tweegedichten van
dezelfde dichter(es) — in tweevoudgetikt — ter
beoordeling aanvaard.
Ingestuurde gedichten worden niet

Verleidelijk ontwaken

teruggezonden en over ingezonden werk wordt
nietgecorrespondeerd, noch getelefoneerd.
Aan de auteurs van degepubliceerde gedichten
wordt achteraf een bewijsexemplaar gestuurd.

Zomertijd 2

voor Karel Jonckheere
Er is meer wanneer je gaat
dan wanneer je komt.
Er blij ft je spiegelbeeld,
mahoniehoutgevat,
je hand die 't blanke tafelkleed
ter end strelend effen streek.
De vork die door je adem ging
en hetgebloemde bord,
een klankbord voor je lach.
Ook hetglas, rood-bordeaux bedrukt
met een stem el van gesmaakt geluk.
En in je geur, doorheen het huis,
het wiegende geruis van je jurk,
hetepapavers op je gladle huid,
een tuin van weelde,
de kelk van de bruid.
Er is meer wanneer je gaat.
Er blijft het heimwee
en het roodgekuste glas.
Er blijft mijn heimwee
en jouw rood gekuste glas.

Het scherp geschreeuw der meeuwen
scheurt hetgordijn van de nacht
de dorpjes slapen nog
de watervogels
zetten de stilte naar hun hand
verleidelijk licht Aurora
haar Sambethasluier op
geeft aan het oog des dichters prijs
haar ochtendlijk en virginaal geheim
wijl hi'
op een nog onbeschreven blad
een handvol woorden sprokkelt
de zoete bessen
van een nieuwgedicht

onze bijziendheid kapt het brandhout uit morgen.
onze blindheid vist de oceaan van de toekomst leeg.
de aarde voedt ons, wij voeden de aarde.
in mijn sprongen ben ik eekhoorn,
in mijn tanden ivoor,
water in mijn rimpelende gevoelens,
zilver in degodslamp van mijn geest.

Renee van Hekken

Kinderliedje

De Stabil

wij zijn elkaars echo, heden en verleden,
plant en dier, wier en mens.
het oerwater ruist nog in het archief van de schelpen,
de onschuld van de eerste scheppingsdag
draalt nog in de geur van vlier en meidoorn.

Zeetinten in het stadswater,
g
klotsend teen
de bevuilde kade
Er to en mensen, over de brug
veel to snel,
naar de overkant.

Germain Droogenbroodt

Etienne De Ridder

alles rijmt op alles:
een wolk uit de Azoren op een druppel in mijn hand,
een oogschaduw op de pijn van eenproefdier.

Bloemenmarkt aan het water,
spiegelend en drijvend
Als een hangend, Japans bloemtapijt
Geweven wit met frele kleuren
Een mozafekgelijk
Opengespreide waaier van turkoois en groen
Matisse kleuren

Waar hout muren bezet
leent Oostenrijk zich uit,
bewaart de stiibli
zijn tweede huid.
Begane grond
sierlijk binnen muren
afgerond,
prijkt in vazen,
vertraagt in borden.
Mijmering spint vredesnaam
waar stilte maatstaf
hurkt middagzon
en zoent het edelweisje
wakker.
Stofvrije moedertaal
kleeft blond kinderhaar.

Ik verloor
vaders ring
in zee;
ik dook opnieuw
en tastte diep:
alleen een
handje zand
van vroeger.

Eric M. Joon

Kat
Twee slapers in de hoekjes van haar ogen
als tweegeronnen tranen van verdriet
dat al voorbij is, maar het was er niet.
De staart door eengespannen veer bewogen.
Intens haar slaap. Het spoor dat zij nog ziet.
De vogels achterna die opwaarts vlogen
onder heel witte wolken, hemelhoge.
De deur naar binnen die men openliet.

In hetgelid van zijn getrouwen
overleeft de witte ovenkachel.

Het zachtepelsje ademt ingetogen,
de nagels klampen krakend in het riet
van degezochte zetel, haar gebied
waarin zij een indringers zal gedogen.

het stuifmeel van de hazelaars beantwoordt
aan mijn verlangen naar jou, liefste.
nog kijkt hetparadijs uit de ogen van een bloem.

Wat geborgenheid kleiner leest
is de tafel die verleden zit.

Een menselijk gezicht, dat soms verschiet
en dan weer kat wordt, slapers in haar ogen.

Mark Meekers

Julie Goderis

Anton van Wilderode
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Verwachting

De kerstman

Park in januari

Februariluchten hebben iets
van zwangere vrouwen
hun bleekgespannen huid
omsluit het jonge geweld

Tussen bieslook en
kruidenlucht
haalt hi' zijn slag
thuis.

Hoe kaal en monomaan
in januariparken
kunnen zijn, elke
aanblik stroomde vol

van ongeboren leven
en traag en fier gaan ze
om zoveel heerlijkheid
heel door zichzelf om even

De felgebaarde op
berijmde voet
met in zijn handen
een ruiker sneeuw.

van wat ons bond
en scheiden zou

zij aan met zacht geduld
de zekerheid van wachten
zwellend van nieuwgeluid
breekt hen al lente uit.

Alsgeeneen komt hi'
de aarde voorverwarmen,
vertedert en verwent:

Veel langer kon het
zo nietgaan —
Vannacht, in alle stilte,
maakten sneeuwvlokken
er een eind aan

de tijd staat in zijn hemd.
Job Degenaar

Lieve van Impe
Zijn kontinent eindigt op
de daken,
soms raapt hi' kastanjes
uit het vuur.
Julie Goderis

Schuldig
Op doortochtgebrandschat
g
eplunderd verkracht
over mijn schouder
doodpaard in een wei
na jaren nog
zadelt het mij.
Pieter A. Kuyk

Hi'j wilde
van binnen
naar buiten springen
& genezen
De zon schijnt ook op mijn hoofd
waarom niet op het zijne?
Hi'j is
van binnen
naar buiten gesprongen
& gevallen

T. Hagemans

Jurgen Declerck, Twee-eenheid

Weggaan
Vroeg akkoord
Mooier tak
dan die is afgesneden,
mooier steen,
dan door het vuur beleden,
mooier stem,
dan in gebeden,
zo is er geen.

is iets anders
dan het huis uitsluipen
zacht de deur dichttrekken
achter je bestaan en niet
terugkeren. Je blijft
iemand op wie wordt gewacht.

Weggaan

Mooi is dood
nog heden.

Weggaan kun je beschrijven als
een soort van blijven. Niemand
wacht want je bent er nog.
Niemand neemt afscheid
want je gaat niet weg.

Gery Florizoone

Rutger Kopland

Contrast
De media kanaliseerden bloed en drab
terwijl zich het wonder voltrok
der naamloze sneeuw
nederig
zonder decibel
de stilte wijdend
wit
over slapeloos zwart
Mw. Wrincq-Verelst

Samenstelling:
Edmond Ottevaere en Piet Thomas

Transit
In deze rubriekpubliceren we 'literaire' vertalingen in het Nederlands van
goede gedichten uit andere talen. Naast de vertalingen drukken we tevens de
gedichten in de oorspronkelijke taal af. Het is o.m. de bedoeling van deze
rubriek het vertalen vangedichten to stimuleren en daarom kunnen vertalinen ter selectie ingestuurd worden op het adres van ons redactiesecretariaat.
g
Het team dat instaat voor de samenstelling van deze rubriek, zal tevens de

selecties van de ingezonden vertalingen doorvoeren.
Om in aanmerking to komen voor publikatie moet ieder vertaald gedicht
vergezeld zijn van een fotocopie van het oorspronkelijke gedicht en van de
bibliografische gegevens van de bundel of het boek waaruit het genomen
werd.
De redactie

Arenga ultima

De ultieme redevoering

Abrid los ojos y mirad. Abridlos.
Abrid los ojos. Contemplad el viento.
Mirad la luzque rompe. Abrid los ojos.
Mirad como la luz avanza ardiendo.

Open je ogen en kijk. Open ze.
Open je ogen. Aanschouw de wind.
Aanschouw de ochtendgloor. Open de ogen.
Zie hoe vurig het licht vordert.

Como avanza la luz rompiendo el aire.
Como el viento se lanza a las estrellas.
Como la Lunagira en nuestra mano.
Que clara vaqueddridose la Tierra.

Hoe het aan de einder oprijst.
Hoe de wind voortwaait naar de sterren toe.
Hoe de maan zich wentelt in onze handen.
Hoe de aardbol helder blijft.

Mirad como nos llega la gran ola.
COmoya va saltando el horizonte.
Como se alzan los mares. Como tiemblan
los viejos continentes bajo el of e.

Zie hoe degrote golf ons bereikt.
Hoe zij de einder overspoelt.
Hoe de zeeen opkomen. Hoe de
oude kontinenten beven onder de stortzee.

Mirad hundirse el arco de los tiempos,
como van naufragando los navios,
surgen las Islas, se alzan torres broncas,
se unen los hombres con fragor de rio.

Zie hoe de tijdsboog ondergaat,
hoe de schepen kapseizen,
de eilanden opduiken, de torens lawaaierig rijzen,
de mensen zich verenigen in het gedreun van de rivier.

Hay una luz. Hay un fragor. Un viento.
Hay un grito frenetic° de parto.
Cuajan votes y cuajan terremotos.
Cerrad los ojos y escuchad. Cerradlos.

Het wordt licht. Hetgeraas zwelt. Een wind.
Het slaakt een waanzinnig gehuil van verlossing.
De kreten vervagen, de aardbevingen vervlakken.
Sluit je ogen en luister. Sluit ze.

Juan Mollci

Raoul Maria de Puydt

Venecia

Venetie

Se estd hundiendo Venecia.
Cantos de cisney gondolas varadas
repiten sus perniltimos suspiros
mientras siembran la muerte laspalomas
y muere, y no de amor, el mar latino.

Venetie zinkt stilaan weg.
Zwanezang. Gestrande gondels
slaken hun voorlaatste zucht,
terwij1 de tortels de flood uitzwaaien
en de latijnse zee zieltoogt, maar niet uit liefde.

Se muere el mar latino
Peces supervivientes excavan en su fondo
bilnqueres inocentes cercados de veneno,
en unpaisaje sucio de botellas ancladas
de gargolas rotas, como barcos hundidos.
y

De latijnse zee zieltoogt.
De overlevende vissengraven uit de zeebodem
bunkers van onschuld, omgeven van gif
in eengroezelig landschap met verankerde flessen
en stukgeslagen spuiers, net als gezonken schepen.

Se estd hundiendo Venecia.
Ya va entrando en su espejo, su destino.
puro reflejo de la luz gastada.
Se esta hundiendo Veneciay nos hundimos.

Stilaan zinkt Venetie weg,
en zakt in zijn spiegel, in zijn noodlot,
ure weerschijn van vervloeiend licht.
p
Venetie verzinkt en wij verzinken mee.

Juan Molld

Raoul Maria de Puydt
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In en om de kunst

EEN JAAR POEZIE IN VLAANDEREN
Van boekenbeurs tot boekenbeurs (1990-1991)
Ook in het afgelopen jaar is het aantal publikaties niet
verminderd. Op dit vlak geen inflatie dus, hoewel het in
Vlaanderen van jaar tot jaar moeilijker wordt om een uitgever te vinden, die het risico op zich neemt, als het om
poezie-uitgaven gaat. Het Poeziecentrum te Gent vormt
hierop de spreekwoordelijke uitzondering. De meer bekende
namen vinden, zoals verder zal blij ken, steeds vaker onderdak in Nederland, maar het merendeel der dichters moet
alternatieve wegen betreden om alsnog met een zelfstandige
publikatie naar buiten te treden. Toch zien er jaarlijks enkele
tientallen bundels het licht, zodat het vrijwel onmogelijk is
de produktie in haar totaliteit te volgen en zich ook hier een
selectie opdringt.
Lof van de bloemlezingen
Bloemlezingen kennen nog steeds een groot succes. Het
Gentse Poeziecentrum is zich daar eveneens van bewust.
Vorig jaar bracht het bloemlezingen op de markt uit het werk
van drie Vlaamse coryfeeen en bezorgde Hugo Brems de
24ste druk van Dichters van deze tijd, Weertig jaar Nederlandse (50-'89) poezie uit Noord en Zuid' . In het afgelopen
jaar startte het centrum met de nieuwe reeks `Dichters van
nu' .
Als nummer 1 verscheen haast als vanzelfsprekend een keuze
uit de poezie van Hugo Claus (1929), samengesteld en ingeleid door Freddy de Vree (Gent, Poeziecentrum, 1990, 213
blz.). Claus heeft op de ontwikkeling van de Vlaamse poezie
sinds de experimentelen een grote invloed gehad. Zijn werk
behoort tot het belangrijkste van de moderne poezie in ons
taalgebied. De hier opgenomen keuze werd in overleg met de
dichter zelf gemaakt en voorafgegaan door een uitvoerige
biografische inleiding. De Vree verwerkt Claus' leven en
werk in de ruimere context van het maatschappelijk en
artistiek gebeuren, waar Claus zeer actief aan participeerde.

POEDENEELJW

Hij duidt ook de thema's aan en schetst de krachtlijnen van
een zich snel en voortdurend evoluerend, maar voor velen
toch niet zo toegankelijk dichterschap, dat het woordexperiment steeds meer ging verbinden met een sociaal en maatschappij-kritisch engagement. De inleiding is afgestemd op
de opgenomen keuze en een selectieve bibliografie verhoogt
mede de bruikbaarheid van deze uitgave.
Tien jaar na zijn bruuske dood, ten gevolge van een verkeersongeval, komt Paul Snoek (1933-1981) opnieuw in de actualiteit. Te Sint-Niklaas werd een eerste Paul Snoekprijs uitgereikt, Frans Depeuter publiceerde een omvangrijke monografie over hem, De zwarte doos van Icarus, en Herwig Leus
bezorgde in de reeks `Dichters van nu' een keuze uit zijn
poezie met inleiding (Gent, Poeziecentrum, 1991, 219 blz.).
Evenals De Vree besteedt hij vooral aandacht aan het turbulente leven van de dichter en de weerslag ervan op zijn werk:
de evolutie van een aanvankelijk experimenteel aandoende
naar een vitalistische, kosmisch geladen en uiteindelijk naar
een romantisch-lyrische poezie, die steeds duidelijker zijn
pessimisme en onvrede met het leven aan het licht brengt.
Leus die al eerder de uitgave van Snoeks verzamelde gedichten en verzameld proza bezorgde en uitvoerig zijn levensloop
reconstrueerde, brengt hier een vlotte en goede synthese.
Zijn keuze bevat de meest representatieve gedichten van
Snoek, zodat deze uitgave als een interessante eerste of
hernieuwde kennismaking kan gelden met een van onze
meest boeiende naoorlogse dichters.
Het verleden sterft nooit
Anton van Wilderode (1918) blij ft een van onze toonaangevende dichters. Van hem verscheen niet alleen Het sierlijke
bestaan van steden (zie Vlaanderen, nr. 237, blz. 251-252),
maar ook een nieuwe bundel Poedersneeuw (Tielt, Lannoo,
1991, 64 blz.). In deze verzameling uitgepuurde kwatrijnen
toont Van Wilderode nog eens zijn taalmeesterschap, het
vermogen om in weinig woorden een hele wereld op te
roepen. Hij blikt dankbaar terug op wat het leven hem 'mild'

Fernand Florizoone

ZEE VAN
NAAMLOOSHEID
gedichten / POMECENTRUM

heeft gegeven en tot een vredevolle aanvaarding van het

Poedersneeuw

gelaat zichtbaar te maken. In meestal korte, ongebonden

nog

maar beeldende verzen projecteert hij het menselijk ver-

eens zijn belangrijkste thema's samengebracht: het land van

wachtingspatroon, dat in het bestaan van de zee zowel zijn

bestaan heeft geleid. In feite heeft hij in

de kinderjaren, de (zuiderse) reizen, de herinnering aan de

eenzaamheid als zijn overgave aan het kosmisch mysterie

gestorven ouders en vrienden, de eigen leefwereld in het

weerspiegeld ziet en waarvan de dichter de bevoorrechte

Waasland nu, zijn `hof van heden' . Over dat alles ligt het

getuige is.

waas van de vergankelijkheid, maar bij Van Wilderode
het voortbestaan, dat hem naar de `overoever' leidt en in zijn

Soms (Sint-Niklaas, Danthe, 1990, 63 blz.) bezorgt
Armand Ruthgeerts (1928) ons in zekere zin een verlengstuk
van De dagen daargelaten (1988). De thema's zijn ongeveer

levensavond steeds klaardere contouren krijgt. Met deze

dezelfde: de natuur, het kind, het verleden, de liefde, dat

wordt dat thema onmiddellijk verbonden met het geloof in

Met

bundel bracht de dichter opmerkelijk zuivere en alom ge-

alles gesitueerd tegen de achtergrond van de Waaslandse

waardeerde poezie, die wel Langer zal blijven dan de poeder-

geboortestreek. In het tweede deel brengt hij opnieuw een

sneeuw die onder het zonlicht verdwijnt.

aantal Italiaanse reisgedichten. `Laatbloeier' Ruthgeerts, zo-

Firmin van der Poorten (1921), die als redactiesecretaris van
het tijdschrift Nieuwe Stemmen (1944-1978) gedurende Lange

als eerder reeds gezegd schatplichtig aan Van Wilderode,

tijd zijn poetische activiteit naar de achtergrond had ver-

sieke vorm, waarvan hij steeds beter het metier beheerst, al

schoven, is in de laatste jaren als dichter erg produktief. Ter

dreigt wel eens het gevaar van in herhaling te vervallen.

schrijft degelijke belijdenislyriek in een vlot ritmische, klas-

gelegenheid van zijn 70ste verjaardag en naar aanleiding van
een huldiging werden van hem twee nieuwe bundels uitgegeven in eigen beheer (Lindenstraat 68, 9300 Aalst).

door de jaargetijden

Reizend

bevat een aantal gedichten, die mo-

De magie van de taal
Van Jose de Poortere (1935), die toch enige bekendheid als
dichter geniet, verscheen in eigen beheer Een kleine milaan

mentopnamen vastleggen van steden en dorpen in hun res-

(1991, 33 blz.). De titel verwijst naar een wouw, een roofvo-

pectieve bedrijvigheid. Intimistische genrestukj es wisselen af

gel, die zowel in Europa als in Noord-Afrika te vinden is.

met levendige, kleurrijke taferelen, waarin de mens in zijn

Zoals in zijn vorig werk haakt ook deze bundel in op de

zo verscheiden streven toch centraal staat. In de traditie van

hedendaagse werkelijkheid, al blijft het voorgeslacht en de

een nieuw-realisme, dat de werkelijkheid op een positieve

jeugd mede een inspiratiebron, om de zin van de eigen

wijze benadert, schildert hij in een rustige, haast verhalende

existentie af te bakenen, in een wereld waar het zo vaak aan

parlando-stijl een wereld die op de lezer als een open boek

liefde ontbreekt. Dat hij als priester peilt naar een religieuze

De boomgaard en andere gedich-

dimensie in het bestaan, is niet verwonderlijk, maar ook hier

ten, die zich volledig toespitst op vergankelijkheid en dood.

ondergaat hij de tragische beperktheid van de mens in zijn

De meeste gedichten zijn eveneens anekdotisch van aard,

poging om God te ontmoeten. Het gecondenseerde taalge-

maar ze bereiken door hun thematiek uiteraard meer diep-

bruik en de persoonlijke beeldspraak bevestigen de eigen-

gang en onthullen een vaak pijnlijke realiteit van vooral door

zinnigheid van De Poorteres dichterschap.

het leven (en de medemens !) in de steek gelaten lotgenoten.

Hedwig Speliers (1935)

Van der Poorten buigt zich met grote meewarigheid over hen

woonlijk, technische gegevens over de genese van zijn werk.

en maakt door zijn sobere, naakte zegging deze realiteit voor

Magica Materia

velen herkenbaar.

van de titel ontleend is aan een vers uit

toetreedt. Geheel anders is

In

Randschrift (Antwerpen, C. de Vries-Brouwers, 1990, 61
Emiel Willekens (1922) het menselijk be-

blz.) ondervraagt

verstrekt in de colofon, zoals ge-

(Gent, Poeziecentrum, 1990, 55 blz.), waar-

Canto general

van

Pablo Neruda, ontstond reeds eind 1977 en hield van een
vijfvoud gedichten er uiteindelijk een dertigtal over, die in

staan, waarvan hij de beperktheid en de vergankelijkheid

1989 hun definitieve vorm kregen. Met 'magica materia'

zonder opstandigheid aanvaardt. Heimwee naar vroeger wis-

bedoelt Speliers de magische kracht van de taal. De bundel

selt af met gedichten die gesitueerd zijn in het heden van

past geheel in het concept van wat deze dichter met zijn

vakantieplaatsen aan zee of in het buitenland (Kreta), maar
altijd spreekt uit deze gedichten de milde visie van iemand
die door het leven voldoende gerijpt is om te weten wat hij

poezie beoogt: een voortdurende bezinning op het fenomeen
`taar , die tegelijk uitmondt in een wereld die zelf taal gewor-

(nog) verwachten of niet verwachten mag.

theoretische beschouwingen, maar in een poetische `meta-

Gust Gils (1924)

taal', die hij vastlegt in telkens op zich sterk gestructureerde
bundels. Na een prelude van drie gedichten, `Megataal' ,

bouwt met Sindromen (Amsterdam, De
Bezige Bij, 1990, 47 blz.) onverstoorbaar aan een oeuvre, dat

den is. Speliers verwoordt zijn lingulstische inzichten niet in

met de jaren omvangrijk is geworden, maar niet zo erg meer

volgen drie cycli van telkens negen korte gedichten: Wege-

verandert. Alleen valt er ook bij hem, door het ouder wor-

taal' , `Genitaar en `Mentaal' . Zij refereren respectievelijk

den, een mildere kijk op het vaak groteske menselijk bedrijf

aan de taal van de natuur (het prelogische stadium), de taal

te ontwaren. Gils' poetische wapens blijven de paradox, de

van het menselijk lichaam (de spraak) en de taal van de geest

verrassende pointes, de dubbele bodems, de surrealistische

(het woord). Speliers benut opnieuw de semantische, syntac-

verbeelding en de zwarte humor, waarmee hij de werkelijk-

tische en fonologische mogelijkheden, die de taal hem ter

heid ontmaskert. Toch bevat zijn poezie meer dan maat-

beschikking stelt, om zijn taalwereld uit te bouwen. Dit

schappij-kritische oprispingen, omdat ze door zijn vinding-

resulteert andermaal in een bundel die de gemiddelde pro-

rijk omspringen met de taal meer doet dan registreren en

duktie overschrijdt, maar zich door zijn specifiek karakter

vaker nieuwe horizonten opent.
Fernand Florizoone (1925), geboren en getogen kustbewoner, benadert in Zee van naamloosheid (Gent, Poeziecen-

bereid zijn om de dichter op zijn niet gemakkelijke weg te
volgen.

en zijn thematiek richt tot een kring van `taalingewijden', die

vorm. Is zij in haar `naamloosheid' niet te vatten, dan is het

De eerder karig publicerende Marcel Obiak (1936) is met
Landschap met klankbodem (Gent, Poeziecentrum, 1990, 72

juist de opgave van de dichter haar `namen' te geven. In feite
onderneemt Florizoone in elk gedicht een poging om haar

blz.) aan zijn vijfde bundel toe, die tien jaar verschijnt na
de vorige. Het taalproces is zijn eerste bekommernis geble-

trum, 1991, 45 blz.) de zee in haar universele verschijnings-
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yen en de titel verwijst dan ook in de richting van het

en vergankelijkheid, de onmacht van de taal om aan al die

taallandschap dat hij ontwerpt en dat in zijn innerlijke

ervaringen op adequate wijze gestalte te geven. Stap voor

ritmiek mede beInvioed is door de muziek. Referenties aan

stap heeft ze haar eigen stem gevonden in een apart taalge-

de schilderkunst (Bruegel), de antieke wereld, hedendaagse

bruik met een eigen ritme, vorm en zin voor structuur. Het

landschappen (Spanje, Engeland, de Limburgse geboorte-

sterkst komt die tot uiting in de beoefening van de vrije

streek) vervolledigen zijn filosofisch getinte visie op mens en

sonnetvorm met veel enjambementen en korte zinnen, zoals

wereld. Het dichterschap van Obiak is intens bezig met

in de dubbele cyclus

Brieven aan Plinius, geinspireerd door

cultuur, creativiteit, taal en vergt aldus van de lezer een meer

de dood van twee bewonderde, bevriende en verwante dich-

dan gewone aandacht, die na gedane inspanning ook be-

ters J.L. de Belder en Maurice Gilliams, van wie ze de

loond wordt.

geestelijke traditie doortrekt. Michel Oukhow schreef een

Roland Jooris (1936), die ooit tot de nieuw-realisten gere-

begeleidende inleiding voor deze verzamelbundel, die even-

Uithoek (Gent, Poeziecentrum,

als het opstel van Joris Gerits over haar 'ars poetica' kan

1991, 53 blz.) dat hij in de loop der jaren een hele weg heeft

bijdragen tot een betere kennismaking of (her)waardering

kend werd, bevestigt met

afgelegd naar een haast abstracte poezie. De anekdotische

van deze verfijnde dichteres.

werkelijkheid is verdwenen. Jooris wil de dingen — en dat

Annie Reniers (1941) werkt in stilte aan een merkwaardig

kunnen zowel een kei, een ei, een potlood als het licht en het

dichterlijk oeuvre, dat momenteel reeds meer dan twintig

landschap zijn — alleen in hun essentie vatten. Zij worden

bundels omvat, waarvan enkele in het Frans geschreven

in het gedicht, in de taal, zo uitgepuurd, dat ze in hun naakte

werden en/of tweetalig zijn. Bijna gelijktijdig verschenen

kern overblijven en zelf werkelijkheid worden. De kracht

Wondeplaneet (Antwerpen, Contramine, 1991, 51 blz.) en
Buitensporig licht (Leuvense Schrijversaktie, 1991, 54 blz.).

van Jooris ligt vooral in het picturaal vermogen, waarmee
hij deze `dingen' hun gepolijste vorm geeft en vanuit de stilte

Haar poezie is filosofisch van inslag en zou in feite als een

doet `spreken'. Uiteindelijk wordt de wereld van Jooris, een

geheel moeten gelezen worden, omdat ze de neerslag vormt

wereld haast zonder mensen, herleid tot een ruimte die doet

van een onophoudelijke dialoog met het bestaan en de

denken aan een tentoonstelling met (mooie) abstracte sculp-

dingen, met 'de andere in en buiten ons'. Aanvankelijk was

turen, een `uithoek' in de context van het maatschappelijk

er invloed van Nietzsche, later van Heidegger, zodat een

gebeuren, die je eerder met de koelte van de geest dan met

interne evolutie merkbaar is. Toch bevat haar poezie meer

de warmte van emoties moet benaderen.

dan filosofische bespiegelingen, al is ze overwegend reflectief. Haar gedachtenkernen ontwikkelen zich op basis van

Een wereld van gevoeligheden

een innerlijk ritme en de muzikaliteit van de taal, die ze al

Op de vooravond van haar 50ste verjaardag gaf Marleen de
Cree (1941) de oogst van twintig jaar uit onder de suggestieve

moet kunnen standhouden in de spanning tussen het onvoor-

Over de brug der aarzelingen

schrijvende steeds opnieuw moet ontdekken. 'Het gedicht

(Gent, Poeziecentrum,

zienbare, ook geheten het transcendente, en de eigen, `inge-

1990, 311 blz.). De verzameling omvat een achttal bundels,

boren' melodie, ook geheten het aardse', schrijft ze in het

titel

Buitensporig licht uitleidt. Daarmee duidt ze

aangevuld met een paar nieuwe en/of eerder bibliofiel ver-

korte essay dat

schenen reeksen. De Cree, die reeds vaker bekroond werd,

ook de kernthematiek aan die in deze bundels aan bod komt.

ontving de eerste Maurice Gilliamsprijs van de Koninklijke

Het is opvallend hoe vaak er sprake is van `stilte' en `licht'

Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Toch is

Reniers schrijft niet zozeer over thema's in de gebruikelijke

de respons op haar werk tot op heden nog niet zo groot

zin van het woord, maar ze stelt zichzelf open om echo's te

geweest. Haar poezie is intimistisch en etherisch van aard.
Zij verwoordt een aantal menselijke gevoelens en gevoelig-

ontvangen uit de `Umwelt' en die om te zetten in taal. Het
feit dat die taal altijd 'op weg' is, verklaart haar niet aflaten-

heden in sfeervolle, vaak weemoedige verzen, die door hun
abstraherende tendens sours iets onwezenlijks hebben. Toch
ligt duidelijk aan de basis ervan de ervaring van de menselijke onvolkomenheid: de onverzoenbaarheid tussen droom en
realiteit, de moeizaam tot stand te brengen harmonie in

de produktie, zoals we die ook aantreffen bij dichters als
Erik van Ruysbeek en Herwig Hensen. Dit snort poezie is
uiteraard niet bestemd voor een ruim publiek, wel voor een
kring van ingewijden, die voor deze qichtwegen' openstaan.
Met Liefdes verklaringen (Amsterdam, Querido, 1990, 56

menselijke relaties (ook in de liefde), de spanning tussen tijd

biz.) bereikte Leonard Nolens (1947) een nieuw hoogtepunt

Leonard Nolens
Liefdes verklaringen
Gedichten Querido

twitsbox*

in zijn reeds eveneens omvangrijke produktie. Hij ontving
er de Nederlandse Jan Campertprijs voor. In wezen verschilt
zijn poezie niet zoveel van wat hij reeds in dagboekbladzijden prijsgaf. Hij blij ft het ik aan zelfanalyse onderwerpen,
zowel in zijn relatie tot verleden en afkomst, als tot de hem
omringende wereld. Die relatie is van ambivalente aard en
maakt de kern uit van de tragiek, die zijn dichterlijk bestaan
vorm en kleur geeft. Het vervreemdingseffect in zijn omgang
met de andere(n), ouders, kind, geliefde, omgeving, leidt tot
spanningen: het spel van aantrekken en afstoten, het opgaan
in de andere om zichzelf niet hoeven te zijn, de wenkende
en toch niet te bereiken harmonie. Vaak onverhuld worden
de (eigen) tekorten onthuld. Nolens' vers is naakter en
directer geworden dan voorheen. De paradox als stijlfiguur
wordt dankbaar aangewend om vorm te geven aan een
`verscheurde' gevoelswereld, waar velen zich ongetwijfeld
vandaag de dag in herkennen.
Willie Verhegghe (1947) begeeft zich verder op het pad van
de sociaal geengageerde poezie. De Zwarte Flesch (Gent,
Poeziecentrum, 1990, 55 blz.) gaat over de specifieke, ongedwongen en spontane wereld van mentaal gehandicapten,
die geconfronteerd worden met de verworvenheden van de
consumptiemaatschappij, waarin egoisme, corruptie, jacht
op carriere en bezit hoogtij vieren. De vaak cynische afrekening hiermee en de felle contrastwerking roept wel een al te
nadrukkelijke zwart-wit-tegenstelling in het leven, die weinig
ruimte voor relativering laat. Poezie is hier geen doel op zich,
wel een middel om uiting te geven aan een persoonlijk
doorvoelde sociale bewogenheid.
Het moeizame leven
Een aantal `veertigers' rekenen af met het leven en/of de
liefde. In Tweespraak (Gent, Poeziecentrum, 1990, 46 blz.)
bevraagt Christiaan Germonpre (1950) de relatie met de
vrouw. De natuur vormt vaker de symbolische achtergrond
van het door menselijke kortsluitingen bepaalde innerlijk
landschap: eenzaamheid, angst, leegte. Toch eindigt de bundel in een serener sfeer. Het schilderij `Serenite' van Paul
Delvaux laat hem toe de vrouw in de verbeelding op te roepen
als ideele verschijning in een vreedzame, harmonieuze wereld. De beheersing van het dichterlijk métier maakt van de
bundel een leesbaar geheel.
Somberder is de tweede bundel van Marc Debuysere (1951),
Droomkoorts (Gent, Poeziecentrum, 1990, 63 blz.), die zijn
onmacht tegenover het leven erkent en bekent. Dit fundamentele pessimisme en zelfs fatalisme wordt veroorzaakt
door het falen van de intermenselijke relaties (een Nolensthema), zowel tussen man en vrouw als tussen ouders en
kinderen, hier toegespitst op de persoonlijke situatie. De
vlucht in de beroezing van wijn en woord biedt geen uitweg,
maar laat hem in `droomkoorts' achter. Debuysere schrij ft,
zoals Germonpre, een vrij klassiek vers met occasioneel rijm
en afgewogen beelden, die vaak nog te zeer aan het individuele beleven gebonden zijn en zich daardoor voor de lezer niet
altijd ontsluiten.
De reeds meermaals bekroonde Stefan Hertmans (1951)
heeft de laatste jaren mede zijn stempel gedrukt op een
richting in de Vlaamse poezie, die een manieristische taalbehandeling koppelt aan een uitgebreide eruditie en een doorgedreven intellectualisme. Het Narrenschip (Gent, Poeziecentrum, 1990, 63 blz.), uitgegeven in een mooie linnen
band, vergt een meer dan gewone voorkennis. In de eerste
cyclus zijn er vooral reminiscenties aan de klassieke oudheid.
De andere drie cycli zijn eveneens gevoed met cultuurhistori-

sche referenties, hier uit verleden en heden, vaak nog doorweven met intertekstualiteit. De titel verwijst uiteraard naar
Das Narrenschiff van de 15de-eeuwse Duitse humanist Sebastian Brant, ooit nog een model voor Erasmus' Lof der
zotheid. Hertmans creeert op een postmoderne wijze zijn
`narrenschip' en toont aldus aan dat er in de wereld in feite
niets veranderd is.
Dikke mensen (Amsterdam, De Arbeiderspers, 1990, 56 blz.)
is een wat onverwachte titel voor een dichtbundel. Luuk
Gruwez (1953) ziet hem als metafoor voor 'het verschijnsel
mens' , dat zich in dit kortstondige bestaan zo graag laat
gelden en daardoor de alles dominerende vergankelijkheid
zo makkelijk uit het oog verliest. Juist dit fenomeen fascineert Gruwez, maar de directe ik-betrokkenheid heeft zich
hier omgezet in een ruimere aandacht voor de medemens-lotgenoot, die hij met een grote meewarigheid, in evenwicht
gehouden door ironie, ten tonele voert. Op genadeloze wijze
releveert hij de kleine en potsierlijke kanten van de mens. Bij
`dikke mensen' — het beeld is meerduidig — springen ze nog
directer in het oog. In hen vooral tekent hij het bestendige
conflict tussen `tijd en eeuwigheid' , wat voor Gruwez betekent: tussen de beperktheid van de mens en de poging even
boven zijn kleinheid uit te stijgen om wat Langer te `Leven'.
Het is uitgerekend in hun schamelheid dat ze hun menselijkheid profileren. Evenals bij een auteur als Willem Elsschot
schuilt onder de schijnbaar harde bovenlaag een dieper
liggende gevoeligheid, die op sympathie wijst in de etymologische betekenis van mede-lijden en medevoelen. De taal van
Gruwez evolueert steeds meer naar een grotere verstaanbaarheid, zonder aan Naar plasticiteit in te boeten. Hij bewijst
nog eens tot onze belangrijkste hedendaagse dichters te
behoren.
In De vergeethoek van de slaap (Tielt, Lannoo, 1990, 59 blz.)
van Koen Stassijns (1953) staan de bestendige spanningen
tussen man en vrouw, in uitgebreide zin tussen liefde en
dood, centraal. Het thema is niet nieuw. Veel is afhankelijk
van de wijze waarop de dichter het weer ter hand neemt.
Stassijns heeft gekozen voor een afgebakende, vijfledige
structuur. Alle gedichten zijn geschreven in de `versmalde'
sonnetvorm en vangen aan met 'en als'. Ook in deze bundel
speelt de ervaring van onvolmaaktheid, vergankelijkheid en
dood een belangrijke rol. De bundel vertoont nog te veel
manieristische trekjes en een zekere pathetiek is nooit ver af,
hoewel de dichter toch een vloeiend en klankrijk vers weet
te schrijven, dat nog aan kracht kan winnen.
Met Buitenbeeld (Leuven, Kritak, 1990, 55 blz.), zijn derde
bundel, komt Karel Sergen (1954) bijna geruisloos postvatten in de Vlaamse poeziewereld. De bundel bevat gedichten,
waarvan de titels meestal eenlettergrepige (abstracte) woorden zijn en schijnbaar in een eerder los verband ten opzichte
van elkaar staan. Wel worden ze overkoepeld door een
bepaalde sfeer, een gevoel van onmacht tegenover het leven
(vergankelijkheid, eenzaamheid), dat de dichter op zoek
doet gaan naar een niet zo voor de hand liggend evenwicht.
Zijn in vrije verzen geschreven gedichten zijn reflectief van
aard. Sergen verwoordt zijn ervaringen in innerlijke monologen, die een eigen stem en beeldentaal verraden en voor een
interessante ontwikkeling vatbaar zijn.
Een nieuwe poezie
Het heeft er de schijn van dat de poezie bij de toonaangevende figuren van de jongste generatie verder nieuwe wegen
opgaat, zoals deze reeds aangeduid werden bij Stefan Hertmans.
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Erik Spinoy (1960) werd met zijn debuutbundel

de sneeuw

De jagers in

Late debutanten

(1986) onmiddellijk begroet als een van onze

Elk jaar dienen zich in de stroom van publikaties ook enkele

meest beloftevolle jonge dichters. Hij heeft de in hem gestel-

nieuwe namen aan, de enen wat voorbarig, anderen slechts

de verwachtingen niet beschaamd met zijn nieuwe bundel

na een geduldig rijpingsproces. Graag vestig ik de aandacht

Susette (Amsterdam, De Arbeiderspers, 1990, 63 blz.). Ui-

op een paar debutanten, die niet meer van de jongsten zijn

terlijk is de bundel geinspireerd door de stormachtige ver-

en ook niet over een nacht ijs zijn gegaan.

houding van de Duitse dichter Friedrich HOlderlin (1770-

De classicus

1843) met de gehuwde vrouw Susette Gontard (1769-1802),

(Gent, Poeziecentrum, 1991, 47 blz.) een klassieke bundel in

de `Diotima' in zijn poezie. De structuur van de bundel loopt

de echte zin van het woord: stevig gestructureerde 'Ding-

Patrick Lateur (1949) schreef met Catacomben

trouwens parallel met de verschillende fasen in deze verhou-

gedichte' , die een tocht naar en door de vroeg-christelijke

ding. In wezen gaat het echter om veel meer. Spinoy toetst

begraafplaatsen te Rome als uitgangspunt nemen voor een

zijn eigen geestelijke wereld aan deze van HOlderlin en

symbolische tocht naar de bronnen en de essentie van het

creeert tegelijk een nieuwe wereld in taal. Wel maakt hij

Christendom. Voor de pelgrim bevat dit een bevrijdende

allusies op bepaalde feiten en gebeurtenissen, maar hij ont-

boodschap van liefde, gericht op een metafysische werkelijk-

leent ook citaten uit het werk van HOlderlin en anderen,

heid. De beheersing van inhoud en vorm, schatplichtig aan

verwerkt ze, bouwt erop voort en integreert mythologische

Anton van Wilderode, weerspiegelen op adequate wijze de

en moderne elementen. Hij brengt dit alles onder in een eigen

innerlijke eenheid. Dat er voor dit snort poezie met een

grammatica, die vaker breekt met de geijkte zinspatronen.

uitgesproken religieuze inspiratie nog belangstelling bestaat,

Voeg daarbij de gevarieerde vorm van de gedichten en de

wordt bevestigd door een tweede druk, die binnen het jaar

wisselende invalshoeken en het zal duidelijk worden dat

verscheen.

Spinoy aan zichzelf en de lezer hoge eisen stelt. We zijn hier

Lieve van Impe (1953) brengt met De dagen voor anker

immers ver verwijderd van wat zich bij ons in de regel als

(Antwerpen, WKW-uitgaven, 1990, 72 blz.) gevoelige verzen

poezie aandient.
Na Friedrich HOlderlin Charles Baudelaire.

over onderwerpen uit haar onmiddellijke leefwereld: familie

Peter Verhelst
(1962) roept in Witte bloemen (Antwerpen, Manteau, 1991,

en gezin, het dorp ingebed in het wisselend verloop van de

48 blz.) momenten op uit het leven van de Franse symbolisti-

weemoedige ondertoon om het menselijk tekort verhindert

sche dichter. Evenmin als in Susette gaat het hier om een
levensverhaal in verzen. De realia uit Baudelaires leven

leven. De `taal van tekens' waarvan ze zich bedient, spoort

seizoenen. Zij vormen de achtergrond van lief en Teed. De
de dichteres niet zich positief op te stellen tegenover het

(1821-1867) zijn onontbeerlijk, maar die vind je uitvoerig op

de lezer vaker aan tot een moment van bezinning.

de begeleidende flaptekst. Verhelst beoogt in de eerste plaats
de evocatie van een dichter, die ten onder gaat aan zijn

Een vinger in het nog (Gent, Poeziecentrum, 1991, 47 blz.)
van Rita Geys (1953) volgt in feite het stramien van haar

bestaan als `poete maudit' en juist daaruit de kracht put voor

levensverhaal: de afrekening met ouders en verleden, het

zijn dichterschap. In dat opzicht sluit deze bundel aan bij de

zoeken naar een eigen denk- en leefwereld en de adequate

decadente sfeer van Verhelsts vorig werk. Nog meer dan

expressie ervan in de taal. Geys doet dat in doorgaans korte

voorheen wordt nu alles op een knappe wijze concentrisch

gedichten met smalle versregels, die sours kernachtig en

opgebouwd rond een kern en in de vrije, gevarieerde beoefe-

suggestief zijn, maar anderzijds nog de `volheid' missen om

ning van het sonnet. Verhelst getuigt andermaal van een

aan het gedicht zijn blijvende resonantie te geven.

persoonlijke metaforiek en een eigenzinnig exploiteren van
taal- en structuurmogelijkheden. Of de gemiddelde lezer zich
in deze wereld thuis zal voelen, blijft ook nu de vraag. Dat
zijn poezie in `officiele' kringen erkenning geniet, blijkt door
de diverse bekroningen die hij reeds mocht ontvangen. Voor
Witte bloemen werd hem onlangs de eerste Paul Snoekprijs
toegekend.

Tot slot
Globaal gezien is het een goed jaar geweest voor de Vlaamse
poezie met als uitschieters toch wel nieuwe bundels van
`gevestigde' namen (Van Wilderode, Nolens, Gruwez) en de
bevestiging van jonge talenten (Spinoy, Verhelst).
Opvallend is wel dat bij een chronologische ordening per
generatie (naar het geboortejaar), elke generatie blijkbaar
toch haar eigen kenmerken vertoont. Dat de oudsten (met
heimwee) terugblikken op het verleden, ligt evenzeer voor de
hand als dat hun visie op het bestaan van meer relativering
getuigt dan dit bij jongere generaties het geval is. Typisch is

Peter Verhelst
Witte bloemen

ook dat dichters, die in het spoor van de experimentele
Patrick Lateur

CATACOMBEN

vijftigers debuteerden (Speliers, Obiak, Jooris) nog steeds
geboeid zijn door de `magie' van de taal, terwijl de poezie
van de volgende generaties (o.a. de Cree, Nolens, Gruwez)

gedichten / POMECENTRUM

veel meer wortelt in de rechtstreekse betrokkenheid op het
leven zelf. Thema's als vergankelijkheid en dood, onmacht
tegenover het leven, menselijke onvolkomenheid en vervreemding, komen veelvuldig voor. Slechts zelden is een
religieuze (Van Wilderode, de Poortere, Lateur) of een filosofische (Reniers) dimensie aanwezig. Wel trekt de jongste
generatie (Hertmans, Spinoy, Verhelst) verder de lijn door
van een postmoderne, manieristische poezie, die van de lezer
een meer dan gewone eruditie veronderstelt en aan de ontwikkeling van onze poezie een nieuwe wending schijnt te
\1
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zullen geven.

Rudolf van de Perre

Prijskampen en Onderscheidingen
Berichten voor deze rubriek sturen aan: Redactiesecretariaat van het
tijdschrift Wlaanderen', 'Ter Hoogserleie', Hondstraat 6, 8700 Tielt.
Om te kunnengepubliceerd worden in het volgend nummer (nr. 240,
maart-aril
1992) moeten de berichten ons bereiken voor maart 1992.
p
Met dank voor uw medewerking.

A. BEELDENDE
KUNSTEN
• Aarschot

Dichteres Suzy van Bever is ook als
beeldend kunstenares actief. Ze behaalde de vierdeprijs in de Pioniersrijs voor keramiek van Lebbeke
p
1991. Voor 1992 werd ze tevens verkozen tot Nationale Voorzitster van
de Internationale Kunstkring voor
Klassieke en Nieuwe Technieken,
Brussel.
• Antwerpen

Hetprovinciebestuur van Antweren schreef in april van dit jaar een
p
p
rijsvraag uit voor een ontwerp van
een nieuwe sluitsteensculptuur voor
hetgewelf van het hoogkoor van de
Antwerpse kathedraal. Een van de
15de eeuwsegepolychromeerde reliefs van de vier sluitstenen van het
koorgewelf ging verloren. Wanneer
ditgebeurde en hoe dit relief eruit
zag, kon niet achterhaald worden.
De ontwerpers stonden voor de
complexe opdracht om een hedendaags ontwerp te bedenken voor een
halfverhevengepolychromeerd
beeldhouwwerk dat qua algemeen
uitzicht en kleurgeving integreerbaar is in de reeks van de drie andere
gepolychromeerde sculpturen. Op
voorstel van de jury kende de Bestendige Deputatie van de provincieraad van Antwerpen een prijs van
75.000 fr. toe aan Dirk Janssen uit
Antwerpen. Zijn ontwerp, een Onze-Lieve-Vrouw met kind, is origineel en hedendaags. Binnen de context van zijn bouwkundige activiteiten is architect Janssens ook werkzaam op het gebied van de plastische
kunsten. Het winnende ontwerp zal
nu gelijktijdig met de restauratie
van de drie oude sculpturen gerealiseerd worden. Een en ander kadert
in de huidige binnenrestauratie van
hoogkoor en kruisbeuk. In 1993, na
afloop van deze werken, zal de kathedraal weer volledig opengesteld
kunnen worden.
• Brugge

De Tweejaarhjkse Prijs voor Beeldende kunst van de Provincie WestVlaanderen is in 1992 bestemd voor
de niet-multipliceerbare kunstvormen. Hiermee worden eenmalige
creaties bedoeld, zonder enige beP erking van technieken en materialen. Zijn hierin begrepen: alle
traditionelegenres, zoals schilderkunsten, beeldhouwkunst, teken-

kunst, ... evenals alle hedendaagse
uitdrukkingsvormen op het gebied
van de beeldende kunst met een eenmalig karakter. Een totaal bedrag
van 180.000 fr. wordt beschikbaar
esteld voor het verlenen van prijs
g
en/ofpremies. De prijskamp is
voorbehouden aan alle Westvlaminen van geboorte of met tenminste
g
vijf jaar domicilie in West-Vlaanderen. Elke deelnemer mag maximaal
drie werken indienen. De werken
dienen binnengebracht in Westtoerisme, Kasteel Tillegem te 8200 SintMichiels op vrijdag 18/9 of zaterdag
19/9 1992. Het reglement, de deelnemingsformulieren en alle verdere
inlichtingen kunnen worden bekomen bij de Provinciale Dienst voor
Cultuur, Koning Leopold III-laan
41, te 8200 Brugge (050/40.34.02).
— De Provinciale Prijs voor Kunstambachten en Industriele Vormgeving is in 1992 voorbehouden aan
glas. Het betreft unieke creaties in
hoofdzaak in of metglas gerealiseerd. Een totaal bedrag van 40.000
fr. wordt beschikbaargesteld voor
het verlenen vanprijs en/of premies. Deprijskamp is voorbehouden aan alle Westvlamingen van geboorte of met tenminste vijf jaar domicilie in West-Vlaanderen. Elke
deelnemer mag maximaal drie werken indienen. De werken dienen
binnengebracht in Westtoerisme,
Kasteel Tillegem te 8200 SintMichiels, op vrijdag 2 oktober of
zaterdag 3 oktober 1992. Het reglement, de deelnemingsformulieren en alle verdere inlichtingen kunnen worden bekomen bij de Provinciale Dienst voor Cultuur, Koning
Leopold III-laan 41 te 8200 SintAndries (050/4034.02) of op het secretariaat van het Provinciaal Comite voor Kunstambachten en Industriele Vormgeving, Warrenplein
3 te 8310 Sint-Kruis.
• Brussel

De Marnixringprijs Felix De Boeck
1922 van de drie Brusselse Marnixringen: De Geus, Kats en 'T Serclaes, wordt toegekend aan de laureaat van een wedstrijd voor Juweelkunst, zonder oplegging van
thema. Moen
g
deelnemen aan de
wedstrijd, alle personen die zich bekennen tot de Nederlandse Cultuurgemeenschap en die op 1 januari
1992 niet ouder zijn dan 50 jaar. De
prijs bedraagt 100.000 fr. De intekeningen voor de wedstrijd worden inewacht uiterlijk 15 september
g
1992. Het wedstrijdreglement kan
bekomen worden bij: Antoon G.

Mertens, Edm. Machtenslaan 92,
bus 18, 1080 Brussel.
• Deinze

Bij D. Decock, Brielstraat 7, bus 5,
9800 Deinze, kan men het reglement
aanvragen voor deelname aan de
Prijs Filip Decock waarvoor men
een werk vraagt rond het thema
`Kind en de Derde Wereld' . Uiterste
inzenddatum 30 juni 1992.

1992 waarvoor allepicturale disciplines in aanmerking komen (olieverf, aquarel, houtskool, pentekening, pastel ... geen fotografie). Het
thema: 'Het Oudenburgse Polderlandschap' ; inschrijvingsgeld: 200
fr. Let wel: bij inschrijving moet de
kunstenaar zijn doek/papier ter afstem elfin aanbieden. Vraag voorof reglement en inschrijvingsformuTier bij de heer Dirk Casteleyn,
Hoogwegel 60, 8460 Oudenburg.

• Gent

De Provinciale Prijs voor Fotografie 1991 was voorbehouden aanpersonengeboren in Oost-Vlaanderen
of er tenminste vijf woonachtig. De
deelnemers dienden een reeks van
minimum 5 tot maximum 8 foto's
(in zwart-wit of kleur) op zelfgekozen thema's in te sturen. De inzendin en werden onder het wnd. voorzitterschap van de heer Dr. P. Huys
beoordeeld door volgende juryleden: de heren Walter De Mulder,
Marc van Gysegem, Johan De Vos,
Wim Riemens en Ron y Heirman.
Op advies van deze jury werd door
de Bestendige Deputatie de provincialeprijs van 45.000 fr. toegekend
aan Filip Claus uit Gent. Een eervolle vermelding van 15.000 fr. werd
verleend aan Eva Depoorter uit
Sint-Niklaas. De Provincialeprijs
fotografie zal opnieuw in 1992 worden uitgeschreven.
— De Provinciale Prijs voor Beeldende Kunst van Oost-Vlaanderen
is in 1992 voorbehouden voor schilderkunst. Deelnemers moeten drie
werken inleveren op 1 of 2 set. e.k.
en aan de prijs is een bedrag van
60.000 fr. verbonden. Info en volledig reglement: Provinciebestuur
Oost-Vlaanderen, 9e Directie, Afdeling 91, Vogelmarkt 17, 9000
Gent, 091/25.30.01.
• Geluveld

Kunstschilder Noel Vandorpe stelt
erprijs op zijn palmares van bekroningen in de loop van 1991 mee te
delen: Prijs van de Jury `27me
Grand Prix de la Cote d'Azur' - Zilveren medaille te Gent `Spectraar Gouden medaille te Parijs 'Academie de Lutece' - Zilveren medaille te
Nieuwpoort `Zomersalon' - Beker
van deprijs `Schepen Debroux' te
Charleroi - Hors concours 'Prix Rene Borel', 42me Prix de Deauville `Medaille van de stad Parijs' - Internationale gouden medaille te Ciney.

• Parijs

Voor het 15e Internationale Festival
van de Kunstfilm (een organisatie
van de Unesco) werden 220 inzendin en uit 23 landen ingediend. De
eersteprijs ging naar de Duitse film
`Janssens: Ego' van Peter VossAndreae. Het eerste deel van de
kunstdocumentaire `Naer 't Leven,
Ziener voor alle Tijden' van Harold
van de Perre en Anton Stevens werd
er bekroond als 'de beste historische
documentaire' . Deze film maakt
deel uit van de tweedelige Bruegeldocumentaire, en werd ook al bekroond in Japan.

B. PODIUMKUNSTEN
• Antwerpen

Hetprovinciebestuur van Antwerpen schrijft om de vijf jaar een prijs
uit voor een muziekcompositie.
Voor 1992 wordt van de kandidaten
een muzikale creatie voor het T.V.medium verwacht. Alle componisten van Belgische nationaliteit die
wonen ofgeboren zijn in de provincie Antwerpen kunnen meedingen
aan dezeprijs waaraan een bedrag
van 150.000 fr. verbonden is. De
componist moet een partituur en
een script van een Belgische auteur
indienen. Hij/zij is volledig vrij in
zijn keuze van bezetting en genre
van de compositie; de zendtijd moet
wel 20 tot 50 minuten omvatten. Enkel oorspronkelijke, niet uitgegeven
en nog niet uitgevoerde composities
komen in aanmerking. Op 1 november 1992 wordt de wedstrijd afgesloten. Voor het wedstrijdreglement en
alle verdere inlichtingen kan u terecht bij de Cultuurdienst van het
provinciebestuur van Antwerpen,
K. Elisabethlei 22 te 2018 Antwerpen, tel. 03/237.28.00 (toest. 1464).

• Oudenburg

Iedere kunstenaar van 18 jaar of kan
deelnemen aan de Louis Clesseprijs

• Brussel

De Federatie van Vlaamse erkende

48

Culturele Centra heeft de Signaalprijs in het leven geroepen met de
bedoeling het kinder- en jeugdtheater te ondersteunen. In 1991 werd de
prijs toegekend aan Ignace Cornelissen, artistiek leider van het jeugdtoneelgezelschap 'Het Gevolg'.

typoscripten. Het prijskampreglement en alle verdere inlichtingen
kunnen worden aangevraagd bij de
Prov. Dienst voor Cultuur/Sectie
Letteren, Provinciehuis Boeverbos,
Koning Leopold III-laan, 8200 SintAndries(tel. 050/40 34 06).

• Tongerlo

• Brussel

Voor de zondagen 10 en 24 mei 1992
wacht men de kandidaturen in voor
het 6e Concertseizoen Jong Or eltalent in Tongerlo 1992, georganiseerd door de Kempische Kultuurkring. Adres: Abdij Tongerlo,
Abdijstraat 40, 2260 Tongerlo (tel.
014/54.10.01, fax 014/54.15.08),
waar men alle verdere info kan aanvragen.

De Staatsprijs voor Toneelletterkunde 1991 werd toegekend aan
Josse De Pauw voor zijn theaterstukken 'Ward Gomblez' (1989) en
`Het kind van de Smid'(1990). Dit
laatste toneelstuk werdgeschreven
in samenwerking met de Noordnederlander Peter Van Kraaij . De jury
bestond uit Marianne Van Kerckhoven, Ingrid Vander Veken, Jef de
Roeck en Paul Koeck, met Piet Thomas als voorzitter. Zij waardeerden
in de teksten 'de duivelse dimensie,
waaruit de wisselwerking spreekt
tussengeschiedenis en individu en
depoetische dimensie, die de verhaalkunst tot speelkunst maakt' . De
Driejaarlijkse Staatsprijs voor Kritiek en Essay 1991 werd toegekend
aan Paul Claes voor zijn boek
`Echo's Echo's. De kunst van de Allusie' .

C. LETTERKUNDE
• Affligem

Rudolf van de Perre, lid van onze
Redactieleiding voor de sectie literatuur, kreeg de onderscheiding
`Commandeur in de Leopoldsorde'
voor zijn verdiensten op literair gebled.

• Den Haag
• Averbode

De twintigste John Flandersprijs
1992 bedraagt 50.000 BF / f 2.700
en zal toegekend worden voor een
onuitgegeven, boeiend verhaal voor
kinderen vanaf 10 jaar. De verhalen
moeten in drievoud en in voorkeurspelling ingezonden worden en onder een schuilnaam of kenspreuk die
zo gekozen is, dat uit niets de identiteit van de auteur blijkt. In een gesloten omslag: schuilnaam of kenspreuk , titel van het verhaal, volledig adres van de auteur, geboortedatum, telefoonnummer,
post- of
bankrekening, korte bibliografie.
Op de omslag: schuilnaam of kenspreuk en titel van het verhaal. Omyang: ongeveer 62.000 lettertekens,
of 32 bladzijden van 32 regels. De
inzending wordt ingewacht voor 1
mei 1992. De uitgeverij heeft het
recht, zowel de bekroonde als de
niet-bekroonde inzendingen onder
degewone voorwaarden te laten
verschijnen als wekelijkse uitgave in
de reeks Vlaamse Filmpjes. Info:
GP-uitgaven, Postbus 54, B-3271
Averbode.
• Brugge

De jaarlijkse Prijs voor Letterkunde
van de Provincie West-Vlaanderen
is in 1992 bestemd voor de Roman.
Een totaal bedrag van 80.000 fr.
wordt beschikbaar gesteld voor het
verlenen vanprijzen en/of premies.
Deprijskamp is voorbehouden aan
alle Westvlamingen van geboorte of
met tenminste vijf jaar domicilie in
West-Vlaanderen. Elke deelnemer
mag een of meer werken indienen,
zowel romans die reeds werden gepubliceerd, tussen 1 januari 1986 en
1 januari 1992, als nog onuitgegeven

Het Algemeen-Nederlands Verbond, Jan van Nassaustraat 109,
2596 BS Den Haag schrijft de ANVVisserneerlandiaprijsvraag voor een
hoorspel-mini-serie uit met als uiterste inzenddatum 15.06.92. Vraag
vooraf het reglement aan.
• Gent

Eriek Verpaele werd laureaat van de
Provinciale Prijs Letterkunde 1991
en Willy van Poucke kreeg een eervolle vermelding. Eriek Verpaele
werd bekroond voor zijn roman
`Alles in het klein' ; Willy van Poucke kreeg een eervolle vermelding
voor zijn roman 'De sekretaresse' ,
— Onder de titel `Dichter bij de
Jeugd' schrijven het Poeziecentrum
Gent en de Jeugdboekenweek Tielt
een poeziewedstrijd uit, die openstaat voor alle Vlaamse dichters.
Men vraagt vijf nog niet gepubliceerdegedichten die geschreven zijn
voor kinderen tot maximum 12-13
jaar (ieder gedicht in 5 ex.). Insturen
vOOr 29.02.92. De jury bestaat uit
Clara Haesaert, Wim Vanseveren,
Jan van Coillie, Robert De Craemer
en Walter Haesaert. Info: Dichter
bij de Jeugd, p/a Poeziecentrum,
Hoornstraat 11, 9000 Gent, tel.
091/25.22.25.

schiedenis op zoek naar waardig
vervolg. Een studie van de mijnnederzettingen in Waterschei, Winterslag en Eisden' .

tot 28/6 op redactiesecretariaat van
Concept, Kerkhofstraat 2, 8480
Eernegem.

• Hilversum

De Stichting Mathias Kemp Prijs
(secret.: Brelaarstraat 36, 3530
Houthalen-Helchteren,
011/52.25.38) heeft de Mathias
Kemp Prijs 1991 toegekend aan Rudi Hermans voor zijn novelle `Tern
naar TOriikbalint'

• Houthalen-Helchteren

De Culturele vereniging 'Concept'
(voorheen De Koofschep) stelt zich
het bevorderen van de literatuur en
de kunst in het algemeen tot doel. In
het bijzonder wil ze Vlaamse en Nederlandse literatuurliefhebbers met
elkaar in contact brengen. In die optiek schrijft Concept in 1992 andermaal literaireprifzen uit: de Concept-Haikuprijs 1992 en de Concept-Poezieprijs
1992. beide
V
oor
p
rijzen moet men insturen voor 15
april e.k. (slechts een inzending per
deelnemer) naar 'Concep,
t' Postbus
1313, 1200 BH Hilversum. Voor de
haikuprijs verwacht men 6 tot 10
niet eerdergepubliceerde haiku of
senryu en/of 4 of 6 tanka. Voor de
poezieprijs: een ongepubliceerd gedicht van max. 30 linen (interlinie
inbegrepen) in zesvoud. De inzendin en moeten getypt zijn en de winnaars ontvangen waardevolle kunstwerken. De bekroonde inzendingen
wordengepubliceerd in verzamelbundels. De jury voor de haikuprijs
bestaat uit: Ton Luiting, Bert Willems, Hans Hogendoorn, Laurinne
Vandepitte, Herman Co he en Roger Wastijn en voor de Poezieprijs:
Helma Michielsen, John van Oers,
Roger Wastijn, Moris de Smet, Gie
van den Vonder en Ton Luiting.
Voor beideprijsvragen: vraag voorof het reglement aan.
— In extremis vernamen we nog
dat Concept een derde literaire prijs
uitschrijft: de Concept Aformismenprijs 1992, waarvoor men tot
uiterlijk 20/4 de tijd heeft om 6 tot
10 ongepubliceerde aforismen in te
sturen naar Concept, Postbus 1313,
1200 BH Hilversum. De inzending
client in zesvoud tegeschieden en het
opgelegde thema is 'humor' . Bekroonde engeselecteerde inzendingen worden gepubliceerd in een verzamelbundel 'Humorismen' , die zal
verschijnen ter gelegenheid van de
uitreiking van bovenvermeldeprijs
op 5/7/92 in Wannegem-Lede en dit
tergelegenheid van de 12e Kunstenaarshappening, georganiseerd
door het Willemsfonds, Kruishoutem. Daartoe kan men inschrijven

• Kortessem
Op 16/11/91 werd de P.G. Buc-

kinxprijs 1991 uitgereikt. Laureaat
werd Marc Tritsmans uit Boechout
met zijn gedichtencyclus `Alpen'.
Francis De Preter uit Heist-op-denBerg en Frans A. Brocatus uit
Chaam(Nederland) werden eervol
tweedegerangschikt. Er waren 215
inzendingen uit Vlaanderen en Nederland.
• Tongeren

Wie wil meedingen voor de Poezeprijs Stad Tongeren 1992 moet voor
1 juni 1992(max.) Brie gedichten
insturen (in vijfvoud getypt) naar
het Redactiesecretariaat `Plinius'
t.n.v. Richard Rochus, Holt 103,
3740 Bilzen, waar men ook terecht
kan voor alle verdere info. Het thema van de wedstrijd is 'het kind' . In
totaal zijn dertien prijzen of vermeldin en voorzien: a. De Prijs van de
Stad Tongeren(kunstwerk plus oorkonde) - b. Twee eervolle vermeldingen (boekenpakket plus oorkonde) - c. Tiengeselekteerde werken
(oorkonde). De bekroondegedichten (winnendgedicht en de twee eervoile vermeldingen) zullen in het
tijdschrift `Oostland' worden gepubliceerd. Deprijzen worden op 24
oktober 1992 in het stadhuis te Tongeren uitgereikt. De dertien laureaten wordenpersoonlijk verwittigd.
De jury bestaat uit: juryvoorzitter
Jeannine Vanhaeren, Edith Oeyen,
Ingrid Lenaers, Maurice Palmen
(Kulturele Raad), Hilda Houbrechts (Voorzitter Bibliotheekcommissie).
R.D.
Namens de Raad van Bestuur van
het C.V.K.V. en de Redactie van het
tijdschrift `Vlaanderen' feliciteren
wegraag alle bekroonde en gehuldi de kunstenaars !

• Hasselt

De vijfjaarlijkse Ere-Gouverneur
L. Roppe-Prijs 1991 (voorbehouden voor een wetenschappelijk werk
over het cultuurhistorische, maatschappelijke of natuurlijke leefmilieu in Limburg) ten bedrage van
150.000 fr. werd toegekend aan de
Vakgroep Theorie en Geschiedenis
van Architectuur en Stedebouw van
de K.U.L. voor hun inzending `Ge-

REN

Uit het leven van kunsten en letteren
Gelieve berichten voor deze rubriek te sturen aan het Redactiesecretariaat
van het tijdschrift `Viaanderen', 'Ter Hoogserleie', Hondstraat 6, 8700
Tielt.
Om in aanmerking te komen voor publikatie in het volgend nummer (240,
maart-april 1992) moeten de berichten ons bereiken voor 15 maart 1992.
Met dank voor uw medewerking.

• Amsterdam
Het Rijksmuseu (Stadhouderskade
42) heeft reeds van 4/12/91 en dit
tot en met 1/3/92 de tentoonstelling
`Rembrandt' in huis; dagelijks toegankelijk van 10 tot 20 u. De toegangskaarten kosten 500 BF en zijn
te verkrijgen bij het Nederlands Bureau voor Toerisme, Ravensteinstraat 42, 1000 Brussel(tel.
02/511 86 46), de Fnac-Boekhandels (Brussel, Gent, Antwerpen en
Luik). Er is ook een voordelig treinmuseumticket(1000 fr.) van uit elk
Belgisch station te krijgen.
— Onder de titel 'Going Dutch' organiseert de Maatschappij Arti et
Amicitiae zijn jaarlijkse salon-tentoonstelling met deelname van meer
dan 120 kunstenaars. Nog tot 15/3
kunt u daarvoor terecht bij Arti,
Rokin 112, 1012 LB Amsterdam,
van dinsdag t/m zondag van 12 tot
16 u. De zalen van Arti worden dit
jaar opnieuw getransformeerd tot
een labyrinth van kleine kabinetten
die door de kunstenaars zelf werden
ingericht. Er wordt voor deze gelegenheid eenpublikatie met afbeeldin en van de werken uitgegeven.
• Antwerpen
Van 12/3 tot 3/5 kan men terecht in
het Prov. Museum voor Fotografie,
Waalse Kaai 47, 2000 Antwerpen.
(tel. 03/216.22.11) voor de tentoonstelling `Diamant in de Fotografie'.
De Hoge Raad voor Diamant organiseerde i.s.m. Polaroid Belgium en
de Antwerpse ABN-bank de wedstrijd ‘Diamant in de fotografie' bestemd voor Belgische vakfotografen. Zeventien inzendingen werden
weerhouden die allen in de expo
werden opgenomen. De eerste prijs,
een waardebon voor 50.000 fr. fotomateriaal en een diamant werd toegekend aan Zjuul Devens, de tweede
prijsging naar Philip Verbruggen
uit Oostende en de derdeprijs werd
toegekend aan Karl Goffin uit Ekeren,
— De Coremanskring,
het A.N.Z.
en het Vlaams Audiofonds vonden
elkaar voor de uitgave van een CD
met Vlaamse kleinkunstliedjes onder de titel Wlaanderen Klinkt' . De
CD kan besteld worden door storting van 600 fr. op het rekeningnr.
645-50922740-81 t.n.v. A.N.Z.Antwerpen. De CD bevat deze liedjes: Als ik naar Vlaanderen kom
(Paul van Vliet) - Tussen Brugge en
Damme (Will Ferdy) - Vlaanderen,
mijn vaderland(Jan Pumiege) - Het
vlakke land(Jacques Brel) - Soms is
Vlaanderen niet zo mooi(Frank

Cools) - Brussel (Liesbeth List) Pieter Breughel den Ouden (Wannes van de Velde) - Tussen Antwerpen en Amsterdam(Zjef Van Uytsel) - Brussel (Johan Verminnen) ABC-lied(Islandsuite) - Het Land
van Maas en Waal (Boudewijn De
Groot) - Amsterdam(Kris De Bruyne) - Eer Vlaanderen vergaat (Jef Elbers) - Mien Land (Willem Vermandere) - Jefke (Della Bossiers) - In
Leffinge is 't niet pluis (Zakdoek) Limburg m'n land (Jo Erens) - Mijn
dorp in de Kempen (Louis Neefs) en
Volk wordt staat(Herman Elegast).
Eveneens bij het A.N.Z. verscheen
het Wolksliedboek III' dat 50 Europese volksliederen in originele taal,
deels met Nederlandse tekst bevat,
met eenvoudige klavierbegeleidingen van o.m. V. Nees, K. Van In elgem, L. Dieltiens, J. Van der Roost,
P. Pieters e.a. bevat. Het kost 450
fr. Portkosten 60 fr.
— Het A.N.Z. organiseert op
26/4/92 het 55e Vlaams Nationaal
Zan Best onder het motto `Nederlands, let op uw zaak' . Hiermee wil
het A.N.Z. het belang van het behoud van de eigen culturele identiteit en tevens de aandacht vestigen
op de noodzaak om de staatkundige
en maatschappelijke structuren te
realiseren, die het eigen gelaat van
Vlaanderen in het Europa en de wereld van morgen moeten kunnen gestaltegeven. De Programmacommissie werkt reeds druk aan de concrete invulling van dit motto. Vast
staat dat het motto in zes delen
wordt uitgewerkt: - kind zijn in het
Nederlands - jong zijn in het Nederlands - samenzijn in het Nederlands
- wonen en werken in het Nederlands - houden van in het Nederlands - trouw zijn in het Nederlands.
Bekende schrijvers zoals Gaston
Durnez, Louis Verbeeck, Anton
van Wilderode, Jaak Dreesen,
Wouter de Brune en Jot Theys werden reeds aangezocht om aan die
subthema's een tekstuele omkadering te geven. Naast de bindteksten
zullen de traditionele ingredienten
opnieuw aanwezig zijn. koor- en
samenzang, sololiederen, bewegingsgroepen, jeugdmuziek-kapellen, enz.
— Het Bestendig Dotatiefonds van
de Stadsbibliotheek en het Museum
Plantin-Moretus organiseert op
vrijdag 20/3 een concert waarvoor
het blokfluitensemble 'Vier op 'n
rij' werd uitgenodigd. Het ensemble
vertolkt 'Les Nations', een concert
dat een overzicht biedt van de 16e,
17e en 18e-eeuwse Europese mu-

ziek, eenprogramma dat aldus verwijst naar de eenmaking van Europa. De muzikanten zijn: Bart Spanhove, Joris Van Goethem, Paul Van
Loey en Geert van Gele. De toegangsprijs bedraagt 200 fr. (leden)
en 350 fr.(niet-leden) te verkrijgen
in het Museum Plantin-Moretus,
Vrijdagmarkt 22, 2000 Antwerpen
op weekdagen (maandag t/m vrijdag) van 10 tot 16 u.
— Tot 14/3 kan men nog terecht in
het Archief en Museum voor het
Vlaamse Cultuurleven (AMVC),
Minderbroedersstraat 22, 2000 Antwerpen, 03/232 55 80, voor de tentoonstelling `J.R.R. Tolkien 18921992', toegankelijk van dinsdag tot
zaterdag van 10 tot 17 u. J.R.R.
Tolkien, die meer dan dertig jaar
professor was aan de Universiteit
van Oxford, werd wereldberoemd
met zijn verhalen over hobbits en elfen. In 1937 verscheen The Hobbit,
ondertussen een klassiekjeugdboek, en in 1954-1955 The Lord of
the Rings. Beide werken maakten in
het midden van de jaren zestig furore aan de Amerikaanse universiteiten, en kennen nog steeds een enorm
succes. Reeds in 1957 verscheen bij
het Spectrum,
onder de titel In de
Ban van de Ring, de Nederlandse
vertaling van Max Schuchart, waarg
van in de Lae
Landen al meer dan
een miljoen exemplaren verkocht
zijn. Fascinerend is vooral de wijze
waarop Tolkien zijn gefantaseerde
wereld zogeloofwaardig heeft gemaakt. De tentoonstelling biedt een
volledig overzicht van Tolkiens bijdrage aan de literatuur: alle eerste
drukken in het Engels en het Nederlands, vele speciale edities, vertalingen in meer dan 15 talen, manuscriptpagina's... De bezoeker zal ook
kunnen kennismaken met enkele
minder bekende kanten van de
schrijver (zijn wetenschappelijk
werk, zijn verzonnen elfentalen,
zijn grafisch talent). Daarnaast zal
hi'j kunnen vaststellen hoe Tolkiens
werk andere kunstvormen heeft
geInspireerd: film, theater, muziek,
en vooral teken- en schilderkunst.
Aan de hand van een dertigtal originele werken wordt de visie van zes
kunstenaars(drie uit Vlaanderen,
twee uit Frankrijk en een uit Duitsland) op de wereld van Tolkien getoond. Bij de tentoonstelling is een
gefflustreerde catalogus verkrijgbaar..
— Het Koninklijk Museum voor
Schone Kunsten(L. de Waelplein,
2000 Antwerpen, tel. 03/238 78 09)
pakt uit met de prestigieuze ten-

toonstelling 'America, Bruid van de
Zon. 500 jaar Latijns-Amerika en
de Lae Landen' die plaats vindt
van 1/2 t/m 31/5; elke dag open van
10 tot 17 u, op woensdag tot 21 u
(gesloten op 1/5 en 28/5). Toegangsprijs 200 fr. (er zijn reducties
voorzien). De catalogus in Nederlandse of En else versie kost 980 fr.
De tentoonstelling is niet chronologisch maar thematisch opgebouwd
en valt uiteen in tweegrote delen.
Het eerste luik belicht Europa's
confrontatie met Latijns-Amerika.
Hoe verliep de verovering van de
Nieuwe Wereld, welke middelen
werden ertoe aangewend, met welke
doeleinden en welke resultaten ?
Het begrip `verovering' wordt hier
in de ruimste zin opgevat. De conquista gewapenderhand is slechts
een aspect, de aanzet tot een veelzijdie en onomkeerbare ingreep in de
Latijnsamerikaanse samenleving.
In het kielzog van de conquistadores
volgden de missionarissen die een
eeuwenlang proces van religieuze
verovering op gang brachten.
Vlaamse religieuzen uit diverse orden hebben hier vanaf de vroege
16de eeuw in belangrijke mate toe
bijgedragen (b.v. Pieter van Gent
alias Pedro de Gante). Ook het intellectuele veroveringsproces krijgt
in de tentoonstelling de nodige aandacht: de cartografie, de boekenroduktie over en voor de Nieuwe
P
Wereld(waarbij de Antwerpse
drukkers een cruciale rol speelden),
het in de beeldende kunst steeds
weerkerende thema van de vier con-tinenten en hun ran de, de ontwikkeling van botanie, zoOlogie
en antropologie. Latijns-Amerika
vormde uiteraard ook het voorwerp
van een economisch veroveringsproces. De koloniale economische
verhoudingen liggen trouwens mede
aan de basis van de moderne wereldeconomie. Ten slotte kan men ook
spreken van een zintuiglijke verovering. De confrontatie met de Nieuwe Wereld kan men eveneens volgen
doorheen de diverse vormen van het
`Indianenexotisme', zoals het tot uiting komt vanaf de 16de-eeuwse
kunstkabinetten tot in de romantiek
en de hedendaagse periode. In de
mate van het mogelijke wordt in de
tentoonstelling steeds de inbreng
van de Nederlanden in dit complexe
historische proces in beeldgebracht.
Het gaat er echter in de eersteplaats
om de confrontatie tussen `culturen' in ruimere zin te tonen. In het
eerstegedeelte van de tentoonstelling zal dat vooral gebeuren vanuit
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Europees perspectief, in het tweede
eerder vanuit Latijnsamerikaanse
hoek. Het tweede luik handelt dan
ook over de Latijnsamerikaanse reacties op de verovering en kolonisatie en tracht een beeld op te hangen
van de koloniale enpostkoloniale
maatschappij in haar complexiteit.
Eerst en vooral wordt de vraag gesteld naar de manier waarop en de
mate waarin de verschillende sociale
g
roe pen in Latijns-Amerika met de
vreemde cultuur van de veroveraar
hebben `leren leven', hoe ze die hebben ingepast in hun eigen pre-koloniale denk- en leefwereld. Een eerste
hoofdstuk behandelt de verbeelding
van de religieuze en de politieke
machten. Ook de sociale hechtmiddelen van de koloniale samenleving
komen aan bod: de standen en het
huwelijk. De vormen van acculturatie en syncretisme vonden en vinden
hun neerslag in de koloniale religiositeit en religieuze beeldvorming: de
voortzetting van pre-koloniale cultussen ingechristianiseerde vorm,
devotiepraktijken in bedevaarten en
processies, een heel eigen beeldming omtrent goed en kwaad getuigen hiervan. Twee kapitels zijn bier
gewijd aan `vrouwen- resp. 'mannenbeelden': hoe vrouwen en mannen, heilig of werelds, in beeld werdengebracht vertelt heel wat over de
rolpatronen. De laatste twee afdelinen
behandelen twee belangrijke
g
en tegengestelde krachten in de samenleving: toewijding (devotie en
ex-voto) en conflict. Dit laatste
krijgt vorm door de allegorische
strijd tussen engelen en duivels, zo
typisch voor de Latijnsamerikaanse
volkscultuur en koloniale kunst. De
tentoonstelling bevat koloniale en
postkoloniale kunst uit de periode
van de 16de tot de 19de eeuw. Het
betreft voornamelijk schilderijen
maar ook beeldhouwwerken, edelsmeedwerk, boeken enprenten krijen een plaats. Bovendien werd een
g
twintigtal hedendaagse Latijnsamerikaanse kunstenaarsgevraagd een
werk te concipieren bij wijze van
commentaar bij de verschillende behandelde thema's. Op die manier
wordt de actuele dimensie van de
problematiek benadrukt.
In totaal zullen meer dan vierhonderd werken uit talloze verschillende landen in Europa en LatijnsAmerika wordengetoond, waarvan
het over rote deel voor het eerst aan
het Europees publiek.
— Het programma van deSingel
(Desguinlei 25, 2018 Antwerpen,
tel. 03/248.38.00) vermeldt voor februari nog volgende activiteiten:
choreograaf Jean-Claude Callotta
brengt met zijn Group Emile Dubois het dansspectakel 'La Legende
de Romeo et Juliette' op 21 en 22/2
(om 20 u.) en op 23/2 (om 15 u.).
Muziek ontbreekt evenmin: Kamerorkest Sinfonia(Dirk Vermeulen)
op 23/2 (15 u.) met `Kinderen luisteren naar Haydn'; op 18/2: Roland
POntinen, met werk van Alexander

Scriabin; werk van Dmitri Sjostakovitsj is te horen op 24/2 (Tatiana Nicolaeva, piano (20 u.), op 27/2 (20
u.) door Mikail Muratsch(piano),
Ylia Grubert(viool) en Rivka Golani(altviool), op 29/2 (20 u.) met het
Sjostakovitsj Kwartet; op 25/2 (om
20 u.) brengen Krisztina Laki (sopraan), Julia Hamari (mezzo), Zeger Vandersteene (tenor), Siegfried
Lorenz (bariton), Heidi Hendrickx
en Levente Kende(piano) werk van
Johannes Brahms (Liebesliederwalzer).

• Brecht
Bij uitgeverij De Roerdomp verscheen in de reeks Bibliofiele uit aven de jongste dichtbundel van ons
Redactielid Jacques van Baelen, getiteld `Onder de bolster'. Deze bundel isgeillustreerd met originele tekeningen van Beatrijs Lombaerts.
Het betreft een eenmalige uitgave,
gesigneerd door de auteur, waarvoor men tot 21/2 kan intekenen teg
en 695 fr. (portkosten incluis) door
overschrijving op nr. 416-3031588148 t.n.v. de uitgeverij.

• Brugge
De Stedelijke Musea melden als
nieuwe aanwinsten de aankoop
door het stadsbestuur van een oud
Brugs muntstuk en van een zeventiende-eeuwse kopergravure uit
Sanderus met de voorstelling van
het Gruuthusepaleis. De numismatische aanwinst betreft een uiterst
zeldzame 'cluie van Anjou en Alencon (1581-1584). Voorts werd door
de kinderen De Somer een afgietsel
van de buste van Guido Gezelle van
de hand van beeldhouwer Jef de Somer voor de collecties van het G.
Gezelle-museumgeschonken. Ten
slotte werd zo as een belangrijke
schenking van tekeningen en aquarellen van Alfred Ost aan de musea
overgemaakt. De Schenking Ost
omvat enkele karakteristieke Brugse stadsgezichten vervaardigd in
1918, 1920 en 1925.
— Van 10 september tot en met 30
november 1992 zal in het Gruuthusemuseum, het voormalige paleis
van de heren van Gruuthuse, een
herdenkingstentoonstelling plaatsvinden met als(voorlopige) titel:
`Lodewijk van Gruuthuse. Mecenas
en diplomaat' . Het is immers in
1992precies 500 jaar geleden dat deze beroemde Bruggeling stierf.

• Brussel
In het Paleis voor Schone Kunsten,
Koningsstraat 10, 1000 Brussel, kan
men nog tot 29/2 de tentoonstelling
`Opener dan dicht is toe. Poezie in
Vlaanderen 1965-1990' meepikken
(vrije ingang). Traditionelen, ex erimentelen, nieuw-realisten, geengageerden, neo-experimentelen,
pink poets, nieuwe romantici, postmodernen, performers. Einzelgangers, epigonen, overlopers, volhouders, kleine namen engeneraals.
Hetgaat bier over 25 jaar Vlaamse
poezie. Het is opvallend welke verscheidenheid en beweeglijkheid er
is. Het literair landschap lijkt wel
eengrote werf. Elke literaire groep
of stroming bouwt aan een eigen
poetica, aan een eigen wereld. Een
tentoonstelling hierover ? Het kan
niet anders dan dat het decor er als
werf uitziet, als eenplaats waar gewerkt wordt. De dichter als bouwheer, architect of ambachtsman: hi'
verklaart andermanspoezie onbewoonbaar, zet een nieuwbouw in de
plaats, of verbouwt, of... In deze
tentoonstelling wordt de poezie geresenteerd temidden van houten
P
schuttingen, staal en snelbouwblokken, kippegaas, knipperlichten en
steenslag. Deze tentoonstelling is
een realisatie van Paleis vzw, de Afdeling Nederlandse Literatuurstudie van de K.U.Leuven en de Vereniging ter Bevordering van het
Vlaamse Boekwezen.
— In hetzelfde Paleis kan men op
29/2 ook de avondvoorstelling
(20.30 u) 'Music Projects London.
The Shock of the Old' meemaken.
Music Projects / London werd in
1978 opgericht. Inmiddels is het uitgegroeid tot een van 's werelds topensembles: uitstekende muzikanten, zangers als de schitterende Sarah Leonard en Richard Bernas als
bezielende dirigent. Wat opvalt bij
dit dynamische en ambitieuze ensemble is dat het met zwier naast alle
platgetreden paden loot. Een concert door Music Projects / London
is steeds een belevenis. Ook met
`The Shock of the Old' presenteert
het een verrassendprogramma: J.S.
Bach naast Igor Stravinsky, Arvo
Part en Alexander Goehr.
— We vests en nogmaals de aandacht op de uitzonderlijke tentoonstelling 'Sort
p
in Hellas - Van spel
tot competitie' die van 23/1 tot 19/4
te zien is in het Paleis voor Schone

• Boom - Gent - Lemberge
Het Gemengd koor Musica Nova
(Boom) o.l.v. Roger Leens en i.s.m.
Levente Kende en Heidi Hendrickx
(piano) brengt driemaal het concert
`Koormuziek uit de Romantiek' met
o.m. werk van J. Brahms(Drei Gesange fur Eschsstimmigen Chor a
capella, Opus 42, Hongaars dansen
voorpiano-vierhandig en Sieben
Lieder fiirgemischten Chor, Opus
62). Daarnaast is er ook Vlaamse romantiek met werk van Staf Nees,
Jef van Hoof, Lodewijk de Vocht,
Renaat Veremans, Edgard Tinel.
Tot slot andermaal J. Brahms(Neue
Liebeslieder, Opus 65) en walsen
voor vier stemmen enpiano-vierhandig. Data enplaatsen: (telkens
op zondag) 15/3 in de 0.-L.-Vrouwekerk in Boom (20 u); 22/3 in het
Conservatorium in Gent (16 u) en
om 20 u in de St.-Aldegondekerk te
Lemberge (Merelbeke). Info: Liedja Roesems, secretaris Musica Nova, Leeuwerikenstraat 49/82, 3001
Heverlee.

Kunsten, Koningsstraat 10, 1000
Brussel(voor groepen: Ravensteinstraat 23), van 10 tot 17.45 u
(woensdag tot 20 u en op maandag
gesloten, tel. 02/507 84 80). Voor
info i.v.m. toegangsprijzen, catalogus, groepsbezoeken,geleide bezoeken, nocturnes, combinatie treintoegangstickets, video, enz., verwijzen we naar bovenvermeld adres en
telefoon. In het jaar 540 voor onze
tijdrekening werd Milon van Kroton, de beroemdste worstelaar uit de
Griekse Oudheid, voor het eerstelauwerd tijdens de 60ste Olympiade.
Zijn sportcarriêre zou 26 jaar duren
en leverde hem zesmaal de meest begeerde titel van periodonikes, 'overwinnaar in de rondgang,' in het
worstelen op . Wat is die `rondg
an g' ? Wat is een periodonikes?
Waar komen al die sporttermen als
stadion,gymnasion, discus, halter,
hippodroom... vandaan ? In het oude Griekenland werden de vier `Heilige Spelen' op regelmatige ti' den
eeuwenlang georganiseerd in vier
cultusplaatsen die onder de bescherming van de goden stonden, met name in Olympia, Delphi, Nemea en
op de Isthmos, de landen to van Korinthe. De Griekse jeugd kreeg naast
een intellectuele vorming
,
in het
gymnasion een opleiding tot atleet.
De allerbesten konden eerst in de categorie der juniores, later bij de volwassenen deelnemen aan de `Heilige
Spelen'. Deze omvatten diverse
loopwedstrijden, de gevechtssporten (worstelen, catch, boksen),
paardenrennen en het penthathlon
of de vijfkamp (discus- en speerwerpen, verspringen, stadionloop en
worstelen). De overwinnaar werd
gelauwerd met een loverkrans: als
een held werd hi' gevierd en zijn
faam verspreidde zich over het hele
land. Beroemde kunstenaars hebben de overwinnaars vereeuwigd in
bronzen en marmeren beelden, terwijl talloze vazen de activiteiten in
het gymnasion schilderen. De tentoonstelling die de `Heilige Spelen'
doet herleven, kon enkel tot stand
komen dankzij de medewerking van
een vijftigtal musea. Vijf grote maquettes doen de heilige plaatsen herleven en tonen eengymnasion in
voile activiteit. Videobeelden vergeliken de prestaties van atleten van
vroeger en nu. De tentoonste1ling
die tijdens de zomer ook in Barcelona te zien is tergelegenheid van de
Olympische Spelen, is een gezamenlike organisatie van de Vereniging
voor Tentoonstellingen, de Universiteit Gent en de Kredietbank.
— Op 25/2 vindt in het Paleis voor
Schone Kunsten een lunchvoorstelling plaats (12.40 u): Micheline Vandepoel, John Foley, Hamish Mc
Call en Tom Kubinek vertolken in
een regie van Jos Houben 'Moose'.
Visuelegags, sterke mime, slapstick. Dit alles wordt op een geraffineerde maniergebracht, in een razendsnel tempo. Bijzonder meeslepend. Uitzinnig grappig (de weinige

dialogen zijn in het Engels). In het
kader van het Eneland-festival.
g
(100 fr.)
— De Koninklijke Musea voor
Schone Kunsten melden nieuwe
aanwinsten: van beeldhouwer JeanMarie Gaspar (1861-1931, medewerker van Jef Lambeaux) kocht
men hetgipsen groepsbeeld 'Adolescentie' . Van Constantin Meunier
werd de bestaande collectie verrijkt
met het bronzen beeld `De voorvader' (1895) en het schilderij 'Interieur van een zoutraffinarderij' .
Van beeldhouwer Arthur Craco
werd het werk 'Medusa', een object
met ivoor in Art Nouveau-stijl aangekocht. Dat is voorlopig het enige
werk van Craco in het museum. Nog
tot 29/3 is de tentoonstelling `A.W.
Finch 1854-1930' te bezichtigen in
het Museum voor Moderne Kunst.
Deze landgenoot geldt in het Noorden(waar hi'.m.
o in de buurt van
Helsinki een keramiekafdeling leidde) als een belangrijke vernieuwer
van de schilderkunst, hoewel hi' bij
ons weinig bekendheid geniet. In de
tentoonstelling zijn 200 werken,
waaronder zijn belangrijkste schilderijen, tekeningen, gravures en keramiek zowel uitpublieke als priveverzamelingen, Belgische en buitenlandse(Finland, U.S.A., GrootBrittannie) opgesteld, nadat ze
reeds in het 'Ateneum' van Helsinki
zijn tentoongesteld. Deze retrospectieve isgeorganiseerd in het kader
van de culturele akkoorden tussen
de Finse republiek en de Franse Gemeenschap van Belgie. Naar aanleiding van de tentoonstelling verschijnt ook de eerste monografie
over Finch.
— De Koninklijke Musea(Regentschapsstraat 3, 1000 Brussel) or aniseren ook een aantal nevenactiviteiten. Op geregelde tijdstippen zijn
er middagconcerten: 19/2: A.M.
Gretry, M. Ravel, Haydnkwartet 26/2: P.I. Tchaikovski, S. Rachmaninov , A. Dvorak, Duo Crommelynck , piano - 4/3: J. Brahms, B.
Martinu, Ars Trio, strijkers en piano - 11/3: J. Brahms, Ottovoci, vocaal ensemble - 18/3: J. Haydn, A.
Dvorak, Sine nomine, strijkkwartet
- 25/3: W. Westerlinck, F. Mendelssohn Arriagakwartet. Eveneens
middagvoordrachten over 'Oude tekeningen't 19/2 Katelijne Dhondt,
Hendrick de Clerck (1570-1629) 26/2: Marie-Paule De Vil, Bartholomeus Spranger (1546-1611) - 4/3:
Carel De Pauw, Jan Brueghel de
Fluwelen(1568-1625) - 11/3 : Frank
Huygens, Het Errera-schetsboek
(Antwerps, ± 1530-1545) - 18/3:
Luk Geeroms, Lucas Achtschellinck(1626-1699) - 25/3: Henri Pauwels, Pieter Bruegel ( 1525/15301569) - 1/4: Stefaan Hautekeete,
Remigio Cantagallina ( ± 15801656). Afspraak: Regentschapsstraat 3, infobalie - 13.30 u. Toegang gratis.
— Gedurende meerdere maanden
is gewerkt aan de aanleg van een

sculpturentuin naast het Museum
voor Oude Kunst. Surds september
1991 is hi' voor het publiek toe ankelijk
tu 10-17 u. Verscheidene
ssen
belangrijke beeldhouwwerken staan
er te kijk. Het belangrijkste, de Rivier van Aristide Maillol, werd in
het midden van een waterpartijgeplaatst die een nieuw element uitmaakt in deze tuin. De andere sculpturen zijn: de Baadster nr 2 van
Emilio Greco, de Grote Nike van
Bernard Heiliger en de Offerande
van Dolf Ledel. Bovenop de leuning
van het terras aan de zijgevel evenwijdig met de Ruisbroekstraat,
staan elf bronzen standbeelden. Het
zijn verpersoonlijkingen van verschillende nationale kunsten en tegelijkertijd stellen ze belangrijke
tijdperken uit de kunstgeschiedenis
voor; ze dateren van het einde van
de 19de eeuw.
• Brussel - Sint-Genesius-Rode

In de Boesdaelhoeve(Toekomstlaan, 1640 St.-Genesius-Rode) organiseert het Koninklijk Conservatorium van Brussel sindsgeruime
tijd op zondagmorgen aperitiefconcerten, die telkens om 11 u beginnen
en waarvoor 100 fr. toegangsgeld
gevraagd wordt. Voor de maanden
maart, april en mei zijn reeds volgende concerten vastgelegd: 1/3:
Barok-ensemble, Il cimento dell armonia, Peter Van Boxelaer, barokviool, Jan De Winne, fluit, Stefaan
Verde em, barokhobo, Herman
Stinders, clavecimbel. Werk van
G.P. Telemann, J.C. Bach, J.P.
Boismortier - 15/3: Toneelvoorstelling: Hamlet van W. Shakespeare,
Toneelafdeling - 5/4: Nico Baltussen, viool - Philip Br s, altviool Geert Debievre, cello - Ludo Joly,
contrabas - An Op de Beeck, piano Forellenkwintet van F. Schubert 26/4: Strijkkwartet: Wim Meuris &
Veerle Van Gorp, viool, Luc Fierens, altviool - Barbara Gerarts, cello. Creatie Strijkkwartet van Marcel
De Jonghe - 3/5: Wim Lauwaert,
viool - Anthony GrOger, cello - Paul
Van Bladel, piano. Werk van: J.
Brahms, L. van Beethoven, W.A.
Mozart - 17/5: Saxofoonkwartet:
Rudy Haemers, sopraan - Nadine
Bal, tenor - Johan Minnen, bariton Karla Van Loo, alt - Werk van: J.B.
Singelee, A. Desenclos, G. Bolsoni,
I. Albeniz, G. Gershwin, P. Dubois.
• Charleroi

Van 21/3 tot en met 7/4 wordt de
`Dansbiennale Charleroi / Danses
92'georganiseerd. In februari 1991
werd Frederic Flamand benoemd
tot artistiek directeur van het Ballet
Royal de Wallonie. Vanuit zijn ervaring als directeur van het Theatre
du Plan K besliste hi'j om van het
Centre Choreographique van de
Franse Gemeenschap van Belgie een
centrum te maken waar de dans en
andere kunstvormen zoals de muziek en deplastische en visuele kunsten in dialoog kunnen treden. De

dansbiennale zal de bestegetuige
zijn van deze beleidsoptie. `Le Ballet Royal de Wallonie' heeft een eerste metamorfose onder aan en heet
nu onder zijn nieuwe gedaante
`Charleroi / Danses' . Deze benaming wit die nieuwe identiteit duidelijk weerspiegelen. Charleroi / Danses: een naam die een land oproept
dat tussen de herinnering aan de
mijnbouw en een post-industriele
vernieuwing ligt. Charleroi / Danses: een spanningsveld tussen de traditie van de hedendaagse leermeesters en die van morgen, die nog ontdekt en uitgevonden moeten worden. De eerste Biennale Charleroi /
Danses 92 is een internationaal festival van hedendaagse dans dat beantwoordt aan de dansexplosie in de
Franse Gemeenschap van Belgie en
dat zich vooral tot 'one choreografen richt. De Biennale legt de nadruk op de relatie tussen de dans en
de visuele kunsten, zonder zich daar
evenwel toe te beperken. De produkties die hetgezelschap Charleroi
/ Danses tijdens de Biennale brengt,
zijn het resultaat van een confrontatie tussen de volgende kunstenaars:
Lucinda Childs / choreografe - Han
Hoover / videast en muziek van Iannis Xenakis: een choreografie van
beweging, beeld en klank. - Joachim
SchlOmer / choreograaf - Frank
Leimbach / beeldhouwer en muziek
van Mauricio Ka el - Karole Armitae
g
/ choreografe - David Salle /
schilder - David Shea + Foetus /
musici. Hetgezelschap van Trisha
Brown en van Joachim SchlOmer
werden uitgekozen omwille van hun
samenwerking met plastische kunstenaars. Plan K uiteraard omwille
van de samenwerking tussen Fabrizio Plessi / Frederic Flamand. Naar
aanleiding van deze eerste biennale
plant de afdeling Beeldende Kunsten van het Palais des Beaux-Arts
van Charleroi o.l.v. Laurent Busine
de tentoonstelling 'Les Danses Tracees - Les Ecritures et les Dessins de
la Danse' . In `La Musee de la Photographie' wordt een tentoonstelling opgezet met foto's rond dans en
dansvoorstellingen. De Biennale
presenteert produkties die zich met
een bepaalde locatie verbinden, er
bezit van nemen, haar ontwrichten
of er een antwoord op bieden. Het
zijn dus telkens produkties die versterkt uit de samenwerking of het
conflict met een ruimte komen. De
Biennale Charleroi / Danses 92 besteedt een bijzonder zorg aan de
keuze van de voorstellingsruimte,
zodat men optimaal kan profiteren
van de weldadige of kwalijke invloed van de ontmoeting tussen
ruimte en choreografie. Het classicisme van de jaren 50 wordt in de
Grote Zaal van het Palais des
Beaux-Arts in vraag gesteld door de
Compagnie Charleroi / Danses,
ontwricht door de abstractie van
Trisha Brown, overhoopgehaald
door Stephen Petronio, het 'enfant
terrible' van de New Yorkse `nou-

velle vague' en door Wim Vandekeybus, een yen de opmerkelijkste
vertegenwoordigers van de nieuwe
Vlaamse dans. De ruwegrootsheid
van het Musee de l'Industrie staat
volledig ten dienste van Susanne
Linke en Claudio Bernardo, die beiden een voorstelling brengen die in
het teken staat van de mijnbouw,
respectievelijk de koolmijn en de
goudmijn. Op dezelfde plaats vindt
Herve Diasnas eengunstige weerklank voor de confrontatie met zijn
eigen inspiratiebronnen. De intiemere ruimte van de Congreszaal van
het Palais des Beaux Arts biedt onderdak aan de fluwelen wereld van
Adriana Boriello, aan Jose Besprosvany en aan Michele-Anne de Mey.
Door de versiering met een muurschildering van Magritte geeft de
Congreszaal tevens een knipoog
naar de fantastische wereld van de
Compagnie Castafiore en van Matthew Hawkins. En tenslotte is er `La
Ferme de Martinrou', het cultureel
centrum van Mont sur Marchienne
waar de creatie van de nieuwe produktie van Nicole Mossoux - Patrick Bonte plaatsvindt. Van Merce
Cunningham vertolkt de Compagnie Charleroi / Danses INLETS II,
een choreografie op muziek van
John Cage en in een scenografie van
Mark Lancaster. Info: Charleroi /
Danses, 45 rue du Fort, 6000 Charleroi tel.
071/31 44 20).
(
• Drogenbos

Onze ere-deken kunstschilder Felix
De Boeck stelde een schenkingsaktie
op waaruit blijkt dat de kunstenaar
om een nieuw Felix De Boeckmuseum te realiseren een terrein aan de
gemeente Drogenbos schenkt en teyens zijn woning in de schenking betrekt. Tevens zullen in het museum
632 werken van De Boeck bewaard
worden. Het museum zelf zal door
de Vlaamse Gemeenschap gebouwd
worden en er zullen 250 werkenpermanent tentoongesteld kunnen
worden. De opening is (indien alles
naar wens verloopt) voorzien voor
1993. Intussen kan men elk weekend
terecht in het huidig Felix De Boeckmuseum (Grote Baan 222) op de zolverdieping van het Gemeentehuis
van 14 tot 17 u. Voor geleide bezoeken tijdens de week kan men contact
opnemen met Jan De Kelver, Oude
Brusselbaan 42, 1600 St.-PietersLeeuw (tel. 02/378 24 26).
• Gent

De Middagen van de Literatuur bieden de literatuurliefhebber ook dit
seizoen de mogelijkheid boeiende
confrontaties mee te maken met enkele bekende Nederlandstalige
schrijvers en critici. De tweede reeks
lootP
nog tot maart 1992 en ziet er
als volgt uit: 13 februari 1992: Eriek
Verpale over eigen werk - 27 februari 1992: Willy Van Poucke over eigen werk. Inleiding, interview, presentatie en voordracht worden verzorgd door Petra Dendooven. De
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Middagen hebben plaats in Het To52 reken, Vrijdagmarkt te Gent, tel-

kens op donderdag van 12.30 u tot
13.15 u. Toegang: 40/50 fr. Inlichtin en: Poeziecentrum, Hoornstraat 11, 9000 Gent(091/25.22.25)
en Stedelijke Openbare Bibliotheek,
Kouter 31, 9000 Gent(telefoon
091/25.33.30).
— Het Nieuwpoorttheater (Nieuwpoort 35) brengt de produktie '3 Bic
en 1 P.C. Een Vlaamsche onderneming' op 12/3 in premiere in eigen
huis en herhaalt het stuk op 13 en
14/3(telkens om 20.30 u). Daarna
gaat de voorstelling op reis naar
o.m. Leuven, Antwerpen, Amsterdam, Kortrijk, Hasselt, Neerpelt,
Tielt, Utrecht, Aalst, St.-Niklaas,
Strombeek-Bever, Ever em, Turnhout, Brugge, Brussel, Rotterdam
en Groningen en dit gedurende de
maanden maart,
april en mei. Info:
Nieuwpoorttheater 091/25 12 96.
Dezeproduktie bestaat uit vier
voorstellingen van de hand van Rita
De Meester, Guido van Heulendonk, Erik De Kuyper en Pol Hoste.
— Op 25/3/1891 werd auteur Filip
De Pillecyn in Hamme geboren. Die
honderdste verjaardag van zijn geboorte wordt door het Rodenbachfonds(Gebr. Vandeveldestraat 68,
9000 Gent, tel. 091/23 77 42) herdacht met de uitgave van het Gedenkboek '100 jaar Filip De Pillen' waarin het leven en werk van
cy,
de 'Prins van het Vlaamse Proza'
wordt toegelicht vanuit verschillende invalshoeken. Het boek kost 900
fr. en kan besteld worden door overschrijving van dat bedrag op rek.
446-0089561-73 t.n.v. het Rodenbachfonds/Gent. Diverse De Pillecynkenners werkten mee aan het
boek: Louis de Lentdecker, Maurits
van Liedekerke, Bert Peleman,
Walter Peeters, Hugo vander
Cruyssen, Hans Devroe, Erik Verstraete, Rudolf van de Perre, Herman Gevaert, Anton van Wilderode, Z.E.H. Fernand van de Velde en
Jan D'haese. Hetgeheel werd verlucht met een vijftal linosneden van
kunstschilder-graficus Joris Houwen en verscheen in een redactie van
Hilde Houwen en Koenraad De
Meulder.
— Op 29/2 en 1/3 wordt in de SintPietersabdij de 6de Geschiedkundie Boekenbeurs voor Vlaanderen
g
r ganiseerd door de Kon. Bond
geo
der Oostvlaamse Volkskundigen
r aanlei 65, 9000 Gent, tel.
(K
1/25 64 47). Open: 29/2 van 14-18
09
u, 1/3 van 10-17 u.
— Ewa Krason studeerde viool aan
het conservatorium van Warschau
en Antwerpen. Ze maakt deel uit
van de eerste violen van het Philharmonisch Orkest van de BRT. Ze is
bedrijvig op het terrein van de kame, zowel in Polen als in
Belgie. Naomi Tsukamoto studeerde piano aan de TOM-Galeuen universiteit in Tokio en aan het conservatorium van Luik. Ze speelt zowel
orgel, clavecimbel als piano. Als or-

aniste geeft ze recitals doorheen
g
Europa en Japan. De reeks Klasseek-Hedendaags wordt voor dit
concert vrij letterlijk ingevuld. Het
programma werd samengesteld
door verbanden te le en tussen
partituren - door de tijd en stijlen
heen - door vormen en emoties
heen. Beiden treden op in de Gele
Zaal, Nonnemeersstraat 26, 9000
Gent op 26/2 om 20.30 u.
(091/35 37 03; 250 en 200 fr.) De
eerste twee composities (Sweelinck
en Messiaen) zijn allebei variaties,
met zo'n 300 jaar tussen het schrijven in. Een sonate van J.S. Bach
werd in dit concert opgenomen omwille van de expliciete verwijzing ernaar in de Sonate van Ysaye. De
compositie van Satie en het korte
werkje van De Clerck hebben een
uitgesproken divertimento-karakter. TOru Takemitsu is een van de bij
ons meergekende hedendaagse Japanse componisten. Zijn compositie is kenmerkend voor zijn uitermategeraffineerde en heldere stijl.
Drie composities van Gorecki staan
eveneens op het programma: twee
uit dejaren vijftig - de variaties en
de sonatine - en een zeer recent
werk: Kolysanki i Tance. Als afsluiter die andere toonaangevende comonist: Witold Lutoslawski.
p
• Gentbrugge

Kunstschilder Georges De Koker is
vijftien jaar actief als kunstenaar en
n .a.v . deze verjaardag verschijnt
een monografie van de hand van Jos
Murez(kunstcriticus, dichter en
p
210
x 270
rozaist).
De uitgave
(
mm) telt 92 blz., verlucht met 8
kleurreprodukties van schilderijen
en een 50-tal zw.-w. illustraties met
schetsen, tekeningen en schilderijen. Kostprijs 595 fr. over te schrijven op rekening van de kunstenaar,
rek. 446-9506081-27, Brusselsesteenweg 585, 9050 Gentbrugge. De
voorstelling van het boek gaat gepaard met de opening van een tentoonstelling van De Koker in Galerij
Jan Van Eyck, Kalandeberg 7, 9000
Gent, die loot
van 15/2 t/m
P
1/3/92.
• Izegem

Dichteres-beeldend kunstenares Cecile Vandoorne(Mariastraat 19,
8870 Izegem, 951/31 19 03) heeft
een kunstmap (A4-formaat) ontworpen onder de titel 'Een halfzacht
ogenblik' . In de map steken vijf
houtsneden op Japans papier of edrukt(klaar om in te listen die gemaakt zijn naar evenzoveel gedichten van haar. De map kost 5000 fr.
(vooraf eventueel te bezichtigen bij
de kunstenares) en wordt verkregen
na overschrijving van dit bedrag op
haar rek. 777-5109480-81.
• Kassel (D)

Van 13 juni tot en met 20 september
vindt in Kassel Documenta IX
plaats, waarop de actuele kunst uit
de gehele wereld getoond wordt.

Wie met het spoor erheen wil, neemt
de trein tot Kassel-WilhelmshOhe
ICE station en vandaar kan men de
tram(om het halfuur) nemen naar
het Hoofdstation van Kassel. Met
de auto is de aangewezen we A44,
Kasseler Kreuz / A7 richting Hannover tot uitrit Kassel-Ost. Voor
verdere info: Documenta IX, Pressebiiro, Untere Karlsstrasse 4, D3500 Kassel(tel. 0561/10 72 72).
• Kortrijk

In de Schouwburg, Schouwburg056/22
19 02)
plein 14, Kortrijk
(
kan men nog enkele uitvoeringen
van het Kortrijk Hedendaagse
Dans-programma meemaken (telkens om 20.30 u., maar om 20 u. is
er in de foyer telkens een korte inleiding op het programma): op 20/2:
0 Vertigo Danse (Canada); op
20/3: Ultima Vez-Wim Vandekeybus(Belg.) met 'Immer das selbe gelogen'; op 2 en 3/4: Projekt Nieuw
Danstalent in Belgie.
• Leuven

Vanaf Pasen 1992 zijn in het Museum Vander Kelen-Mertens, Savoyestraat 6, 3000 Leuven (tel.
016/22 69 06 of 23 27 78) vier gerestaureerde salons opengesteld. In
1917 schonk Victor Vander Kelen,
zoon van ex-burgemeester Leopold
Vander Kelen en Maria Mertens, het
ouderlijk herenhuis aan de stad
Leuven onder voorwaarde er de stedelijke kunstcollectie in onder te
brengen. Het 'hotel' Vander Kelen
dat oorspronkelijk deel uitmaakte
van het universitair College van Sae werd door de familie Vander
voy,
Kelen-Mertens in 19de-eeuwse neostij1 ingericht. Tijdens de jaren zesti g werd het museum `gemoderniseerd' en werden deprachtige interieurs achter jute doeken en houtwerk verborgen. De restauratie van
vier salons herstellen depracht en
praal van weleer. De gerenoveerde
salons hebben elk een eigen stijl.
Men treft een rijkelijk en overdadig
versierde baroksalon naast een eerder strakke renaissancezaal en een
sierlijke rococokamer. De stijlkamers worden aangekleed en opgesmukt door schilderijen en kunstvoorwerpen als siermeubelen, porselein, glas en zilverwerk in aangeP stijl. Dit restauratieproject kadert in de herorientering van het Stedelijk Museum Vander Kelen-Mertens dat naast de schone kunsten
ook haar uitgebreide collectie toegePaste kunsten wil herwaarderen.
Daarom zal het in de toekomst als
museum voor schone en toegepaste
kunsten worden geprofileerd. Tegelijkertijd met de restauratie van de
salons wordt ook de permanent tentoongestelde collectie van het museum aangepast en heringericht.
— Voor 1992 heeft de Concertvereniging van het Lemmensinstituut
(Herestraat 53, 3000 Leuven, tel.
016/22 08 03) het volgende programma van concerten in petto:

20/2: Kamerorkest Lemmensinstituut o.l.v. Wim De Moor met werk
van B. Buckinx, F. Mendelssohn,
A. Vivaldi, J.S. Bach, J. Francaix;
27/2: Symfonisch Orkest Lemmensinstituut o.l.v. Edmond Saveniers(L. Bernstein, J. Brahms, E.
Humperdinck); 5/3: Laatstejaarsstudenten Conservatoriumafdeling
Lemmensinstituut met werk voor
or el piano, harp, viool enz. ; 12/3:
Ensemble Oude Muziek Lemmensinstituut o.l.v. Erik Van Nevel (De
Monte, De Rore, Gabrieli, Willaert); 24/3: Vocale en Instrumentale Ensembles Lemmensinstituut
o.l.v. Erik Van Nevel met Bachcantates en op 27/3 brengen diezelfde
ensembles de 'Hohe Messe' (BWV
232) van J.S. Bach. Alle concerten
vindenplaats in de Concertzaal van
het Lemmensinstituut en beginnen
om 20 u. De ensembles concerteren
ook buiten hun vertrouwde omgeving o.m. in Aartselaar (26/2);
Turnhout (28/2); Brussel (11/3 en
13/3); Antwerpen (25/3); Oostende
(25/3); Mol (26/3).
• Meerbeke

Point vzw heeft een programma opgezet waarbij Portugese poezie en
muziek met tweetalige lezing van
Franstalige, Belgische poezie of met
poezie van Vlaamse dichters te beluisteren valt. Dit poezieprogramma kreeg als titel mee 'Hoor de kleine kreet...' en laat de luisteraars behalve naarpoezie ook luisteren naar
itaar-hobo-recitals met Portugese
g
klassieke muziek,
gebracht door
Carola Dieraert(hobo) en Jean Van
der Schueren(gitaar). Annie Reniers(prof aan de VUB, tevens dichteres) en Germain Droogenbroodt
(uitgever-poezievertaler) staan in
voor de lezing van de poezie. Contactadressen: Jean Van der Schueren, Elsbeekstraat 48, 9402 Meerbeke. Tel.: 054/32.14.47 - Point,
Brusselsesteenweg 356, 9402 Meerbeke. Telefax: 054/34.46.60 - Point
International, Germain Droogenbroodt, Apdo. 119, E-03590 Altea,
Spanje. Tel. & fax: 00-34-6584.23.50.
• Nieuwpoort

Van 4/4 tot en met 20/4 vindt in
Nieuwpoort de Frans-Vlaamse veertiendaagse 1992 plaats waarbij ditmaal Zuid-Wervik(Wervicq-Sud)
centraal staat. Uit hetprogramma
stippen we aan: opening op 4/4 in
feestzaalwandelconcerten, volkstoneelvoorstellingen, literaire avond, sportieve ontmoetingen, (toeristische en kunst-) tentoonstellingen... Voor info: Stadhuis, Markt, 8450 Nieuwpoort.
• Oostende

Uit hetprogramma van het Casino
Kursaal(tel. 059/70 76 18) lichten
we twee balletopvoeringen. Op 14/3
(Auditorium, 20 u) is de Balletschool Rose d' Ivry te gast met een
programma van klassieke en folklo-

re-balletten en musicals. Op 20/3
(Auditorium, 20.30 u) treedt dan
het Wiener Staatsoper Ballett op en
stelt 'Wiener Walzer' van J. Strauss
voor. Het concertprogramma vermeldt o.m. op 29/3 (Auditorium
20.30 u) het concert van Het Belisch Jeumfonieorkest
o.l.v.
gdsy
g
Robert Groslot en op 4/4 (Auditorium, 20 u) n.a.v. het Rossini-Jaar
1992 de uitvoering van 'Il Barbiere
di Siviglia' door het Staatstheater
voor Opera uit Warschau (Polen).
Het Koninklijk Filharmonisch Orkest van Vlaanderen o.l.v. Marc
Tardue is er toast op 15/5 (Auditorium, 20.30 u) met werk van Ibert,
Beethoven,
Debussy en Roussel.

Internationaler Arbeitskreis fur
Musik - Nederland: Huismuziek Eneland:
Benslow Music Trust.
g
Wie meer informatie wenst over de
binnen- en buitenlandse cursussen
van Musica kan een uitgebreide folder aanvragen op het Secretariaat
van Musica, PB 45, 3990 Peer
(011/63 21 64).

• Poperinge / Oostkamp /
Kortemark / Kortrijk
De tentoonstelling `Menschen in Silberspiegel. Het begin van de fotografie in Westfalen' werd samengesteld door de Landesbildstelle van
de Landschaftsverband WestfalenLippe. In het kader van de culturele
uitwisseling tussen de Landschaftsverband Westfalen-Lippe en de
• Peer
Provincie West-Vlaanderen wordt
Het belang van de amateurmuziek
deze tentoonstelling op vier plaatsen
in Vlaanderen, is het laatste decenin West-Vlaanderen gebracht. De
nium erg toegenomen. Duizenden
tentoonstellingsreeks start in Popekinderen,
jongeren en volwassenen
ringe (Cultureel Centrum Ghybe:
hebben in dieperiode een geschikt
tot 9 februari 1992); vervolgens
forumgevonden waarbinnen ze
Oostkamp (Gemeentelijke Openbakunnen musiceren met musici met
re Bibliotheek: 15 februari t/m 7
eenzelfde niveau en smaak. Binnen
maart 1992), Kortemark (Gemeendit muzieklandschap heeft Musica,
tehuis: 28 maart t/m 20 april 1992)
het Vlaams Centrum voor Oude
en Kortrijk (Cultureel Centrum
Muziek, zichgeprofileerd als vaanFoyer: 16 mei t/m 4 juni 1992). Aan
deldrager met betrekking tot de orde hand van 45gereproduceerde daanisatie van muziekcursussen. Het
g
guerreotypes en ambrotypes wordt
heeft in dezeperiode de amateurmueen overzichtgegeven van de porzikant degelegenheid geboden om
tretfotografie van zo'n 150 jaar gegedurende een korte of langere peleden. Deze tentoonstelling brengt
riode met zijn collega-musici in confoto's die in Westfalen werden aantact te komen en onder leiding van
emaakt of die in Westfaals bezit
g
vaakgerenommeerde docenten inkwamen en biedt een keuze van het
tensief te werken aan muziek van
oeuvre van Friedrich Hundt, de eerzijn of haar favoriete periode uit de
ste fotograaf die zich in Munster
muziekgeschiedenis. Op dit movestigde. Deze drie onderdelen zijn
ment bestaat het aanbod uit een dermeteen de drie thema's van de tentigtal cursussen die overwegend
toonstelling. Amer
zes weken na
laatsvinden tijdens weekeindes en
P
p
de uitvinding van de fotografie door
in de vakantieperiodes. Er kan een
Jacques M. Daguerre in Parijs, was
keuze wordengemaakt uit de meest
de daguerreotype gekend in Westfaverschillende vormen, genres, inlen. In degrote steden als Berlijn,
strumenten en componisten uit de
Frankfurt, Munchen,... vestigden
muziekgeschiedenis. Een van de
zich tientallen fotografen. Hun fospeciale taken van Musica als vorto' s werden wijd verspreid en kwamingscentrum is de coOrdinerende
men zo o.m. in Westfaals bezit. De
functie die zij de laatste jaren waardaguerreotypes geven een haarneemt. De opgedane know-how op
Scherp beeld van de geportretteerde
organisatorisch vlak wordt steeds
op een zilveren laat. Bij de ambromeergedeeld met particuliere initiatype is het resultaat doffer en grijtiefnemers die vaak niet voldoende
zer: de dure zilverplaat is vervangen
middelen hebben om hun cursus tot
door degoedkopere glasplaat met
hetgewenste niveau op te tillen. Mueen collodiumlaagje. Beide types
sica zorgt bij deze samenwerkingen
zijn unica en werden ingelijst als
voor logistieke steun, inhoudelijk
echte juweeltjes.
meedenken enpubliciteit. 1992 betekent voor Musica ook degrote
• Tilburg (NL)
sprong voorwaarts op internatioDe 10e Nacht van het Boek vindt
naal vlak. In zes Europese landen
plaats op 14/3 in de Schouwburg
worden cursussengeorganiseerd onvan Tilburg. Deze Nacht, ondertusder de via g van EuroMusica, een insen een vast onderdeel van de Natioternationaal netwerk waarin Musinale Boekenweek, wordt zoals geca, als medeoprichter, de partner is
woonlijk georganiseerd door de
voor Belie. Zo kan Musica zijn lestichting J.H. Leopold, die daarden een internationaalpakket curvoor deze keer versterking krijgt
sussen aanbieden, dat zowel finanvan het Poeziecentrum Gent. Door
ciele voordelen, kwalitatief hoogdiegrensoverschrijdende samenstaande docenten en logies, als een
werking zal deze tiende Nacht een
bevoorrechte inschrijvingspositie
bij uitstek algemeen-Nederlands kagarandeert. De organisaties die in
rakter dragen. Deelnemende auEuroMusica zetelen zijn: Frankrijk:
teurs zijn Johan Anthierens, Hugo
Musique en Vacances - Duitsland:

Claus, Leonard Nolens, Monika
van Paemel en Eddy van Vliet uit
Vlaanderen
en Mara Brouwers,
,
Remco Campert, A.F.Th. van der
Heiden,
Jan Siebelinck en P.F.
Thomese uit Nederland. GeInspireerd door het thema 'de nevel van
den tijd' uit het gedicht 'Het Huwelijk' van Willem Elsschot schrijven
zij ieder een bijdrage voor een bundel die speciaal ter gelegenheid van
deze tiende Nacht van het Boek
wordt uitgegeven. Uiteraard zullen
zij ti' dens de Nacht ook aanwezig
zijn en daarbij voorlezen uit eigen
werk. Daarnaast zullen zij vertellen
over hun werk en worden zij geinterviewd. Naast optredens van schrijvers en muzikale entre-acte zal er
een brede 'markt' zijn waarop allerlei literaire en culturele tijdschriften
en instellingen zich presenteren.
• Wijnegem
Voor de eerste maal organiseert
Erato v.z .w. eengrootse poeziemarkt onder de titel `Levendepoezie in woord en beeld'. Deze happening heeft plaats in zaal Brouwershuis, Turnhoutsebaan, Wijnegem,
op zaterdag 21 maart 1992. Naast
informatiestanden van uitgevers en
verenigingen zullen ook schrijvers,
dichters die uit even in eigen beheer
aanwezig zijn. 's Avonds is de proclamatie voorzien van Erato's vierdepoeziewedstrijd en de to owedstrijd. Wie geinteresseerd is in deelname, neemt contact op met de heer
Walter Sus,
Molenstraat 68, 2540
Y
Hove(tel. 03/455 77 46, tussen 18 en
R.D.
20 u).

TENTOONSTELLINGEN
In deze rubriek worden alleen berichten opgenomen die aan het Redactiesecretariaat gestuurd worden.
Gelieve rekening te houden met onze tijdslimiet voor het afleveren van
de kopij aan de drukker. Die datum
p
is voor nr. 240(maart/aril
1992)
vastgesteld op 15 /2 /92. Als er bij
een tentoonstelling een datum vermeld staat die bij het verschijnen
van dit nummer voorbij is, betekent
dit dat we het bericht te laat ontvangen hebben om het nog in het vorige
nummer te kunnen opnemen.
Met oprechte dank voor uw medewerking !
• Bervoets
Recent werk, Prov. Museum voor
Moderne Kunst, Romestraat 11,
8400 Oostende, van 23/2 t/m 6/4.
• Werner Bischof
Foto's van deze bekende Europese
reportagefotograaf van het begin
van deze eeuw, Prov. Museum voor
Fotografie, Waalse kaai 47, 2000
Antwerpen, van 7/5 t/m 21/6. Da.-

gelijks open (behalve op maandag)
van 10 tot 17 u.
• Albin Brunovcky (CS)
Vrije grafiek en exlibris, Kunstcentrum Hof ten Doeyer, Beekmeersstraat 9 ,
9636 Nederzwalm, van
29/3 t/m 26/4.
• Jan Burssens
Huldetentoonstelling, Prov. Centrum Arenbergs, Arenbergstraat 28,
2000 Antwerpen van 7/12 t/m
19/1/92.
• Colette en Luce Cleeren
Schilderijen, Faculty Club, 3000
Leuven, van 14/11 t/m 22/12.
• Marc Cloet
Grafiek, CIAP, Zuivelmarkt 44,
3500 Hasselt, tot 15/2/92.
• Johan Corthals
Schilderijen, pastels, tekeningen,
Art Gallery den Heeck, L. de Baerdemaekerstraat 54, 2880 BornemHingene, tot 13/1/92.
• Walter Daems
Installatie, CIAP, Zuivelmarkt 44,
3500 Hasselt, tot 11/1.
• Joseph Danner
Recent werk, Bureaux & Magasins,
Straat zonder einde 1, 8400 Oostende, tot 26/1; van 15 tot 18 u.; zondag: 11-13 en 15-18 u.
• Luc De Blok
Multiple, Centrum Netwerk, De
Ridderstraat 28, 9300 Aalst, van 7
t/m 16/12.
• Anne Decock
Recent werk, Gele Zaal, Nonnemeersstraat 26, 9000 Gent, van 15/2
Um 29/3. Open van 9 tot 17 u.;
weekends van 14 tot 18 u.
• Robert De Man
Schilderijen, Galerij -Atelier Vocar,
Dorp 77, 2870 Breendonk, tot
15/12.
• Gaston De Mey
Recent werk, Galerie Path, Leo De
Bethunelaan 59, 9300 Aalst, van
7/12 t/m 26/1/92.
• Tuur De Rijbel
Schilderijen, Kunstgalerij Branzinni, Fortenlaan 111, 9170 Waasmunster, tot 7/1.
• Bernaded Dexters
`Concertfoto's', CC, Dekenstraat
40, 3550 Heusden-Zolder, van 6/3
t/m 5/4.
• Magda Dobbelaere
Grafiek en schilderijen, Het Labyrint, Dries 29, 8956 Kemmel, van
13/3 t/m 20/4.
• Antoon Dries
Fotografie, retrospectieve 1935-1990, Prov. Museum voor Fotogra-
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fie, Waalse Kaai 47, 2000 Antwerpen, van 17/1 t/m 8/3.

meersstraat 9, 9636 Nederzwalm,
van 23/2 t/m 22/3.

• Lievin d'Ydewalle
Sculpturen, Galerij Pantheon,
Kustlaan 317, 8300 Knokke-Zoute,
tot 5/1.

• Christopher Le Brun
Schilderijen, Galerie Fortlaan 17,
Fortlaan 17, 9000 Gent, van 4/2 t/m
15/3. Open op woens-, donder-,
vrijdag van 10.30 tot 12 u. en van 14
tot 18.30 u.; zater- en zondag van
10.30 tot 18.30 u.

• Jan Fabre
Recent werk, Deweer Art Gallery,
Tiegemstraat 6A, 8553 Otegem, van
14/3 tot 12/4.
• A.W. Finch
Retrospectieve met schilderijen en
keramiek, Kon. Musea voor Schone
Kunsten, Regentschapsstraat 3,
1000 Brussel, van 16/1 t/m 29/3.
• Ivan Good
Schilderijen, Museum voor Schone
Kunsten, Wapenplein, 8400 Oostende, van 2/1 t/m 2/2.
• Rafael Gorsens
Schilderijen, Kunstcentrum/Galerij
't Hof te Puttens, Wichelsestraat
20-22, 9340 Lede, tot 19/1.
• Francesco Guitart (E)
Grafiek en sculpturen, Kunstcentrum Hof ten Doeyer, Beekmeersstraat 9, 9636 Nederzwalm, van 3/5
t/m 24/5.
• Frans Haest (1902-1977)
Retrospectieve met portretten, stillevens en landschappen, van 28/2
t/m 8/3 in het Kasteel de Renesse,
Lierselei 28-30, Oostmalle; van 11/7
Um 30/7 in Kasteelhoeve Falaen in
Falaen (Dinant); van 14/8 t/m 20/8
in Kasteel van Loppem, in Loppem
(Brugge).
• Jef Hendrickx
Retrospectieve 1906-1971, Kasteel
Cortewalle, Beveren, tot 8/12/91.
• Jos Hendrickx
Tekeningen en grafiek, Kunstcentrum Hof ten Doeyer, Beekmeersstraat 9. 9636 Nederzwalm, van
19/1 t/m 16/2.
• Lode Herreman
Schilderijen, terra-cottabeelden, tekeningen, etsen, Stadhuis Oudenaarde, van 22/12 t/m 10/1.
• Kurt Kocherscheidt
Nieuwste houtsneden, Galerie Fortlaan 17, Fortlaan 17, 9000 Gent, van
4/2 t/m 15/3. Open op woens-,
donder-, vrijdag van 14 tot 18.30 u.;
zater- en zondag 10.30 tot 18.30 u.
• Lut Lambrecht
Recente schilderijen en ikonen, Famil 's Gallery, Koekoekstraat 68
bus 1, 8793 St.-Eloois-Vijve, tot
22/12.
• Nico Lannoo
Kunstwerken op papier, AD Gallery,
Romestraat 6, 8400 Oostende,
tot 26/1/92;grafisch werk, Kunstcentrum Hof ten Doeyer, Beek-

• Dominique Lietaert
in cement en
Sculpturen & welen
ju
beton, Galerij PICS, Dommelhof,
Toekomstlaan 5, 3910 Neerpelt, van
20/3 t/m 19/4.
• Juliaan Lybaert
Schilderijen, Jan van Eyckgalerij,
Kalandeberg 7, 9000 Gent, van 7
t/m 22/12/91.
• William Mackendree
Recent werk, Gallery De Gryse, Rameplein 22-23, 8700 Tielt, tot
22/12/91.
• Marcase
Schilderijen, monotypes, Synthese,
E. Allardstraat 24, 1000 Brussel, tot
28/12/91.
• Frans Masereel
GeOverzichtstentoonstelling,
meentelijk Museum van Boom,
Tuyaertsstraat 91-21, 2850 Boom,
van 1 t/m 23/2. Open op zaterdag
en zondag van 14 tot 17 u.; op donderdag van 9-12 u.
• Jean Georges Massart
Recent werk, Elisabeth Begijnhof,
Huize St.-Jacobus, H. van Hove
Proveniersterstraat 11, 9000 Gent,
van 26/1 t/m 23/2. Elke dag (behalve dinsdag) van 11.30 tot 1 u.; zonen feestdagen 10.30 tot 14.30 en 19
tot 1 u.
• Jean-Jacques Mathis
Recent werk, CC van Brussel, Oude
St.-Nikolaaskerk van Neder-OverHeembeek, van 13/12/91 t/m
9/2/92.
• Alex Michels
Schilderijen en tekeningen, Galerij
Centrum Netwerk, De Ridderstraat
28, 9300 Aalst, tot 28/2. Open van
woensdag tot zaterdag van 14 tot
18 u.
• Aernout Mik
Recent werk, Deweer Art Gallery,
Tiegemstraat 6A, 8553 Otegem, van
9/5 t/m 7/6.
• Hubert Minnebo
Tekeningen en beeldhouwwerken,
J. Bastien-Art, Magdalenasteenweg
61, 1000 Brussel, tot 26/1/92.
• Leonard Misonne
Retrospectieve van het fotografisch
werk van de kunstenaar, Prov. Museum voor fotografie, Waalse Kaai
47, 2000 Antwerpen, van 12/3 t/m
3/5.

• Maurice Pasternak
Grafiek, Epreuve/Artiste grafiekgalerie, Oude Kerkstraat 64, 2018
Antwerpen, tot 23/2. Open van
donderdag t/m zondag van 14 tot
18 u.
• Brigitte Pattyn
Recent werk, Tres Galeria, Zwevegemsestraat 30, 8500 Kortrijk, tot
16/12/91.
• Ine Peetermans
Recent beeldhouwwerk, Art Gallery
den Heeck, Louis de Baerdemaekerstraat 54, 2880 Bornem-Hingene,
tot 13/1/92.
• A.R. Penck
Lithografieen en houtsneden, Deweer Art Gallery, Tiegemstraat 6A,
8553 Otegem, van 1/2 t/m 8/3.
• Christine Pluymers
`Muziek om te zien', foto's, CC,
Dekenstraat 40, 3550 Heusen-Zolder, van 7/4 t/m 6/5.
• Roger Raveel
`Uniek & Meervoudig', Prov. Museum voor Moderne Kunst, Romestraat 11, 8400 Oostende, van
21/12/91 t/m 10/2/92.
• Eric Roets
Schilderijen, Galerij ASLK, Zonnestraat 2, 9000 Gent, tot 1/12/91.
• Peter Simoen
Recent werk, Dialoog '92, Vlaanderenstraat 25, 8400 Oostende, van
18/1 t/m 23/2. Open woensdagzaterdag.
• Alvaro Siza
Architectuur 1980-1990, deSingel,
Desguinlei 25, 2000 Antwerpen, van
28/2 t/m 5/4. Open van dins- tot
zondag van 14 tot 18 u.
• David Spiller
Recent werk, Galerie Willy Schoots,
Bergstraat 42, 5611 JZ Eindhoven.
• Bart Soubry
Beeldhouwwerken, Museum voor
Schone Kunsten, Wapenplein, 8400
Oostende, tot 12/1/92.
• Georges Steel
Schilderijen, Jan van Eyckgalerij,
Kalandeberg 7, 9000 Gent, tot
1/12/91.
• Freddy Theys
Etsen en kopergravures, 't Kapelleke, Oever 27, 2000 Antwerpen, tot
25/11/91.
• Jacques 't Kindt
Recente tekeningen en sculpturen,
Art Gallery Roussel, Oude Burg 4,
8000 Brugge, tot 30/12/91.
• Cathy Quick
Schilderijen, Galerij-Atelier Vocar,
Dorp 77, 2870 Breendonk, van
21/12/91 t/m 5/1/92.

• Remy Van Den Abeele
Recent werk(schilderijen), Argo:
Modern and Contemporary Art
Gallery, Zeedijk 734, 8300 KnokkeHeist, tot 8/1/92.
• Guy Vandenbranden
Huldetentoonstelling, Prov. Centrum Arenbergstraat 28, 2000 Antwerpen, van 25/1 t/m 8/3, opent ti'
dens de voorstellingen in de schouwburgzaal.
Jan Van Den Driessche
Schilderijen, Galerie Bastiaans,
Steenstraat 54, 5821 KG Boxmeer
(Ned.) van 16/2 t/m 16/3. Open op
donderdag van 14 tot 17 u., vrijdag
van 14 tot 21 u., zaterdag van 10 tot
17u.
• Paule Van Eyck
`Essentiele kleurvorm-fotografie',
CC, Dekenstraat 40, 3550 HeusdenZolder, van 7/2 t/m 4/3.
• Dominique Van Huffel
`Spectacle International', foto's,
CC, Dekenstraat 40, 3550 HeusdenZolder, van 8/1 t/m 5/2.
• Pieter Vanneste
Beelden, Galerij PICS Dommelhof,
Toekomstlaan 5 3910 Neerpelt, van
15/2 t/m 15/3.
• Martin van Wordragen
Schilderijen, ABB-Galerij, Diestsestraat 269, 3000 Leuven, van 19/12
t/m 31/1/92.
• Jef Janssens & Cecile Verplancke
Schilderijen, Galerie H. Coffez,
Zeedijk 685, 8300 Knokke, van 1/2
t/m 29/2/92. Open in de weekends
van 11 tot 18 u.
• Groepstentoonstelling

— Sonja Oudendijk en Michael
Buthe, Arti et Amicitiae, Rokin
112, 1012 IB Amsterdam, tot
22/12/91.
— Bart Decq en Eric Verhal, Museum Dhondt-Dhaenens, Museumlaan 14, 9831 Deurle, tot 22/12/91.
— Gert Broeckx en Leo Loomans
met schilderijen, aquarellen, montages, superposities, grafiek, Foyer
CC Begijnhof Diest, tot 22/12/91.
— `Kunstenaars van de Stichting
Veranneman', Stichting Veranneman, Vandevoordeweg 2, 9770
Kruishoutem, tot 29/12/91.
— Meubeldesign & Kunst, met Pieter De Brune,
Frans van Praet en
Y
Emile Veranneman, C.C. Ter Dilft,
St.-Amandsestwg 41-43, 2880 Bornem, tot 29/12/91.
— Iledendaagse Grafiek' - etsen,
houtsnedes en linosnedes, BBL,
Grote Markt 50, 8500 Kortrijk, van
14/12 t/m 4/1/92, met werk van
Michael Borremans, Frank Decq,

Peter De Koninck, Anne De Loof,
Jules Depraetere, Jeroen Frateur,
Bart Laerenberg, Els Vos en Jan
Vranken.

— 'Europees Keramiek' , Gallerie
`De Peperbusse', Prins Boudewijnstraat 7,
8400 Oostende, tot
30/1/92.

— Ann en Marc Speybrouck, respectievelijk met schilderijen en
aquarellen, Studio Gaselwest, Rijselsestraat 57, 8500 Kortrijk, tot
5/1/92.

— 18e Groepstentoonstelling van
V.T.B. - Kunstkring Gent, tot 9/2,
met werk van William Beun, Willy
Bin,
Gustaaf Blommaert, Henri
J,
Coessens, Lucien Co ens, Theo
De Wilde, Rose De Zutter, Pierre
Golinvaux, Jozef Janssens, Julien
Lybaert, Constant Mirik, Roland
Pelfrene, Veronique Po e, Richard Pringels, Jef Vanderborght
en Germain Vermassen.

— Vrije Grafiek van de leerlingen
van de Stedelijke Academie voor
Schone Kunsten, Kunstlaan 12,
3500 Hasselt, tot 18/1/92.
— Marie-Josè Maes(keramiek) en
Jose Van Poucke(schilderijen), Het
Labyrint,
Dries 29, Kemmel, tot
19/1/92.
— Paul Mathijs (schilderijen),
Alain Weerelds(grafisch werk) en
Diana Wijnants (keramiek), Kasteel
Ter Poorten, Diepenbeekerweg 65,
3500 Hasselt, tot 22/1/92.
— Fotografie van Nancy Delile en
Patrick Dumont,
Co-Art Gallery,
Zeezotje, Vissersplein, 8400 Oostende, tot 29/1.

— Keramiek van Piet Stockmans,
Jan van der Vaart & Johan van
Loon, Prov. Museum voor Moderne Kunst, Romestraat 11, 8400 Oostende, tot 10/2.
— `Zomers Winter' met werk van
Walasse Ting,
Beniti Cornelis en
Wim Ricourt, Forum, Romestraat
20, 8400 Oostende, tot 10/2.
— Recent werk van Kees Barten en
Dre Devens, CC, Dekenstraat 40,
3550 Heusden-Zolder, van 19/1 t/m
16/2.

— Art Gallery Branzinni, Fortenstraat 111, 9250 Waasmunster, presenteert van 10/1 t/m 18/2 het
`Wintersalon' met werk van J. Anderle, R. Fonck, R. Gorsen, J.
Kreissl, 0. Kulhanek, R. Stadius,
Taf, W. Wanten en beelden van D.
Colanzi, A. Loveniers.
— Confrontatie Kees Barten - Dre
Devens, schilderijen, Galerij CC
Heusden-Zolder, Dekenstraat 40,
3550 Heusden-Zolder, van 20/1 t/m
16/2.
— Andreas Vanpoucke en Willem
Vermandere, Gallerie 'De Pe erbusse', Prins Boudewijnstraat 7,
8400 Oostende, van 7/2 t/m 27/2.
— Achtste Kunstsalon van het Gemeenschapsonderwijs in Hamme,
van 29/2 t/m, 8/3, met werk van
Pierre Alechinsky, Opie Boel, Fri
Cavens, Armand Demeulemeester,
Joz. De Loose, Lebufn D'Haese,
Jean-Paul Laenen, Guy Leclercq,
Monica Lenssens, Henri Vandermoeren, Pol Mara en Luc Verbist.

Belarte, Kortestraat 3, 3000 Leuven, van 6 t/m 26/2. Open van
woensdag t/m zaterdag van 10 tot
13.30 u. en van 14.30 tot 18 u.
— Beeldhouwwerk in marmer van
Pol Cockx en Symbolische Schilderijen van Jean Goffart, Galerij Belarte, Kortestraat 3, 3000 Leuven,
van 1 t/m 19/3. Open van woensdag
t/m zaterdag van 10.30 tot 13.30 u.
en van 14.30 tot 18 u.
— Mir Van Nyvelseel, Jan Van
Raemdonck, Luc Cappaert, Gallerie `De Peperbusse' , Prins Boudewijns
traat 7, 8400 Oostende, van
6/3 t/m 26/3.
— Jean-Jacques Soenen en Yvon
Poncelet, Gallerie `De Peperbusse',
Prins Boudewijnstraat 7, 8400 Oostende, van 3/4 t/m 23/4.

— Aquarellen van Colette Brusselmans en Bernadette Denuit, Galerij

— Keramiek van Tjok Dessauvage,
Wim Borst(N1) en Hein Severijns
(
N1 ), Galerij Belarte, Kortestraat 3,
3000 Leuven, van 4 t/m 26/4. Open
van woensdag t/m zaterdag van
10.30 tot 13.30 u. en van 14.30 tot
18 u.
R.D.

belangrijk is. De maatschappelijke
relevantie vanpoezie is nul, politiekegedichten zijn onbelangrijke gedichten, dichters uit dictaturen krijgen in Westerse ogen een (ongewenst) 'automatisch' surplus, oostblokdichters verliezen in een nieuwe
vrijheid viervijfde van hun lezers:
`De dichters staan... voor de nuchtere constatering ook dat hun poezie
in de verdrukking niet wend geapprecieerd om zijn artistieke gehalte,
maar alspolitiek en cultureel voer in
tijden van schaarste.' (`De belangrijkheid van de poezie', p. 67) Ducal
ontkracht vervolgens een aantal mythes. Als er al dichtbundelsgekocht
warden, dan is dat 'om andere redenen dan de liefde voor depoezie'
(p. 68). Ook de mythe van de onsterfelijkheid en de mythe van de autonomie van de taalwereld moeten er
aangeloven. Het enige wat van poezie overblijft als intrinsieke waarde
is de mythe dat men in de poezie iets
onherroepelijks kangoedmaken:
`Ik eigen mij in zekere zin de literaire traditie toe. Op die manier maak
ik mijn leven tot fictie,geef ik het
een plaats in de tijd, maak ik de on-

herroepelijkheid dat ik dood moet
gaan, een tikkeltje minder erg'
(p. 72). In ieder geval is dit ene essay
al het lezen overwaard, alleen al om
dichters en poezierecensenten tot
hun 'waregrootte' te relativeren.
Verder komen, net zoals in de bundel g
edichten `De Europese Lente',
en in 'Letters' 'one Europese dichters (die debuteerden na '60) aan
bod. Elke dichter die op het XIIde
Europees Poeziefestival werd uit enodigd, werd gevraagd vijf gedichten of een tekst van ongeveer dezelfde lento in te zenden voor deze poeziebundel. Uiteraard zijn niet meteengrote `richtingen' te herkennen,
alhoewelgezien het thema `De Europese Lente' trauma's van verdrukking voor de hand la en. Van
Itterbeek noemt deze `bloemlezing'
`een verbrokkeld landschap en (het)
nodigt uit tot een nauwkeurige kennis, afgestemd op de haast onoverzichtelijke verscheidenheid van de
huidige literatuur in Europa' (p. 6).
Boeiend is het om de Vlaamse en
Nederlandse bijdragen (poezie van
Stefan Hertmans, Koen Stassijns,
Peter Verhelst, Joris Ivens en Esther
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Eugene Van Itterbeek, Poezie en

Wetenschap, Poezie et Science,
Poetry and Science, Tijdschrift `Pi',
nr. 2, 1990, Leuvense Cahiers nr.
92,gen'. met foto's, 128 blz., genaaid. - Desmond Egan (vert. Peter
ArNijmeijer), Echobogen/Echo
ches, Leuvense Cahiers nr. 95, 1990,
190 blz., genaaid. - Osten SjOstrand
(vert. en inl. Viktor Claes), Aan de
uiterstegrens, Leuvense Cahiers nr.
98, 1990, genaaid. - Eugene Van Itterbeek(samenstelling), Europese
Lente, essays n.a.v. het Europese
Poeziefestival 1990, Tijdschrift
`Pi',
Leuvense Cahiers nr. 100,
1990, 264 blz., genaaid. - Eugene
Van Itterbeek(samenstelling en inleiding), De Europese Lente, gedichten, Tijdschrift Pi', Leuvense
Cahiers nr. 101, 1990, blz. 288, genaaid. - Eugene Van Itterbeek (samenstelling en inleiding), De Euroese Lente, gedichten, Tijdschrift
p

`Letters', nr. 3, okt. 1990, 80 blz.,
genaaid. - Eugene Van Itterbeek (samenstelling), Afrika / Afrique /

Africa, Hedendaagse gedichten uit
Afrika, Tijdschrift 'Pi', Leuvense
Cahiers nr. 106, april-mei 1991, 280
blz.,genaaid, alle uitgegeven door
de Europese Vereniging ter bevordering van de poezie, BlijdeInkomststraat 9, 3000 Leuven. - De
zeven boekwerken (zes `Leuvense
Cahiers' en een 'Letters') brengen
meer dan veertienhonderd bladzijden (over)poezie. Om alle teksten
(
essays en gedichten in diverse talen
en vanuit zoveel verscheidene landen en invalshoeken) werkelijk tot
je te laten doordringen, heb je alvast
weken intensieve leesarbeid en de
daaropvolgende noodzakelijke 'bedenktijd' nodig. In dit korte bestek
beperk ik me dus in alle bescheidenheld tot een overzicht en enkelepersoonlijke 'impressies'. Het moet
voor Eugene Van Itterbeek een wat
frustrerendgevoel geven in een van
de dertig essays verschenen in `De
Europese Lente' van de Vlaamse
dichter Charles Ducal (°1953) te
moeten horen dat poezie toch zo on-
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Jansma) in tepassen in het Europees
universum. Ook over de vorige editie van het Europese Poeziefestival
verscheen een neerslag van het colloquium Poezie en Wetenschap' (in
1989 een eerste deel). Voor mij ligt
daar het vervolg op, een aantal nagekomen essays rond datzelfde thema. Poezie en architectuur(Albert
Bontridder, Pierre Puttemans),
poezie en informatica (Oleg Chlebnikov) en andere bijdragen geinspireerd op de exacte wetenschappen.
Zeer nuttig is de door Eug. Van Itterbeek samengestelde list van boeken die de relatie tussenpoezie en
wetenschappen als onderwerp hebben. Of iedereen het eens zal zijn
met de inleider, datpoezie en wetenschap zich met hetzelfde gebied bezighoudt, namelijk de waarneembare werkelijkheid, zal blijken na lectuur van de opgenomen essays (Nederlands, Engels, Duits, Frans —
soms in vertaling) van diverse auteurs. `Hedendaagse gedichten uit
Afrika' biedt dan weer de mogelijkheid om zijn visie op poezie ruimtelijk te verbreden — en brengt wat tegengewicht aan bij de grote aandacht voor het Oostblokgebeuren
dat ook in de literatuur heelgoed
merkbaar is. Al vroeger besteedde
het Europese Poeziecentrum aandacht aan Afrika. Nu komen de
nieuwere stromingen aan bod: vooral Engelstalige Afrikaanse poezie
gevolgd door een bloemlezing uit
Franstalig Afrika. Aangevuld met
een aantal essays biedt deze bloemlezing een boeiende inkijk op de hedendaagse Afrikaanse literatuur.
Wie zich ten slotte wil verdiepen in
belangrijke Europese auteurs komt
bij de Leuvense Schrijversactie ook
ruim aan bod. De Zweedse dichter
Osten SjOstrand wordt voortreffelijk ingeleid door Victor Claes die
ook zorgde voor de vertaling van de
eveneens in het Zweeds afgedrukte
gedichten in `Aan de uiterste grens'
(1990). Osten SjOstrand (° 1925)
heeft altijd in de nabijheid van de
zee of een meer gewoond, en het is
dan ook niet te verwonderen dat de
oerelementen water en wind, en rotsen en klippen, een rote rol spelen
in zijn poezie. Daar heeft hij echter
een eigen dimensie aan gegeven, en
uit zijn gedichten stijgt een godsdienstige levensadem uit. Viktor
Claes: `Wie dezegedichten leest,
heeft een nieuwe bron ontdekt. Wie
zich in deze verzen onderdompelt,
ondervindt de verfrissende invloed
van een verborgen levenskracht'
. 32). Om het met de woorden van
(p
Osten SjOstrand te ze en: 'Leer me
de code ontcijferen ' / de boodschap, het verborgen geschrift / in
elke mens langs mijn weg vertolken / leer mij juist te lezen ! ... (p. 69).
Al even gedegen is de inleiding tot de
P oezie van de Ierse dichter Desmond Egan in `Echobogen/Echoarches' (1990) vertaald door Peter
Nijmeijer, die de poezie ook historisch kadert — een noodzakelijk-

heid aangezien Egans gedichten in
grote mate politiek geinspireerd en
g
een gageerd zijn. De samensteller
koosgedichten uit de twaalf gepubliceerde bundels van 1972 tot 1990
(enkele uitzonderingen niet te na gesproken) en voegde er nog een aantal ongebundelde gedichten aan toe.
Voor eengoed begrip en aanvoelen
van degedichten werden er ook nog
eens bijkomende aantekeningen aan
toegevoegd, wat zeker de leesbaarheid bevordert. Degedichten 'A
song for my father' liken dan weer
aan te sluiten bij wat Charles Ducal
als echtepoezie bestempelt: 'Door
erover te schrijven heb ik de indruk
dat mijn leven een zin heeft, dat alle
angsten, vernederingen, kwetsuren,
ongelukken, mislukkingen en verliefdheden van mijn voorbije leven
er moesten zijn, even noodzakelijk
deel uitmaken van mijn leven als de
woorden deel uitmaken van mijn
poezie.' (De Europese Lente, 1990,
p. 71)
Diro
• Point

Nr. 20: Germain Droogenbroodt
(samenstelling en vertaling), Want
jullie dromen zijn bedrog, Hedendaagse Westduitse poezie, dl. II,
1990,geill. met werk van Fred
Thieler, 64 blz. - Nr. 21: Annmarie
Sauer, Jardinpublic, Gedichten,
1990,gen'. met werk van Hugo Besard, 48 blz. - Nr. 22: Kees Hermis,
Zonder omzien. Gedichten, 1991,
geill. met grafisch werk van Els Hattink, 48 blz., uitg. Point, Brusselsestwg 356, 9402 Meerbeke-Ninove,
145 x 210 mm, genaaid,per nummer 295 fr. - Zowel vormelijk als inhoudelijk brengt 'Point' (P0ezie
INTernationaal) met Germain
Droogenbroodt als uitgever-hoofdredacteur degelijke lectuur op de literaire markt. Als poezietijdschrift
dat aan zijn vijfde jaargang toe is,
heeft 'Point' meer dan recht van bestaan. Deze drie bundels zijn daar
het overtuigende bewijs van. Wie
abonneert (1450 frank voor vijf
nummers) wordt echter niet beloond: los kost een bundel 295
frank, slechts vijf frank 'neer. Wat
is dan het echte voordeel te abonneren — tenzij dat de uitgeverij alleen
als voordeel de vaste afname vooropstelt ? Hoedanook, op kwaliteit
staatgeen prijs
, dus waarom zouden
we moeilijk doen ? 'Want jullie dromen zijn bedrog' (Giinther Rich) is
het vervolg op de vijf jaar geleden
epubliceerde bundel Westduitse
g
P oezie `Als donkerblauw de avond
neerslaat' met vooralgedichten uit
de jaren zeventig. In deze jongste
verzameling komen de dichters uit
de jaren tachtig aan bod in een voor
het eerst tweetalige uitgave, met
wellicht later nog een derde deel met
vooral jongeren en ex-DDR-dichters. Toch heeft Point niet de pretentie een anthologie van hedendaagse Duitstalige poezie te brengen. Veeleer komen deze uitgaven
tegemoet aan de bestaande nood

(bij voorbeeld in het onderwijs ?)
om zich makkelijker een beeld te
vormen van het hedendaagse Duitse
poezie-aanbod. Vol ens Droogenbroodt is diepoezie taalkundig goed
geformuleerd, is het sociale engagement en hetprotest evenwel zo goed
als verdwenen — wat niet wil ze en
dat er minder zougepubliceerd worden. 23 dichterspasseren de revue
met telkens een of meerdere originelegedichten en een geslaagde vertaling van Germain Droogenbroodt.
Voor wie meer wil, kan zijn weg vinden in de summiere bibliografie,
achteraan deze verzorgde en smaakvol uitgebrachte bundel. - `Jardin
public' van Annmarie Sauer is het
eerste nummer van de vijfde j aarg
an g van Point, en meteen een
Vlaams debuut. Annmarie Sauer
brengt in haar tedere verzen de natuur tot `stil-leven' . Zij wandelt met
ons doorheen het landschap, leest
ons hoe te kijken `maar let op het
g
rillig pad / bij het beklimmen / van
de trotse wand: ' ,p. 10), ze knelt
neer, herkent in schelpen en stenen
de evolutie van mens en dier, maar
zelfs als ze binnenshuis zichzelfprobeert te vinden 'wankel / als mijn
woord' (p. 23) situeert ze haar bestaan in het ruimerperspectief van
de natuur On het diepste blauw /
van de zwartste nacht / denk ik aan
de sterren / en wacht',. 25). De
bundelgroeit gedicht na gedicht
naar de complete stilte: 'De kracht
van wat er / zichtbaar staat / is wat
men ongeschreven / laat' (p. 41).
Voeg daar nog het grafische werk
van Hugo Besard aan toe, en voor u
lit een gave bundel, de `Jardin public' van Annmarie Sauer die het
uitschreeuwt tegen de overlast van
lawaai vangrasmachines en boomzagen. - Even puur, zoniet krachtiger qua compositie en taalkundige
creatie, want niet meer aan zijn
proefstuk toe, schrijft de Nederlandse dichter Kees Hermis die
`Zonder omzien' eengave bundel
neerpootte. Sinds 1977 heeft
C.H.H. Wisse acht dichtbundelsgeschreven, en hij is al meerdere keren
gelauwerd. Net als Annmarie Sauer
puurt Kees Hermis zijn poezie uit de
natuur, maar door de `ze en van de
dichter' ontlaadt elk ding zich in
onovertreffelijk `zijn ' . De taal is
voor Hermis de zin van het bestaan
(`aan taal verslaafd / laten wij aan /
de macht het woord /'. 5). Zijn
p
oezie verdicht het bestaan in haast
ineengekrompen verzen waarin de
taal uitvergroot wordt tot dimensies
die breekbaar ademen: 'elkaar vertrouwd, de dingen drijven, / vervreemden niet, maar blijven wat / ze
zijn, de lucht is lucht geworden /'
(p
. 13). De wereld is een woongebied
waarin de mens steeds afscheid
neemt: `verdriet is wondkoorts,
brand, / vertraagd gevoed door giftie sappen, blinde opstand /'
(p
. 17). Het tweede deel `Horen en
zien' verhevigt de aanwezigheid van
de mens in het landschap van de stil-

te dat in stenen veredeld werd. De
mens die als opstandeling de mens
als tegenstrever vindt: `een handvol
mensen, levenden // schichtige vogels waar de nacht / op jaag,t lenend
wat warmte van / elkaar en wat
voorlopig licht //' ' (p. 37). Kees
Hermis zette een krachtige bundel
neer in een beheerstepoetische taal
die naar de zielgrijpt. Gedichten
`om beter van te worden' ...
Diro
• Muzesprokkels

Nr. 18: Ljoebomir Levtsjev: Taal
van vuur, Moderne Bulgaarsepoezie (vertaling Henri Thijs) - Nr. 19:
Mario Quintana: Het verdriet van
het schrifven, moderne Braziliaanse
poezie (vert. A. & B. Droogers) - Nr.
20: Henri This: Dit eeuwig sterven,
uitg. 't Prieeltje
vzw, Demerstraat
32 bus 7, 3290 Diest, 1990, 165 x 240
mm, 600 fr./ 3 nrs. - Henri Thijs
(1940) startte in 1979 zijn eenmanstijdschrift 't Prieeltj,
e debuteerde in
datzelfde jaar onder het pseudoniem Rikske Lotus en voegde daar
ondertussen een achttal bundels aan
toe. Hi'j gaf aan `dakloze' dichters
kansen tepubliceren in 't Prieeltje
(tot 1985), poezietijdschrift dat nu
in een andere vorm wordtgepubliceerd, en in Muzesprokkels, 't Muizetuiltje en Uit bloemengelezen.
Henri Thijs heeft nu ook zijn oog laten vallen op het buitenland en vertaalt momenteelpoezie uit het
Grieks, Bulgaars en Romeens. 'Taal
van vuur', moderne Bulgaarse poezie, is werk van Ljoebomir Levtsjev
(1935). Van deze voorzitter van de
Bulgaarse schrijversvereniging verschenen een twintigtal bundels. In
`Taal van vuur' werdgekozen uit
zijn jongste bundels. Vol ens Thijs
kent de auteur aan het woord drie
inhoudelijke betekenissen toe:
maatschappij, liefde en dood. Daare is
dood
echter positief en
bij
d
krachtig ,
want `wie niet bereid is om
te sterven, is al dood.'
Depoezie van Levtsjev klinkt retorischCmijn denderende verzen',
p. 40), is vaak verhalend, uitgesponnen, zodat de kerngedachte omzwachteld wordt. De eerderpatroniserende oproep, het boodschapperige taalgebruik heeft me als poezie
niet ingepalmd. Overigens vraag ik
me of wat er aan taal verloren ging,
want Henri Thijs vertaalde vanuit
de En else versie (van Ewald Osers).
Laat spelling een `bijzaak' wezen,
tannier',p. 5 (i..v.
p
banier),
`nochthans', p. 18 (i. p.v. nochtans):
je doet er de vertaalde auteur geen
eer mee aan. - Liever 'Het verdriet
van het schrijven', moderne Braziliaansepoezie van Mario Quintana
(1906) (in een vertaling van Andre
en Bart Droogers): gedichten met
een rijk en zuiver gehalte, aforistisch, eenvoudig,
humoristisch en
CZelfportret ').
zelfrelativerend,
Quintana geeft in pakweg tien gedichten ook een handleiding weg
voor elke dichter. Eengedicht moet
`veel blancopagina's... ' (p. 45) heb-

ben. Henri Thijs belooft er ens
`nooit eerder in het Nederlands vertaaldepoezie' te brengen. Toch verscheen inleiding en poezie uit deze
bundel al in 1987 in het tijdschrift
`Kruispune (105), met de oorspronkelijke gedichten (Portugees). - De
achtste jaargang (1990-91) van 't
Prieeltje start met `Dit eeuwig steryen' van Henri Thijs zelf. Welgeteld
vijftien gedichten, gespreid over 48
bladzijden mooi papier, geinspireerd op het landschap en de sfeer
van de Provence, met veel tussentitels en veel wit (zie Quintana !), en
driegeslaagde illustraties van Daniella Hasenbroekx. De korte gedichten zijn impressies die in een sobere en ingehouden taal als druppels
dauw aan het `schaarsegras' bleven
hangen,
even spaarzaam over het
witte blad worden besprenkeld. De
bundel is te summier opdat de lezer
zich een beeld zou kunnen vormen
van het landschap waarin Henri
Thijs zich begeeft naar de einder,
Diro
`dit eeuwig sterven' .
• S. Anderus (E.H. A. Van Meensel), Reizend door land en leven, in
eigen beheer: Oude Molenstraat 9,
2390 Westmalle, 1991, 150 x 210
mm, 40 blz.,geniet - Dries Janssen,
De sergeant van Mulisch, Oostlandcahier, in eigen beheer: Pastoor Frederickxstraat 36, 3560 Lummen,
145 x 205 mm, 36 blz.geniet. - Twee
bundels in Eigen Beheer uitgegeven,
waarbij de auteurs telkens een leven
overschouwen. Beide dichters doen
het op een heel eigen manier: towel
vormelijk als inhoudelijk zo cornpleet antlers als het leven zelf maar
kan zijn. S. Anderus biedt zijn bundel aan `aan al wie vangedichten of
van de dichter houdt' . De sonnetten
overschouwen eenperiode van twintig jaar (1970-1990), waarbi) de titels zowat de themata aan even die
de auteur bij momenten of perioden
bezighield: Moeder, Vader, Celibaat, Priesterjubileum, Kerkelijk
Antiek, In Memoriam voor vader,
maar ook impressies na reizen, bezoeken, enkele Franstalige gedichten. Het sonnet als dichtvorm geeft
de kracht van rust en wijsheid over
de din en des levens. Storend is dat
de teksten in hoofdletters gedrukt
werden, wat de leesbaarheid niet bevordert. Een eerlijke getuigenis van
eenpriester die de cooed had zijn refs
door het land en het leven mee te delen aan een ruimerpubliek. - Dries
Janssen (°1925) heeft sinds 1950
al heel watgeschreven (romans,
sprookjes, aforismen, luisterspelen,
gedichten, monografieen, vertalingen). Op de vooravond van zijn 65
jaar `brie maanden voor mijn 65ste
verjaardag') maakt hij de bittere baTans op van zijn bestaan. Als 'De
sergeant van Mulisch' voelt hij zich
`geleidehjk verstenen; / ik raak in
ademnood / en kan alleen nog denken / niets meer doen. //). Het lezen
van de ochtendkrant maakt hem
bang: 'en onvindbaar de drie (let-

ters) van God'. Vertederende herinneringen (Klasfoto, Willem Elsschot, Robin Hannelore, Ik zag het
aan), een gevoel van walging om bedrog, om het kapitalistisch `s el'
(Voetbalwedstrijd), om het vermoorden van idealen (Allende), met
als afsluit een reeks aforismen:
`Jaargetijden' 'Als in een spiegel'
en Ten stil verdriet' . Het slotvers
tekent de melancholie, de onmacht
om wat voorbij is en niet meer tern
keert, maar ook de vreugde van het
momentaal beleven vangeluk: 'Jokelientje // Telkens als ik je glimlach zie, / drenst in mij een stil verdriet: / ik zalje nooit volwassen weDiro
ten.'
• Ferre Denis, Ludo Haesaerts,
Bloesemen 2, uitg. Haikoe-kern,
Uitspanningstraat 38, 2610 Wilrijk,
110 x 175 mm, 77 blz.,genaaid. Wytske Nederveen, Emile de Vries,
Gondels op snaren, uitg. De Koofschep, Postbus 1, 2890 Schriek,
1989, Eratoreeks 29, gen met tekeningen van Emile de Vries,
135 x 210 mm,genaaid. - Ferre Denis en Ludo Haesaerts stelden voor
de tweede keer een bloemlezing samen met haikoes (na `Bloesemen',
1989), geschreven door 23 leden van
de Antwerpse haikoe-kern. De inleider Karel Hellemans wil de critici alle wind uit de zeilen halen door in
zijn 'ten geleide' mogelijke recensenten die haikoedichters zouden
omschrijven als 'de nieuwe rederijkers, die zich voor degelegenheid in
kimono hebben verkleed' uit te legen waarom zij
out
f zitten. Het
g
komt er op aan dat wij van de Japanse cultuur heel wat (diepgang)
kunnen leren en dat samen aan literatuur doen verrijkend is. Iedereen
kan dichten, maar 'het is mijn overtuiging dat er inderdaad natuurtalenten zijn die over meer poetische
gevoeligheid, meer feeling voor ritme en een groter taalvermogen beschikken dan anderen'. 5). Met
een dosis goodwill, maar toch ook
met de overtuiging dat kwaliteit bovendrij ft, stipten we enkele namen
aan van haikoedichters die meer
brengen dan 5 + 7 + 5-letter
maakwerk, door een inhoudelijke
(natuur)dimensie meer te geven aan
het vormaspect: Water Broeckhove,
Riet De BakkerCspinnen weven
herfst / vlug yang ik nog wat zomer
/ in een droog boeket' en `een atalanta / vleugellam in de echo / van
jouw handgeklap'), Magda Kenis,
Johanna Lismont("t Zomert nog
na. / Hazelnoten tuimelen uit / hun
groene rokjes.'), Roel Roegiers,
Walter Simons, Marcel Smets, Clare Timmermans, Ugo Verbeke (`De
beuk vangt de zon. / In zijn warm
bruin bladerkleed / zingen de vogels.') Mooi is het dat in zo'n haikoe-kern literatuur onderwerp van
gesprek is. Dezepublikatie is voor
hen bovendien `een daad van bevestiging' . En de lezerpikt gelukkig
ook nog een graantje mee. - De bun-

del `Gondels op snaren' (1989) met
haikoes van Wytske Nederveen en
met illustraties van Emile de Vries
daarentegen kon me maar matig
boeien, vermoedelijk omdat de muzikaleomlijsting' als belangrijke
dimensie ontbreekt. Is het overigens
niet eigenaardig dat haikoe-bundels
telkens moeten ingeleid (zeg: 'yenantwoord') worden ? Albert Middendorp vergelijkt een haikoe met
`een miniatuur van metrisch taal ebruik, waarin men in 17 lettergrepen
een waardevolle betekenis en aanspreekbaarheid aan het gedicht
moetgeven.' (Ten Geleide, p. 5). Na
lectuur van de 26 haikoe's en het bekijken van de tekeningen die ook
muzikale emoties zouden moeten
vastleggen, bleef me een beklemmendgevoel over van een tekort: teDiro
veel wit is blankgebleven.
• Roger Christiaens
Een luchtkasteel verrijst dichter bij
de zee, uitg. 't Kofschip, p/a Edith
Oeyen, Hanebergstraat 75, 3581 Beringen, 1991, geIll. met tekeningen,
210 x 140 mm, 40 blz.,genaaid, 300
fr. / f20. - Dit is de tweedepoeziebundel van Roger Christiaens. De
te) lane titel dekt ook volledig de
(
lading, niet alleen inhoudelijk maar
eveneensqua vorm aangezien de
bundel uitgesplitst is in drie cycli: I.
Een luchtkasteel, II. Verrijst en III.
Dichter bij de zee: een toch wel al te
doorzichtig bindmiddel. De introducerende viergedichten geven al
zijdelings aan in welke richting de
dichter zijn toekomst bepaalt: poezie die uitmondt in zelfbevraging, in
het zoeken naar de zinvolheid van
het leven,gesublimeerd in de zee,
het Eeuwige Woord. Roger Christiaens noemt zich de torizondichter'
(p. 13), hij die op de vloedlijn staat
van zijn en niet-zijn, maar door zijn
geloof in de Heer en het Woord een
opdracht krijgt die hij moet voltooien. Degedichten worden geleidelijk
aangebeden, zacht gepreveld. In de
laatste cyclus `Dichter bij de zee'
plooit Christiaens op zichzelf terug:
woorden die naar het eigen onvermogen verwijzen. Gevoel van gemis, afwijzen, vergetelheid. In vier
gedichten staan plaatsen (ook letterlijk) centraal: Cadzand, Knokke,
Lo em en Texel - als herkenningspunten in een horizon van vragen.
Elkgedicht refereert naar een afscheid. Dit is een bundel waarin de
auteur op een eerlijke manier via de
poezie een weg uittekent doorheen
leven en sterven, en waarbij zijn filosofische opvattingen een ho ere
dimensiegeven aan het bestaan. De
overbodige en soms kitscherige tekeningen leiden alleen of van de essentie van de bundel.
Diro
• Hans Kilian
Tongval, uitg. 't Kofschip, p/a
Edith Oeyen, Hanebergstraat 75,
3581 Beringen, 1991, Getijdenreeks, 205 x 140 mm, 42 blz., gelijmd, 250 fr. / f15. - Hans Kilian

ubliceerde in 1985 'De ander', en
P
`De achtste dag', in 1986 Woordat
mijn liefde in letter uiteenvalt' en dit
jaar `Tongvar , een selectie uit gedichten die verschenen in diverse
tijdschriften. Ondertussen publiceerde Kilian ookproza. Vijf jaar
later krijgen we een overzicht van
werkgedurende die tijd bijeengeschreven, onderverdeeld in drie cycli: Tongval, Laagland en Heimwee
naar de verte, samengoed voor 32
gedichten. Het titelgedicht 'Tongval' tevens cyclus, evoceert meteen
de hele bundel: `tussen tong en taal
en / achter mijn naakte tanden teken ik / totaal. '(p. 7). Zijn visie op
de wereld is daarbij tekenend: 'De
twijfel is thans overwonnen / wij
leerden de born beminnen' in het indrukwekkend mooiegedicht 'Strangelove', (p. 9) culminerend in `wij
beminnen de haat als onze naaste /
de born wend ingebed verhoord. 'De
poezie van Kilian is niet vrijblijvend, integendeel. Zelfs in de kleinbeelden(de ironische titel 'Panorama' versterkt hetgedicht) schampert de dichter over onze trieste werkelijkheid: 'God ziet dat het goed
Het opstaan is een marteling:
`Zeg dan dat ik ben / morgenschaduw, hunkering / tussen ooghaar en
huiver.' (p. 13) In metaforische
beelden herschept de dichter zichzelf als de levensgenieter die teen
de dag opschreeuwt: 'de dag om mij
los te zingen / zodat horen en zien je
vergaan; // dat is dan de dag dat ik
15). Met `Laagland' als een
lee .'.15
Melopee gedreven op vloeiende verzen over `Ameland'(p. 20) komen
we aan in de tinnencyclus"Kleine
Westvlaamse suite', opgedragen
aan Jan de Gorter: telkens verstillende beeldengespijkerd in weinig
woorden, om ten slotte aan te stranden in het dorp van zijn jeugd,
`Zeise(p. 27). De laatste cyclus
`Heimwee naar de verte' (tevens titelgedicht p. 30) typeert Kilian als de
`Geloste duif', die zichzelf zoekt,
Snoek achterna: `beplak papier /
metgegomde en gekarteltande etiketten / woorden zijn versierde
maskers' (p. 34). Zoveel gedichten
als brieven aan `ik weet niet meer /
wanneer en aan wie'.. 36). En ten
slotte blijft alleen het `Zwijgen'
(p
. 40) over: `zeg dat niet / zeg niet
meer / de woorden werden / als brodengebroken. ' Een bundel die beilleomw
van de universele taal
klijft
diegehanteerd wordt. Kilian vertolkt op een persoonlijke manier
zijn toodschap' zonder dat de auteur in de valkuil terechtkomt van
hermetisme ofgepredik. M.a.w. een
bundel om van tegenieten ! Diro
• Deen Engels
Afwachten in de koelkast, uitg. 't
Kofschip, p/a Mevr. Edith Oeyen,
Hanebergstraat 75, 3581 Beringen,
1991, 140 x 210 mm, 48 blz., genaaid, 300 fr. /f20 - Deen Engels
mag dan al van 1926 zijn, je hebt op
een enkel ogenblik de indruk dat
g
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deze dichter oud of verstard is. Inte58 gendeel, zijn pittig verwoord sociaal

engagement spreekt boekdelen, en
zijn vaak knappe spielereien over
mens(hij zelf dus) en medemens
springen als vonkjes van milde ironie over naar de steekvlam van
schrijnend sarcasme. Deen Engels
schurkt zich in eenzaamheid teen
g
de warmte van de medemens, vindt
troost in muziek(Inschrijving p. 16
en Madonna. 17), beschrijft de
fundamentele eenzaamheid van de
mens in flitsendegedachten, koel
verwoord, zonder franjes, en zonder de waan van de wijsheid. Zo kil
als de titel op je afkomt, zo menselijk
rmwa
is diens kreet naar liefde.
Een bundel die beklijft, ook al door
de onbevangen manier waarop het
leven van de auteur in beklemmende
Diro
verzen werd uitgerijpt.
• Luc Suys
Noch wereld noch wonder, uitg. 't
Kofschip, p/a Mevr. Edith Oeyen,
Hanebergstraat 75, 3581 Beringen,
1991, 140 x 210 mm, 56 biz., genaaid, 350 fr. / f22. - De flaptekst
van deze bundel vertelt me dat de
auteur Luc Suys `blijk geeft van een
scherp waarnemingsvermogen'.
Dat zal wel zijn, maar in zijn verzen
komt dit in iedergeval niet tot uiting. Luc Suys is aan zijn vijfde bundel toe, maar of hij er goed aan deed
deze verzen uit tegeven is een andere
vraag. Ik vraag me af of de auteur
zijn ideeen niet beter Anders dan via
bundels als deze aan de man kan
brengen. Op geen enkel moment
heeft depoetische zegkracht mu geraakt - integendeel: 'Lees en herlees:
/ op de we van 't begrijpen / wacht
je een enig moment / van genot.'
(p. 22). Genot ? Uit zijn woorden
blijkt meer dat hij zelf vragen heeft
over zijn poezie: 'De dichter, gegrepen / door twij fel en tweesprong /
bouwt verbeten / een taalbrug van
bout.'. 24). Luc Suys heeft zo zijn
eigen twijfels over deze uitgave:
ik het recht / om dit werk uit te
getwijfeld is degeven ?' (p. 28).On
ze bundel ontstaan vanuitgoeie bedoelingen, maar miskleunen als deze zijn toch al te gortig: `Oktober
laat ons nog / weeldig genieten / van
't kleumsegehuiver.' (p. 20) of `Zenuwslopend sluipt de tijd / door
mijn verwaten wachten' (p. 36).
Wat ik me met veel welwillendheid
moet voorstellen van schouwen die
verdrietelijk walmen (p. 42) of een
`kank'rende krater'. 48) of
`bloemzoete beloften'. 54): nee,
alluderend op de laatste versregels,
zou ik ze en: 'Hoe graag vergeet ik
/ zijn taal en zijn verzen'. Als ik er al
Diro
moeite mee zou hebben.
• Lieven Martens
Hoogzomer, uitg. De Koofschep,
Stationsstraat 43, 3171 Westmeerbeek, 1991, 46 blz.genaaid. `floogzomer' is de negende poeziebundel van Lieven Martens. De
dichter bezingt zijn hoogzomertijd.

De liefde en de vriendschap zijn
sleutels van zijn poezie. De liefde,
oud als de wereld, wordt met warmte en hart bezongen. We mogen waen van een bundel liefdewoorden:
g
een harteklop van zelfde kleur - rijpe vruchten, onze samenspraak dichters houden het Licht op groen we to en in verzen - in jouw taal herken ik / de echo van mijn woorden ook tranen dragen namen, enz.. Hi'
heeft het ook over taal, b y . `taal en
eeuwigheid / verkalken niet' . Af en
toe trekkengeslaagde beelden:
Wandelen in 't verleden / toen alles
het onze was.' - 'Witter dromen dan
/ 't landhuis van Manet' - `Herinneringen ouder / dan wij samen' . Lieyen Martens schrijft in `Gebed': 'k
ben nog verliefd op stilte' . Stilte het
watermerk van zijn dichterschap.
F.F.
• Arthur Verthe
Levensvaria. Gedichten, uitg. Leuvense Schrijversaktie, BlijdeInkomststraat 9, 3000 Leuven,
1991, 140 x 170 mm, z.p., genaaid,
170 fr. - Arthur Verthe, die een onschatbare bijdrage heeft geleverd
tot de instandhouding van de identiteit van de Vlamingen werkzaam
waar ook ter wereld, over hen een
reeks belangrijke publikaties heeft
verzorgd en voor zijn werk ook heel
watprestigieuze prijzen heeft ontvan en heeft n.a.v. zijn vij fenzestigste verjaardag de poetische draad
weer opgenomen die hij reeds spon
in de jaren vijftig toen hij in het
voormalige Leopoldstad als priester-missionaris werkzaam was. 71c
houd vanpoezie / die aan de woordengebiedt / ideeen te vertolken /
en de klanken / metgevoelens te bevolken... ' Met dezepoetica eindigt
zijn bundel Levensvaria waarin de
auteur in een vijftiental langere en
kortere verzen ietsprijsgeeft van de
die an van zijn denken en voelen
die zijn decennialange inzet heeft
ericht. Het is de bundel van de
g
dankbare terugblik op wat hij aan
zingeving en vriendschap mocht ervaren. Heel even is er ook het verdriet om Afrika waar 'de diepe rust
der oude eeuwen' werd verstoord.
Tegelijk is het de bundel van de
vooruitblik. Het engagement van
Verthe blij ft voortduren. Zijn
droom, of beter zijn eis voor een Europese eenheid in verscheidenheid
zingt hij uit in het iets retorischer
Europa: 'het ene continent met vele
open haarden'. Het sterkst blij ft de
hoopvolle ondertoon van de bundel
naklinken, want hij verlangt `geduldig in het worden, straks te vloeien
in het Zijn. ' De gelovige dichter, die
in zijn rijk leven ook de contingentie
en de verraderlijke schijn van de
din en heeft ervaren, kijkt hoopvol
uit naar de eeuwig Groene Weiden,
titel van het openingsgedicht. Nu
het voor de onvermoeibare veldwerker even rustiger wordt, is dit zinrijk
engevoelig verwoord bundeltje alLicht de voorbode van een nieuwe
p.1.
poetische adem.

• Pieter A. Kuyk
Uit een binnenland van tijd. Gedichten, uitg. De Beuk, Prinsengracht 1065, 1017 JG Amsterdam,
1990, 125 x 195 mm, 43 blz.,genaaid f18.50. - Weemoed om wat
voorbij is, klinkt als een basso-continuo in al die verzen door. Een jone vrouw, die in Auschwitz om het
g
Leven kwam, is een voorname bron
van dit verdriet. We Leiden het af
uit de ondertitel 'in memoriam
W.1922-1942' . Geur van dennen,
een tennisveld in het bos, zon en zee,
alles en nog wat roept herinneringen
op. Een slotvers luidt aldus: 'wat
hier slaapt, valt niet te wekken'. Pieter A. Kuyk laat zich kennen als een
dromer, die aan luchtkastelen laboreert en voortdurend door zijn omgeving tot de orde erne en wordt.
In ditgedroom `kleedt de mooiste
vrouw zich uit, en laat een andere de
dokter komen'. Bijzonder geslaagd
vind ik hetgedicht `een zomergast' ,
dat een visser ten tonele voert, die
liefstgeen hen el in het oog houdt
en `allerliefstgeen vissen.'
J.S.
• W. Nelis
Grimassortiment, uitg. Dilbeekse
Cahiers, Spanjebergstraat 9, 1710
Dilbeek, 1989, 130 x 225 mm, 53
blz.,gebonden. - De bundel vangt
aan met een korte 'arspoetica'
waarin de dichter enerzijds verwoordt hoe moeilijk en lastig het
wel is verzen te schrijven en anderzijds, op het ogenblik van de ins piratie, hoe de woorden komen `aangedanst' Vervolgens worden de lezersgeintroduceerd in het domein
van de humor waar een speelse tonaliteit duidelijk aanwezig is, in het
domein van de liefe waarin de sexualiteit omfloerst wordt verwoord in
een nieuwklinkende verbale toyer.
In het domein van de tijd ontvliedt
de dichter de aardse realiteit en
speurt hij het onmetelijke uitspansel
af. In 'De kleine Stap' staat de natuurkracht in contrast met de door
de mens aangerichte verwoestingen.
De bundel eindigt met `Stilte' waarin het thema van vergankelijkheid
en doodprimeert. Nelis getuigt van
eengerijpt dichterschap, zijn poetische associaties brengen soms verrassend-nieuwe woord- en klankG.D.C.
effecten te weeg.
• A.K. Rottiers
Intermezzi 1920-1990. De andere
keuze, uitg. in eigen beheer: Rubensstraat 88, 2510 Mortsel, 1990,
125 x 170 mm, 16 blz.geniet. - Dit
werkje bevat een keuze uit quchtren'
hartiger werk van de jongste
ja
waarin het thema van de dromende
liefhebbende dichter sterk wordt beklemtoond. 'De dromers gaan nu
gouddraad spinnen' . De natuur
krijgt een belangrijke plaats toebedeeld en hieringaat de dichter 'het
wonder van bestaan her-zinnen' .
G. D. C.
• Herwig Hensen
plaket,
1991,
Mozartcyclus,

160 x 150 mm,genaaid, 240 fr. Herwig Hensen, die in 1989 overTeed, nam destijds vier Mozart edichten op in zijn bundel Het venster (1958). Ter gelegenheid van het
Mozartjaar (1991) werden ze heruitgegeven in een mooi verzorgd priveplaketje, met een facsimile van het
fraghandschrift van Mozartmentje uit 'Le nozze di Figaro') en
van Hensen(het vierde gedicht). De
dichter beklemtoont in de cyclus
hoe Mozart, ondanks alle tegenkanafgunst en onbegrip, steeds is
tin of
blijven `zingen' Mozartliefhebbers
en/of bibliofielen kunnen het boekje bestellen door overschrijving van
240 fr. op rek. 220-0724576-22, Berchem-Antwerpen. (Zie ook Vlaanderen, nr. 238, nov.-dec. 1991, biz.
rvdp
289-291).
• Pieter A. Kuyk, Paul Overhaus
Diorama, uitg. De IJdoornpers,
Weesp, 1991, gen!. met houtsneden,
120 x 240 mm, 20 blz.gebonden. Diorama is een keurig uitgegeven
bundel zeeverzen van Pieter A.
Kuyk. De sobere houtsneden in
hoogdruk van Paul Overhaus accentueren met enkele suggestieve lijnen de transparante poezie. Pieter
A. Kuyk laat in de zes gedichten 'het
ongemetene en de verre helderheden' van de zee doorstromen in evocerende verzen. We horen de zeestiltes: 'het ongehoorde krijgen van een
vleugelslag' of `Licht dat zich daar
metengaat / met de geluiden van
een eerste vogel.' De dichter heeft de
vroegte ervaren: 'de zee heeft dat
zeer vroege / het al blinde zicht op
horizonnen.' Hi' ondergaat de
avond als `overschotten waarbij nog
Licht inglanst' . Lucht en aarde worden een: 'twee(stelt)lopers halen
grond naar lucht en / klimmen mee
/ een dunne zee / ligt ingeschoven
onder zand.' In Diorama wordt de
zee subtiel aangeraakt en door de
dichter en door de houtsnijder.
P.A. Kuyk let ziel in ieder gedicht.
Het overtollige woord is geweerd.
Eenvoud siert. Als uitgave een sieF.F.
raad.
• Beatrijs van Craenenbroeck, Sim
Van der Auwera, Gert Vingeroets
Wachters van het kwade uur, uitg.
De Roerdomp, Van de Reydtlaan
62, 2960 Brecht, reeks Bibliofiele
uitgaven, 1991, 160 x 240
mm,
56 biz. genaaid, 595 fr. - Drie
schrijvers uit de Voorkempen hebben hunpoezie hier gebundeld. Er
werden van iedere auteur telkens
twaalfgedichten afgedrukt. In een
inleidendgedicht wijst Beatrijs Van
Craenenbroeck op een eenheid in de
verscheidenheid van teksten: `Wij
zijn een met drie wachters van het
kwade uur' . Via depodzie wil het
trio laten aanvoelen dat er naast de
dwaasheid, die onze wereld regeert,
nog algemeen-menselijke waarden
bestaan die het hier en nu overstijgen. Geen wonder dat diezelfde
dichteres zich op een krachtige wijze

afzet teen bepaalde gangbaarheden van deze wereld. Zij pleit meer
bepaald voor de vrijheid van het individu in denken en doen. Vandaar
ook haar verlangen naar een tijdeloos bestaan, waar die verzuchtinen werkelijkheid kunnen worden:
g
`Laat mij eeuwig sterven.' De verg
ankelijkheid der dingen krijgt op
haar beurtgestalte in de gedichten
van Sim Van der Auwera. Die realiteit, waarmee ieder mens moet leren
leven, wordt de lezer nu eens op een
weemoedige toon, dan weer bikkelhard en zonder franjes voorgehouden: 'Er is maar een verhaal: dat van
de bijl en de bomen. Wij moeten ten
ondergaan.' Vol ens de dichteres
doen we er best aan van ons leven
het beste te maken. De liefde en de
creativiteit kunnen ons daarbij help
en. Een aanverwante thematiek,
nl. het verlangen naar oneindigheid,
vinden we terug in de poezie van
Gert Vingeroets, de meest kosmische schrijver van hetgezelschap.
Hi'j hecht bovendien veel belang aan
het woord, dat tot een onbeantwoorde vraag uitdeint als de vergankelijkhe
id van het leven aan de orde
is: Ten trage re en waakt bij het
doodsbed van mijn vragen' . De drie
ublicisten zijn er — ondanks een
p
gelijkaardige thematiek — in geslaagd de stof op een persoonlijke
wijze te hebben uitgewerkt. Daardoor is `Wachters van het kwade
uur' uitgegroeid tot een zeer lezenswaardige bundel van een meer dan
behoorlijke literaire kwaliteit. Het
boek werd verlucht met vier illustraties van de grafische kunstenaars
Alfons Van Meirvenne (cover), Jan
Herman Cornelis, Klaartje Cornelis
J. Vs
en Goedele Vingeroets.
• Johan Clijsters

Over oog, uitg. Labo vzw, Armand
Hertzstraat 21a, 3500 Hasselt, bestellen via Stichting Jan Clijsters,
Muisvenstraat 20, 3578 MeeuwenGruitrode(rek . nr. 784-552057944), 1990, geIll., 150 x 215 mm,
z.p., 570 fr. ( + 65 fr. portkosten). In 1989 werd in Hasselt de vzw LABO opgericht, een ontwerperscollectief dat jonge kunstenaars de mogelijkheid bood, hun werk in confrontatie te brengen met een ruim
publiek. Niet alleen beeldende kunst
maar ookpoezie kregen aldus een
kans. Daarvan maakte o.a. Johan
Clijsters gebruik. De jonge dichter
combineert in 'Over Oog' een reeks
lyrische geschriften met concreet
beeldmateriaal, waarbij vooral het
zogenaamde 'objet trouve' de boventoon voert. Nu eens moet de lezer een single uit de hoes halen om in
cirkels een boodschap over liefde te
lezen, dan weer moet hi' een briefje
uit een mini-omslag halen om iets op
te steken over creativiteit. De bundel wordt verder opgefleurd met foto's van kunstobjecten, afdrukken
van kranteartikelen en zelfs het familiealbum werdpassend aangesproken. Bij een feestgedicht be-

schikt de lezer zelfs over een handvol heuse confetti. Degedichten zijn
vaak van een degelijke kwaliteit.
Soms ogen ze experimentalistisch
met een overdreven drang naar
beeldspraak. Andere ontboezemingen steken dan weer net te clichematig in elkaar. Toch zijn vondsten als
'Jets over liefde', `Kathedraal' en
het op een schaakpartij geente
`Hoofdvariane echt boeiend. In
`Over oog' leest men niet alleen,
men heeft ook eenpak kijkwerk, geleverd door een tiental beeldende
kunstenaars, voor de boeg. R.A.
• Bert Marien

De leugen. De komponist, de foetus
en de dirigent, uitg. 't Kofschip, p/a
Mevr. Edith Oeyen, Hanebergstraat
75, 3960 Beringen, 1990, gen!. met
tekeningen van de auteur, 140 x 205
mm, 40 blz.,paperback, 300 fr. /
f18. - `De schrijver dwong zichzelf
tot het schrijven van een boek,
vlocht woorden tot zinnen.' Zo luiden de eerste verzen van het titelgedicht uit de nieuwstepublikatie van
Bert Marien. De 32-jarige Lierenaar
vlecht inderdaad lane zinnen op
papier, een gekunsteld lyrisch proza
met teveelgezochte beelden, een bijna religieus-verheven taalgebruik.
Vaak laat hi' een doordringend
oetisch moment toe: woorden als
p
`verkrache of 'bemese slaan elke
lusie aan diggelen. Toch le en een
aantal verzen het dichterlijk talent
van Marien bloot. De fantasie over
de stevige boekenruggen, het vin`misbruik van intellekt' en
dingrijke
stukjes als 'Zin', 'Haase en 'Onmacht' vallen best in de smaak. Om
af te ronden nog de heerlijke slotzin
uit `De sneeuw kwamgisteren' : Alleen als ik achter me kijk zie ik nog /
jouw voetsporen in mijn hart. Met
deze bundel is Bert Marien aan zijn
derdeproduktie toe. Eerder verschenen van zijn hand Wijf voor
twaalf' en `Wie ? Ik ? Waar ?
Koorddansen tot aan de boom'.
R.A.
• Jan Vanhaelen

Jeroentje 9 voor, 9 na, 1990 (herdruk), 145 x 210 mm, z.p., paperback, 300 fr. / f18 - Verhaal in gedichten, 1990 (herdruk), 145 x 210
mm, z.p., 145 x 210 mm, paperback, 250 fr. /f15, beide uitgegeven
door 't Kofschip, p/a Mevr. Edith
Oeyen, Hanebergstraat 75, 3960 Beringen. - Jan Vanhaelen beschrij ft
het verlangen naar, het wachten op
en het geboren worden van een
kind, zijn zoon Jeroen. Vijftig gedichtjes, (te) eenvoudige, warme
poezie van een varier die met zijn geluk nauwelijks blijf weet. De gerij werkt soms naief
p
aarde rijmela
maar de lezer kan toch niet klagen,
want de schattenjacht is open en wie
wil zoeken, wordt beloond met flitsen heerlijke lyriek. 'Leven is anders
/ niet het wandelen / door dreven /
niet het dagelijks / verwonderd zijn
/ leven is een korte pijn / van paren

baren / kwetsen en vergeven / leven
is maar even anders zijn.' Of nog:
`Zo lachten en lie en we / licht door
het landschap / van hoeven en velden / en buildings en bossen / in wat
we vertelden / deed niets ons verwachten / hoe we niet Lan er alleen /
getweeen door velden en bossen /
langs hoeven en buildings / zo liepen en lachten.' Een dankbaar moment is evenzeer: 'het kind mocht
verwacht / teen
't eind van oktober
g
/ nog zo lang reeds zo vlug...' Datzelfdegeldt voor: 'in de hoek van
onze kamer / staat het kleine witte
bed / van verwachting naar de dag /
te staren...' Af en toe valt er eens
een minderpoetisch woord in de tedere verzen binnen, maar storen
doen ze nauwelijks, vooral omdat
een-lezer-met-dezelfde-ervaring
meegesleept wordt in deugddoende
herinneringen. Prima lectuur voor
jone
ouders — Het `verhaal' er
g
een van vertwijfeling en wanhoop.
Een vermeend oorlogsslachtoffer
gaat tussen puin en liken op zoek
naar zijn geliefde. Onderweg krijgt
hi' het gezelschap van een meisje,
van wie de blik in de ogen de hoop
toch in hem levend houdt, want in
die kijkers leeft de herinnering aan
de beminde. Wanneer de zwerver in
ijlkoorts ten onder dreigt te gaan,
gebeurt het: 'ik wachtte op de dood
/ toen ik je zag / liefste... ' . De poetische ontboezeming, die qua inhoud
doet denken aan Ruyslincks `Wierook en Tranen', zet taalkundig met
een schokeffect in: 'Er lie en groene
oezen / op peloezen' is niet meteen
p
een vers om harten te veroveren. Gelukkig blijft een dergelijk taalgebruik verder achterwege. Naarmate
het verhaal vordert, verbetert de lyrische draagkracht. Tastbare rode
Braden als 'het wagenspoor' en 'het
water in de beken' sleuren de lezer
door een bad van emoties, gebonden aan de afschuw voor oorlogstaferelen, steeds met het juiste woord
op de juiste plaats. De poezie van
Vanhaelen is sterk associatief van
aard; deze techniek wordt soms
zelfs te opvallend beklemtoond.
Anderzijds laat de auteur niet na refreinvormen en woordherhalingen
in te bouwen, die de lezer voortdurend van het epische vervreemden.
R.A.
• Job Degenaar

't Vlak lit klaar, uitg. Opwenteling, Postbus 6254, 5600 HG Eindhoven, 1989, 215 x 140 mm, 38 blz.,
gebonden, 200 fr. /f 10. - Job Degenaar bespeelt in zijn derde bundel
"t Vlak ligt klaar' de vele landschappen van een mensenleven:
herinneringen, beelden, gevoelens,
stemmingen, gedachten. Uitgaande
van heel kleine en dagelijkse dingen
die zeer beeldend worden aangebracht, wil hi' de die ere dingen
evoceren. Zijn gedichten hebben
een zeer sobere ze in maar laten
een sterke indruk na. En vooral zijn
ze uitermate authentiek: wijs, relati-

verend, weemoedig soms. Met weinig woorden roept Job Degenaar
een hele wereld op. Bijvoorbeeld
`Koeien in oktober' : 'Als blad dat
valt / op blad, tot ook dit / aan gewicht bezwijkt / zo leun ik in het /
scherpste oktoberlicht / op koeien
DVK
die in / mist verijlen.'
• Johan De Wit

Oktoberdrieluik, uitg. Hillside
Books, Flat 1, Sylvia Court, 81 Putney Hill, London SW 15 3NX, 1990,
145 x 210 mm, 24 blz.,geniet, 100
fr. - Oktoberdrieluik is de echo van
een hunkering, gelatenheid en verlatenheid. De dichter wacht, wil weg,
maar blijft. Onvermogen dwingt
hem terplaatse te blijven. Hi' geeft
zich over aan wachten, roken en
drinken. De aarzeling houdt aan in
het verstoten willen worden. Het in
de steekgelaten worden, drift tot
het vlinders verzaken. De oktobernacht komt te laat voor het luisteren
naar de nachtegaal. De handen zijn
leeg. De morgen begint slaapwandelend. Lusteloos schrijdt de dag verder. `De tong verwatert woorden',
`het maagzuur saust het geluid',
`zwijgend / versteek ik mezelf'
schrij ft J. De Wit. De dichter kruipt
in zijn schelp: 'ik ken de mens niet',
`ik ken alleen mijn woorden' . Hi'
bekent: `rnijn vlag wappert niet' . De
Wit beschrijft spleen. Er is een
breuk. Tussen hem en degeliefde
zijn de idealen geschonden. Deze
bundel is een schrijnende kreet van
een verlatene, van een eenzame.
Zijn toekomst: 'ik zal nooit zonen
verwekken' . J. De Wit schreef zijn
verdriet en weerloosheid uit in een
poetische vertolking. Zijn 'Fleurs
F.F.
du mal' .
• Eugene Van Itterbeek

Op de drempel van de nacht, uitg.
Leuvense Schrijversaktie, Blijde Inkomststraat 9, 3000 Leuven, 1991,
Leuvense Cahiers nr. 103, 140 x 210
mm, 47 blz., genaaid, 290 fr. - De
onvermoeibare organisator en promotor van het Europees Poeziefestival te Leuven, gaf nu zelf een bundel
uit met een aantal gedichten, die zowel in thematisch als formeel opzicht zeer verscheiden zijn. In de
eerste cyclus `Vijf gedichten voor
Noliwe' toont hi'j zijn bekommernis
om het lot van onderdrukte bevolsroepen. Ook uit de andere
kingg
reeksen en/of lossegedichten
spreekt zijn betrokkenheid met wat
er in de wereldgebeurt, zowel in de
nabije omgeving als in andere continenten. Klassieke verzen wisselen af
metgedichten waarin Van Itterbeek
zich vrijer beweegt of zelfs experimenteert met vorm en woordbetekenis. Op de drempel van de nacht is
interessant voor wie wil kennismaken met dit facet van Van Itterbeeks
rvdp
veelzijdige persoonlijkheid.
• Hans Ester

Het helende woord, uitg. Dimensie,
Postbus 1122, 2301 EE Leiden,
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Leidse Opstellen nr. 4, 1990,
150 x 210 mm, 55 blz.,
genaaid, 460
fr. / f23.30. - De van oorsprong
Zuidafrikaanse dichteres Elisabeth
Eybers(1915) is 75 jaar
geworden.
Naar aanleiding daarvan verschenen haar Verzameldegedigte. Ofschoon ze sinds 1961 in Nederland
woont, is ze in het Afrikaans blijven
schrijven, maar haar werk is als het
ware tot de Nederlandse literatuur
gaan behoren. De auteur duidt in dit
boekje de belangrijk
ste thema's in
haarpoezie aan. In de eerste fase
spitsen deze zich vooral toe op de
ontwikkeling als vrouw en moeder
en de man-vrouw-relatie. De tweede
fase wordtgekenmerkt door een
groter taalbewustzijn. Het thema
van het dichterschap zelf komt vaker voor en de tegenstrijdigheden
van het bestaan worden met meer
ironie en relativering benaderd. H.
Ester besteedt ook, meer dangebruikelijk , aandacht aan het kritisch en verhalendvan Eybers. Uit de kritische opstellen die ze
(meestal overpoezie) publiceerde, is
een kleinepoetica van de dichteres
af te leiden, die in de eersteplaats
aanstuurt op authenticiteit in beleving en uitbeelding. Haar enkele
verhalen vertonen een thematische
verwantschap met haarpoezie. Binnen het bestek van deze uitgave kan
geen diepgaande analyse verwacht
worden. De verdienste ligt in de heldere introductie tot werk enpersoonlijkheid van deze belangrijke
dichteres.
rvdp
• Ubbo-Derk Hakholt

De heuvelen over, uitg. 't Prieeltje,
Demerstraat 32 bus 7, 3290 Diest,
1991, reeks Muzesprokkels, 240 x
165 mm, 48 blz. - Wie houdt
vanpodzie met een dubbele bodem
moet zich zeker dit bundeltje aanschaffen: gedichten om met een
monkel op de lippen te lezen. De
mens en zijn wereldje wordt door de
auteur met ironie bekeken en al vind
je hier en daar een wat cynische
noot, mildheid en begrip blijven
toch bovendrijven. Ook het spel met
de taal (allerlei woordspelingen en
onverwachte wendingen geven het
boekje een deugddoende frisheid) is
mooi. Achter ieder vers voel je een
g
emis, een intens verdriet, maar de
dichter kent de kunst dezegevoelens
te verschuilen in verzen zoals: `maar
het heeft slechts / een haartje gescheeld / een ontdooiend haartje /
op mijn kalende hoofd.' Het mooistegedicht uit de bundel is wellicht
`Verwachting': 'de heuvelen over /
wiekte verlangen naar / vredige
vlakten / bergen gevonden / met ruwe ravijnen / en ergens een meertje
/ hevig en stevig / toegevroren /
dicht. '
DVK
• Julia Tulkens

De eeuw is aan het kantelen, uitg.
Leuvense Cahiers nr. 110, Leuvense
Schrijversaktie, p/a Europees Poeziecentrum, Blijde-Inkomststraat 9,

3000 Leuven, 1991, gel., 72 blz.,
geplakt, 395 fr. - Onder deze prachtie titel ziet de vijftiende dichtbundel van Julia Boddaer, mevrouw
Leon Tulkens(die vol end jaar haar
negentigste verjaardag ma vieren)
het levenslicht. De bundel van de
Leuvense schrijversaktie werd met
heel wat herinneringsfoto's aangevuld. Julia Tulkens blijft de spreuk
`wie schrijft, die blijf
t' trouw. Zoals
de inleider E. Berode het stelt `wie
schept, voelt zich eeuwig jong' .
Vooraleer de eeuw kantelt blikt de
dichteres met levenslust terug in het
verleden: haar jeugd, Maurice Careme, de oorlogen,
Landen. Het deed
haarpodzie ontstaan, groeien en
bloeien.
rmdp
• Frans De enter

De etter van steen, uitg. Leuvense
Schrijversaktie, p/a Europees Poeziecentrum, Blijde-Inkomststraat 9,
3000 Leuven, Leuvense Cahiers nr.
108, 210 x 140 mm, 28 blz., geplakt,
300 fr. - In achttiengedichten neemt
Frans De enter afscheid van zijn in
1984 overleden vader 'in memoriam
patris'. / Hi' is 't omhulsel nog van
wat ik minde(1) / hij beefde en verstijfde in elk gewricht toen hij de
heer herkende van het laatste huis
(3) /. De dichter beschrijft elke cel
die beweegt bij het nakende stervensuur. Bij elk teken van leven
blijft hij stil staan. Vanaf het zevende gedicht blikt de dichter terug, onderzoekt met schroom wat zijn vader betekende. / Hield zogod en
bloed in evenwicht(7) / Hi'elt
st de
toekomst in vraag / op een later uur
spert de aarde weer haar wolfsbek
(15) / ik draag hem mee zoals een
steen zijn etter (18). Een aangrijp
end sterk verzenverhaal over de
dood.
rmdp
• Gaston Durnez

Ik heb u lief gij zult gelukkig zijn,
uitg. Lannoo, Tielt, 1991, 125 x 175
mm, 160 blz.,gebonden, 435 fr. Deze mooie bloemlezing is in feite
een ongewijzigde heruitgave van het
boek dat voor het eerst in 1984 verscheen. Gaston Durnez bracht een
aantal `gelukkige' liefdegedichten
samen, die ook vandaag nog hun
waarde en functie behouden. Daarom kan ik best herhalen wat ik tot
slot van de eerdere bespreking
schreef: 'Over heel deze bloemlezing hangt een sfeer van den ddoend en weldadig geluk. Alleen
nog maar vanuit dat oogpunt bekeken, betekent dit boek een antidotum tegen een tijdsklimaat dat zoveel op het vlak van de liefdebeleving in vraag stelt' (Vlaanderen, nr.
205, p. 133). Dat geldt ook nog voor
vandaag. De nieuwe uitgave is van
formaat kleiner van de oorspronkelike, maar handzamer en daardoor
ook meer geschikt als `livre de chevet' , als bedboekje. Van harte aanrvdp
bevolen.

• Koen Stassijns & Ivo Van Strijtem

Château La Passionata. Of hoe de
velden vol rote zijn, uitg. Lannoo,
Tielt, 1989,geill., 178 x 126 mm, 64
blz.,gebonden,
298 fr. - Zoals de
flaptekst het aangeeft staan we hier
voor een dichtbundel, waarin `Iedere bladzijde een zorgvuldig bestudeerdepas-de-deux is: links een
wijn, ontleed en vastgelegd in het
woord van de dichters, rechts een
g
edicht over de vrouw, met dezelfde
gloed, hetzelfde bouquet als de beschreven wijn. In twee cycli, een van
Koen Stassijns en een van Ivo Van
Strijtem, passeren rote wijnen en
aparte, tedere vrouwen de revue.'
Het zou ons te ver Leiden om na te
gaan wie van beide dichters het fijnste verzenbouquet aanbiedt, daarom hou ik het bij het etiket en stel
dat de tederepassie in woord, beeld
en kaft ons niet zal stuiten om meer
dan een fles af te trekken uit deze
wijnkelder..
rmdp
• Koen Stassijns

De vergeethoek van de slaap. Gedichten, uitg. Lannoo, Tielt, 1990,
140 x 225 mm, 59 blz.,genaaid, 480
fr. - 'De vergeethoek van de slaap'
van Koen Stassijns is een verrassend
sterke bundel, daar kangeen twij fel
over bestaan. Nochtans is dit niet
aan het thema te danken, want de
relatie tussen man en vrouw, tussen
liefde en dood kan men bezwarend
origineel noemen. Wat ook niet de
bedoeling van Stassijns was; veeleer
litg
de kracht van deze bundel in de
zorgvuldig uitgespitte verwoording,
in de eenvoudige maar des te effectievere verdeling in 5 verschillende
cycli. Al bij het eerste gedicht is het
raak: 'En als dit woord, nog niet
ontspit, / niet uitgekiemd tot een gedicht. / Dan schuilend in zijn
vruchtvlees zit / hij onveranderd
met een Licht /gevoel van schuld te
wachten tot / de knoppen breken.
Dan neemt hij / met het spreken
mee het zwijgen / en tijd die van de
goden is.' In de sonnettencycli Ten
innig zegel' , 'De verre tekens' , 'De
adder tijd' , 'De vergeethoek van de
slaap' en 'De muil van het verdriet'
wordt dieper ingegaan op vergankelijkheid, natuur, de aantrekkingsen afstotingskracht tussen de geslachten. De tijd is hierbij de meedogenloos malende molen die alles
wegvlakt, en in het bed wordt niet
alleen de liefde bedreven maar ook
een verlossende slaap doorgebracht.
In deze bundel komen bovendien de
verschillende zintuigen aan bod, en
de lectuur ervan is een ervaring die
je met ogen en oren moet beleven.
Kortom: een aanrader.
S. V.L.
• Celes Kleenaerd

Dichter bij het ziekbed. Gedichten,
met `Woord Vooraf' van Anton van
Wilderode, uitgeversmij J.H. Kok,
p
Kamen,
verspreid door Denis &
C°, Sterckhoflei 28-30, 2100 Antwerpen/Deurne, 1990, 120 x 210

mm, 45 blz.,geplakt. - Met deze uitgave heb ik een dichtbundel gelezen
waar men kan over nadenken, mediteren. Depoezie die Gies Kleenaerd
hierover reserveerde ontstond uit
een samenloop van gebed en bep
roeving. De auteur bewandelt met
dezepoezie nog veel intenser de we
die voor hem is voorbestemd. Hi'j is
de zoekende, de verwachtende mens
die in de droeve dagen de din en
heel anders benadert, ervaart. Hi'
voelt zeer sterk de aanwezigheid van
de Almachtige en dat loutert hem.
Hi'j ontdekt schoonheid tot in de
kleinste levende wezens. Bepaalde
van zijn gedichten hebben veel we
van de stijl die Guido Gezelle aankleefde en dit vinden we terug in
o.a. 'Ballade van de mier' en 'Het
blommeke' . Door heel de bundel
zweeft de sfeer van de religie, het
aanwezig zijn van God en vanuit die
contextgezien en benaderd, is de
poezie van Kleenaerd wel een groots
g
ebed waarmee de dichter de Heer
dankt. Beslist een bundel voor wie
van `ingetogen' poezie houdt. u. v.
• Bert Decorte

De nieuwe rederUkenj. Stichtelijke
alsook enkele opdrachtelijke rijmoefeningen, uitg. C. de Vries-Brouwers, Haantjeslei 80, 2018 Antwerpen, 1989, 125 x 200 mm, 56 blz.,
genaaid, 495 fr. - Op de vooravond
van zijn 75ste verjaardag publiceerde Bert Decorte (1915) een nieuwe
verzameling verzen in het genre, dat
hij, in het spoor van de rederijkers,
altijd meesterlijk heeft beoefend:
het ref(e)rein. De ondertoon van de
vroegere vitalist valt nog steeds te
onderkennen, maar zijn aards credo
is — uiteraard — niet meer zo uitbundig en de maatschappijkritiek is
mildergeworden. De dichter heeft,
nog meer dan voorheen, leren relativeren, maakt zich geen illusies en
prijst de `aurea mediocritas', degulden middenweg, als stelregel. Hoewel deze nieuwe refreinen niet meer
op de hoogte staan van zijn beste
werk, zowat een halve eeuwgeleden
geschreven, beschikt Decorte nog
steeds over voldoende vakmanschap om ook nu nog te boeien. De
vaakpittige `opdrachtelijke' refreinen zijn daar, onder meer, mooie
voorbeelden van.
rvdp
• Marjan Verhaeghe

Drigveren, uitg. De Beuk, Prinseng
racht 1065, 1017 JG Amsterdam,
1990, 125 x 195 mm, 39 blz., genaaid, f18,50. - In een eerste deel,
getiteld 'Man en Vrouw' schildert
M. Verhaeghe de geleidelijke aftakeling van het paar. Het tweede
deel, 'Man. Vrouw' suggereert in
enkele kort flitsen de vrouw- en
manfiguren op hoge leeftijd; hun leven is artistiek spel geweest: maar
bij haar slechts dit: `uitzichtloos /
heeft ze zichzelf ontwricht' , bij hem
`een trachten tot tederheid'. Het
derde deeltje 'En ik ?' leert ons de
ik-figuur kennen als een perfecte in-

dividualist: 'Ik ben een / eenzaat:
mijn normen zijn de jouwe / niet'.
G.D.C.
• Claire Hulzebosch

Een toevalligheid zien. Gedichten,
uitg. De Beuk, Prinsengracht 1065,
1017 JG Amsterdam, 1990, 125 x
195 mm, 38 blz.,genaaid, f 18,50. De ondertitel op de kaft is wel enigszins misleidend. De auteur/uitgever
hadden beter gesproken van engeconcretiseerd in haiku's, waarmee
ik niet wil beduiden dat haiku'sgeen
gedichten zijn. Het schrijven van
haiku's beheerst deze Nederlandse
auteur, tevens beeldend kunstenaar,
naar best vermogen. Zij schrijft ze
alle beeldrijk uit, direct vatbaar
voor de lezer. De uit ever geeft een
verzorgde bundel uit; de haiku's
zijn alle eenvormig geplaatst; drie
op elke bovenste helft van een pagina.
u. v.
• Carla Dura

Sporadisch. Gedichten, uitg. De
Beuk, Prinsengracht 1065, 1017 JG
Amsterdam, 1990, illustr. van Nel
Waller Ze er, 140 x 195 mm, 42
biz.,genaaid f25. - Dit is reeds de
zesde bundel van deze cultureel bedrijvige dichteres met een opleiding
actrice(die zij in realiteit omzette)
en tekstschrijfster voor de jeugd. In
`Sporadisch' lezen we vooral over
de natuur, al dan niet verwerkt in
reisherinneringen die poetisch zijn
uitgeschreven. Griekenland spreekt
de dichteres meervoudig aan. Dura
is 'weg' van het leven en de schoonheid van Griekenland waar zij haar
inspiratie vond voor deze bundel in
oudegebouwen, de mythologie,
kerkhoven. Depoeziebundel besluit
met een aantal haiku's, waarin, nadat men degedichten heeft gelezen,
ook Griekenland kan terugvinden
zonder dat het expliciet bij naam genoemd wordt. Een bundel om stil
bij te worden.
u. v.
• Redbad Fokkema

Het doek van de dag. Gedichten,
uitg.Querido/Amsterdam, verdeeld door Uitgeverijen Singel 262,
Edelinckstraat 9, 2018 Antwerpen,
1990, 125 x 200 mm, 40 blz.,genaaid, 350 fr. - Redbad Fokkema is
geen veelschrijver. In zijn tweede
dichtbundel vinden wegedichten
over eenperiode van tien jaar en die
als het ware de tijd overleven. De
meeste ervan zijn zeer gesloten maar
tevens toegankelijk voor een breed
lezerspubliek. Het thema `tijd'
komt meermaals en in verschillende
bewoordingen en uitdrukkingen
voor. De auteur is ook niet blind
voor datgene wat zich in zijn omgeving afspeelt, wat hi' rondom zich
opmerkt als de natuur, de zee, de
stilte. Sommige van zijn gedichten
zijn dan weer prozaisch van samenstelling en uitbeelding, andere weer
heel kort met vraagstelling al dan
niet voorzien van een antwoord
en/of het open laten van gissingen.

Wat ook de inhoud van deze bundel
is, Fokkema'sgedichten zijn heel
nauwkeurig uitgebalanceerd, ontdaan van alle franjes tot alleen nog
het hoogstnoodzakelijke overblij ft.
u. v.
• Paul Gellings

Het oog van de eel.
g
Gedichten,
uitg. De Arbeiderspers, Amsterdam, verspreid door Uitgeverijen
Sin el 262, Edelinckstraat 9, 2018
Antwerpen, 1990, 130 x 210 mm, 60
blz.,genaaid, 598 fr. - Na een aantal
ublikaties in verscheidene literaire
p
tijdschriften waagt de bijna veertigjarige auteur Paul Gellings zich aan
een debuutbundel, die vier cycli rijk
is. De titel van dezepoeziebundel
werd ontleend aan een woordenspel
uit hetgedicht 'Eget' terug te vinden
in de eerste cyclus. Een stugge soort
heimwee dat meestal degeladen
sfeer weergeeft. In `De reiziger' vinden we de onrust van de dichter terug, de zoekende, de verkennende,
de vluchtendepoeet die eenzaamheid tot datgene maakt wat hem
bindt met zijn omgeving. In `Gemaakt en algebroken' belanden we
in een soort van dromerige sfeer
waaruit ook de stilte rond de dichter
te vinden is. In de laatste en vierde
cyclus 'Enigma' is de toon optimistischer van dezepoetische momentopnamen, een cyclus waarin de dromerige tendens 'onderhuids' aanwezig is. De debuutbundel zal zeker
geen eendagsbevlieging zijn, wel de
aanzet tot een volgende drukwerk
waarin we ongetwijfeld meer zullen
te weten komen over de nu reeds relevante gedichten van Gellings. u. v.
• Marcel Vanslembrouck

Wij wachten op tweespraak. VKHleden schrUven zich in de belangstelling, uitg. Vriendenkring Kunst
Houtland vzw, Revinzestraat 24,
8100 Torhout, 1990, 210 x 296, z.p.
- Wij wachten op tweespraak is een
bundel waarin samensteller Marcel
Vanslembrouck een twintigtal letterkundigen bij elkaar brengt die alvast een iets gemeen hebben: ze zijn
alien lid van de Vriendenkring
Kunst Houtland (Torhout). Veelal
zijn het dichters die over zichzelf een
korte bio-bibliografische schets
mochten samenstellen en tevens een
klein voorproefje uit hun werk konden aanbieden. De titel Wij wachten
op tweespraak is ontleend aan een
vers van Christiaan Germonpre die
onlangs naar dit vers genoemde
bundel Tweespraak publiceerde.
Naast Vanslambrouck en GermonP re komen o.a. ook voor: H.J. Casier, R.M. de Puydt, R. Ramon, D.
Rommens, R. Seys, J. Van Hulle.
Met zo'n bundel 'regionale' poezie
loot iedere samensteller het gevaar
om beschuldigd te worden van provincialistisch opportunisme, maar
Touter informatief is dezepublikatie
reeds bijzonder waardevol. En in
een literatuurbenadering waarin
men niet alleen de `groten' refrac-

teert kan ieder vers eenkrijgen zolang enige eerlijkheid bij
dichter en bij samensteller terug te
vinden is.
J. V.
• Daniel Millet

Op de vlucht voor een landkaartje.
Gedichten, uitg. Infodok, Brabanconnestraat 95a, 3000 Leuven,
1990,gal. met tekeningen van Gerda Dendooven, 140 x 205 mm, 41
blz.,gebonden, 295 fr. - De intussen
al aardig bekend geraakte jeugddichter Daniel Billiet bracht bij Infodok de bundel 'Op de vlucht voor
een landkaartje' uit. In deze gedichten wordtgegrasduind in de leefwereld van 'on ens en meisjes van pakweg dertien, waarbij de beide geslachten wel al naar mekaar beginnen te loeren, maar nog enigszins
terugdeinzen voor verdere toenadering. De bundel heeft het over
zwembaden, uiteraardpoezie, en
zelfs een `Smeekbede voor eenplee' .
Tienerproblemen als pukkels en
puisten, naar bed moeten, kleine zus
en kleine broer, zakgeld, vakantie,
houden vanpa en ma, jarig zijn,
zorgen, lessen taal, geschiedenis,
aardrijkskunde, het strand, pollenP Columbus, fietsen met zijn
tweetjes, tongzoenen in de film, de
kapper enzoverder passeren de revue, en Billietprobeert zich andermaal in te leven in degedachtengang
van zijn doelpubliek. Wat lang niet
altijd lukt, maar de einddruk ma
tochgematigd positief geheten worden.
S. V.L .
• Ann Missorten

Grenzeloosgroeien naar de dageraad, uitg. Dilbeekse Cahiers, Spanjeberg 9, 1710 Dilbeek, 1990,
145 x 220 mm, 41 blz.,geplakt. - Dit
is de tweede dichtbundel na 'Terwij1
ik nog volop zomer ben' van deze
Gentse dichteres. Deze bundel bevat
naast de traditionelegedichten ook
een aantal haiku's en tanka's en enkele — onechte — sonnetten. Deedichten zijn in hoofdzaakgeschreven over het thema natuur dat Ann
Missorten blijkbaar bijzonder goed
ligt. De andere thematiek is verweven rond de relatie. De dichteres
groeit mee met haar poezie die zij
merkwaardig tracht te verwoorden
in degelijke sfeerbeelden. Spijtig
evenwel van de slordige afwerking
van dezegeplakte bundel want de
dichtbundel van Ann Missorten verdiende beslist een beterepresentatie.
u. v.
• Herman Vos

El Camino. Een weg naar vrienden,
uitg. De Roerdomp, Van de Reudtlaan 62, 2960 Brecht, 1990, reeks bibliofiele uitgaven, gal. met 5 linosneden van Beatrijs Lombaerts,
160 x 240 mm, 123 blz.,genaaid,
750 fr. - Sinds hi'j in 1960 de literaire
wereld verbaasde met de schitterende novelle `De zonen van Pepe Gimenez', heeft Herman Vos zich ontopt als een meer dan verdienstelijk
p

schrijver van kortverhalen, novellen
en romans. Dertig jaar later zorgt
hi' voor een tweede verrassing: de
uitgave van 'El Camino. Een weg
naar vrienden'(1990), zijn poeziedebuut. Wie dacht dat depoezie niet
aan Herman Vos besteed is, heeft
het verkeerd voor. Verscheidene jaren reeds schrijft de man gelegenheidsgedichten naar aanleiding van
Kerstmis en Nieuwjaar, een overlijden, een verjaardag, een ontmoeting enz. Daarbij staat steeds de
vriendschap centraal. Vandaar ook
de ondertitel 'Een weg naar vrienden'. De hoofdtitel 'El Camino'
verwijst naar het traject dat de pelgrims volgen als ze naar Santiago de
Compostela stappen. Voor de betrokkenen vormt een schijnbaar
vreemde combinatie van devotie en
avontuur het hoofdmotief. Over het
nut en het doel van dergelijke bedevaart kan men trouwens meer lezen
in 'Brix, om te leven', een roman die
Herman Vos in 1985 liet verschijnen. Op weg naar Compostela
groeit bij de el rim het besef van
het essentiele, het echt waardevolle
in het leven van een mens. Personen
die de tocht zelf hebben ondernomen, ervaren een helegeestelijke
metamorfose. Ze komengelouterd
uit het avontuur te voorschijn, herboren om opnieuw 'als mens' te leven engelukkig te zijn. En dat geluk
vindt men vaak terug in degewone
din en van het leven, zoals menselijke liefde en vriendschap. Een der elike levensvisie wil Herman Vos via
zijn poeziebundel uitdragen. Hi'
doet dat op een gelijkaardige manier
als in zijn prozawerken: op de
man/vrouw af, zonder franjes en in
eengebalde taal. Wars dus van elk
duister hermetisme en vergezochte
experimentele hoogstandjes. Een
Vos verliest zijn streken niet. Eenvoud en klare ze in kenmerken de
gedichten. Ter illustratie: 'In de bep de
koring / van elk seizoen / loot
weg / door dreven van verlangen /
er isgeen einde / aan geluk / voor
wie luistert / naar het lied / in de
kruinen / van het leven' . Meteen
ook de kortste tekst in de bundel.
`El Cambino' bevat 95gedichten en
isgalustreerd met vijf originele linosneden van Beatrijs Lombaerts.
J. Vs
• Bruno Berghs, Frank Despriet,
Eugene Van Itterbeek
Pastorale of de dichter is een koe,

uitg. Leuvense Schrijversaktie, Blijde-Inkomststraat 9, 3000 Leuven,
1990, Leuvense Cahiers nr. 97,
140 x 210 mm,paperback, 300 fr. Een bloemlezing landelijke poezie ?
In een tijd van toenemende verstedelijking kan het wel eens nuttig zijn
na tegaan hoe de dichter het landelijk leven in onze contreien tijdens
de laatste eeuw heeft ervaren en uitgebeeld. E. Van Itterbeek, een van
de samenstellers, zegt in de inleiding
dat het thema vrij strak geinterpreteerd werd. 'Het werd beperkt tot le-
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yen en werk van de boer, uiteraard
steeds in relatie tot de landelijke omgeving, waarvan het dorp de belangrijkste maatschappelijke structuur
vormt' . Bepaalde gedichten gaan
die beperking wel even te buiten,
maar duidelijk is dat er in de jaren
vijftig wel degelijk een definitief
einde aan het agrarische Vlaanderen
gekomen is. De honderd gedichten
uit Noord en iets meer uit Zuid overspannen meer dan een eeuw, van
Guido Gezelle tot Jotie T'Hooft. De
keuze is verantwoord engevarieerd
en belicht meerdere facetten van het
landelijk leven. Enerzijds is er de
geur van een haast verdwenen tijd of
de rust van een natuurlijke omgeving. Anderzijds zijn er ook sporen
vanprotest teen de verloedering,
maar ook tekenen van de huidige
onrust, die onder meer tot uiting
komt in depoezie van Hugo Claus,
die aan 'de traditionele Vlaamse
lattelands poezie de doodsteek'
p
af. Ook dat is een aspect waar
g
bloemlezers vanpastorale poezie
niet meer omheen kunnen. Een
chronologische i.p.v. een alfabetische ordening van de gedichten (hier
op naam van de auteur) zou die evolutie wellicht nog beter tot uiting
rvdp
hebbengebracht.
• Mark Meekers

Een schot in de zon. Gedichten,
uitg. Leuvense Schrijversaktie, Blijde-Inkomststraat 9, 3000 Leuven,
1990, Leuvense Cahiers nr. 96,
140 x 210 mm, 43 blz.,paperback,
320 fr. - Mark Meekers is een poetisch vertaler van Van Goghs schilderijen. Gevat verwoordt hij het geloof van de schilder in de mensen.
Hetpenseel van Van Gogh wordt de
en van de dichter. Sterke beelden
P
kleuren een barokke taal: 'de vermenigvuldigde eenzaamheid', 'violet wekt ultraviolet', 'in de kuil der
oneindigheid' , enz... De `metafysica van de verf' wordt taal van de ziel
die de chaos zalft. De dichter wordt
schilder en de lezer dicht en schildert
mee. Er is een vruchtbare wisselwerking tussen het oeuvre van Van
h de dichter en de lezer. Dit is
Gog,
Meekers' verdienste. M. Meekers is
met Ten schot in de zon' er ingeslaagd Van Gogh luider te doen
spreken: `ik geef de kleuren een
naam: Vincent' (24). `Sours is doodgaan nodig om luider te spreken'
(40). Geri' to poezie van een esthetiF.F.
sche bewogenheid.
• Hugo Brems

Dichters van deze tijd. Veertig jaar
Nederlandse('50-'89) poezie uit
Noord en Zuid, uitg. Poeziecentrum, Hoornstraat 11, 9000 Gent,
1990, 125 x 200 mm, 413 blz.,genaaid, 695 fr. - Deze uitgave heeft al
een lane
traditie achter zich, Hugo
g
Brems is de eerste Vlaming sinds
1894 aan wie de samenstelling ervan
(de 24e druk) werd toevertrouwd.
Dat waarborgt een proportioneel
meer evenwichtige aanwezigheid

van de Vlamingen. In zijn voorwoord stelt Brems dat hij naast de
primordiale kwalitatieve norm telkens ookgestreefd heeft naar leesbarepoezie. Dat wordt door de keuze bevestigd maar betekent daarom
niet dat van de lezergeen inspanning
meergevraagd wordt. De poezie van
de laatste vier decennia vertoont immers een zeergevarieerd beeld van
stromingen en poetica's. De gedichten zijn in chronologische volgorde
naar hetgeboortejaar van de dichter
en vervolgens naar het jaar van publikatiegeordend: van Pierre Kemp
tot Rogi Wieg, van Maurice Gilliams tot Peter Verhelst. Opmerkelijk is dat heelwat gedichten geselecteerd werden uit recentepublikaties
en zo hunplaats opeisen naast vroeere `klassieke verworvenheden' .
g
Brems die al jaren de ontwikkeling
van de Nederlandsepoezie op de
voet volgt, heeft een zeer representatieve en evenwichtige keuze samengebracht, die ongetwijfeld
uniek is in haar soort. Toch ontbreken bekende namen, van Vlaamse
zijde o.a. gewezen staatsprijswinnaars als G. Helderenberg, P .G.
Buckinx, Rene Verbeeck. In zijn inleiding verklaart de samensteller dat
hij noodgedwongen nog talloze goedegedichten moest terzijde laten. In
datgeval staat de bloemlezer voor
de niet altijd gemakkelijke beslissing de persoonlijke voorkeur te latenprimeren. Los daarvan mag
Dichters van deze tijd zonder voorbehoud aan allepoezieliefhebbers
rvdp
aanbevolen worden.
• Willie Verhegghe

De Zwarte Flesch, uitg. Poeziecentrum, Hoornstraat 11, 9000 Gent,
1990, 135 x 210 mm, 55 blz.,genaaid, 495 fr. - Deze bundel van de
produktieve Willie Verhegghe werd
eschreven n.a.v. de opening van
g
`De Zwarte Flesch', een dagcentrum
voor ernstig mentaal gehandicapten. In de eerste cyclus roept de
dichter de lokalegeschiedenis op
rond de vroegere gelijknamige herberg aan de Dender. Het tweede
deel, De normalen of de armoede
der volmaaktheid ontmaskert ongenadig de zogenaamd normale wereld waarin maskers en ellebogen de
aangewezen middelen zijn om perfect te functioneren binnen het
maatschappelijk bestel, een `lee to
in clowneske ijdelheid gehuld' (34).
Diametraal daartegenover staan De
simpelen van geest of het rijk der
mentaalgehandicapten, titel van de
derde cyclus. De antipoden uit de titels(normalen/simpelen - armoede/rijk) worden in eenvoudige maar
scherp getekende beelden uit ewerkt. Tegenover het spel van de validen staat de waarachtigheid van
deze zwakken die een signaalfunctie
kunnen hebben: 'op de dolle autowe g van onze geest zijn zij / de niet
te vrezen,
spottende spookrijders'
(48). De realiteit van het leven geeft
Verhegghe gestalte in realistische

verzen waarin hij de beeldende
kracht van de taal en de ritmische
stroom van het vrije vers optimaal
benut. Een wrange en ontroerende
bundel van eengeengageerd dichter.
p.1.
• Homero Aridjis

Nieuwe uitdrijving uit het Paradijs,
uitg. Leuvense Schrijversaktie, Blijde-Inkomststraat 9, 3000 Leuven,
1990, Leuvense Cahiers nr. 93,
210 x 150 mm, illustr. van Marcel
Rademaekers, 52 blz.,gelijmd, 300
fr. - Deze waardevollegedichten van
de Spaanse auteur Aridjis werden
ingeleid en vertaald door Eugene
Van Itterbeeck. Homero Aridjis
heeft degewoonte om zijn gedichten
te nummeren. In de eerste cyclus,
zoals de bundel ook is genoemd,
geeft hij een eigen visie op de wereld
die hetparadijs zou moeten zijn. In
`Bomen' schept hij een sfeerbeeld
van sluipende onmacht, de wervelende natuur en de mens die een en
ander tracht te beinvloeden. De natuur in het algemeen is een sterk
weerkerend thema in degedichten
van de Spaanse schrijver. Een natuur die wordt beinvloed door de
mens die in depoezie van Aridjis
niet zo fraai overkomt en waarover
hij zijn bedenkingen heeft. Een bunu. v.
del om over na te denken.
• Eugene Mattelaer

Als 'tgemeen u roept, verzorg het
als uw eigen, uitgave in eigen beheer
(Binnenhof 18, 8300 KnokkeHeist), 248 p., gebonden, 680 fr. Eugene Mattelaer (Kortrijk, 1911),
arts, dichter enpoliticus heeft in november 1991 afscheidgenomen van
depolitiek en hij deed dit met een
boek, zijn tiende. De spreuk van
Vondel `Als 'tgemeen u roept, verzorg het als uw eigen' dekt goed de
lading. Dit boek is inderdaad een
overzicht van depolitieke activiteit
van de auteur. Hi'j schreef het in
proza en poezie. Gedichten zijn gericht aan vrienden en bekenden met
wie hij contact had tijdens veertig
jaar politiek leven in Knokke. Het
proza bestaat uit een stuk algemene
en recentegeschiedenis van Knokke, namelijk de ontwikkeling sinds
het einde van de Tweede Wereldoorlog. Deze periode heeft de auteur bijzonder goed gekend, aangezien hij er een leidende rol in speelde
alsgemeenteraadslid, schepen en
burgemeester. Het werd geen droge
stof, want de dichter komtgelukkig
hier en daar te voorschijn. Zo looft
hij in alexandrijnen zijn elf voorgangers als burgemeester sinds 1830
of schakelt hij mede- als tegenstander in hetpublieke leven in zijn poezie in. Ook diverseplaatselijke gebeurtenissen, herdenkingen worden
met eengedicht beschreven. Naast
de eigenlijke gedichtenbundels van
Mattelaer is dit tiende boek een curiosum, ook al door de tientallen
soms weinig bekende foto's waarfb
mee hetgefflustreerd werd.

• Christiaan Germonpre

Tweespraak - Gedichten, uitg. Poeziecentrum, Hoornstraat 11, 9000
Gent, 1990, 135 x 210 mm, 43 blz.,
genaaid, 395 fr. - In een sterk geladen symbolentaal drukt de dichter
in het eerste deel de `verwintering'
van twee mensen uit, de onmogelijkheid tot communicatie met het
woord. `Tegenbeeld' speurt naar de
diepten van de vrouw waarin de
dichter toch, ondanks alles, zijn nabijheid wil bevestigen. `Diarium'
(dagboek) suggereert de ?ot mislukkengedoemde poging van de dichter
om een eigen we te vinden. ' Sereniteit' ,geinspireerd door het gelijknamige doek van P. Delvaux, suggereert de onmacht van de dichter om
de vrouw in het woord te vatten daar
waar de schilder er toch in slaagt dit
in `verftaar te realiseren. G.D.C.
• In het vizier

Flevolandse schrijvers & dichters,
uitg. De Horizon, Postbus 3070,
1620 GB Hoorn, zw.-w. en kleurenillustr. , 125 x 200 mm, 142 blz.,genaaid, 370 fr. - 'In het Vizier' is een
gezamenlijke bundel van eenentwintig dichters en schrijvers uit Fievoland en waarvan depoeten het
grootste gedeelte voor hun rekening
nemen. De bloemlezing is verlucht
met een aantal foto's van personen
en kunstwerken (schilderijen en
beeldhouwwerken) zodat ook de
beeldende kunstenaars met reprodukties vertegenwoordigd zijn; de
meestengeglobaliseerd in een kleine
katern. De bloemlezing geeft naar
min gevoelen een algemeen overzicht van wat er in Flevoland op literairgebied te beleven valt en meer
bepaald op poeziegebied te bieden
heeft. 'In het Vizier' moet elke lezer
zeker zijn/haar gading kunnen vinu. v.
den. Verzorgde uitgave.

ZOEKERTJE
• Te koop: jaargang X (1961), XII
(1963), XV (1966), XVI (1967),
XVII (1968), XVIII (1969), XIX
(1970). Inlichtingen: C.V.K.V.,
Lindenlaan 18, 8700 Tielt (tel.
051/40 2122).
De recencies werdengeschreven
door:
Diro = Dirk Rommens
DVK = Denijs Van Killegem
G.D.C. = Gaston De Cock
fb
= Fernand Bonneure
= Fernand Florizoone
F.F.
= Jaak Stervelinck
J.S.
= Julien Vermeulen
J.V.
J. Vs = Jan Vorsselmans
= Patrick Lateur
p.l.
= Rudi Ailliet
R.A.
rmdp = Raoul M. de Puydt
rvdp = Rudolf van de Perre
S. V.L. = Ste aan Van Laere
= Ugo Verbeke
u. v.
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Zo kan de geschiedenis zich blijven herhalen —
Zo treed[ op een dag ons patrimonium uit de schaduw.
– Zo maken we op een dag kennis met ons verleden.
Zo verruimen we op een dag onze blik met kunst.
Al die dagen komen er merle dankzij de Nationale Loterij.
– Want telkens wanneer iemand speelt, is dit een steuntje
voor een monument, een stukje verleden of een kunstwerk.
Zo komen elk jaar tientallen miljoenen vrij om onze
geschiedenis to bewaren.
En betekent een kans met de Nationale Loterij tegelijk
een kans voor talrijke opgravingen, restauraties of ontdekkingen.

De Nationale Loterij.
Een kans hebben is tegelijk een kans geven.

WANDELINGEN EN GESPREKKEN MET DELVAUX
Maurice Debra
Nieuwe uitgave !
WANDELINGEN
& GESPREKKEN
MET

Wandelingen en gesprekken met Delvaux' van Maurice
Debra brengt een zeer diepgaand verhaal over het Leven, het
werk en het kunstenaarschap van Paul Delvaux, een van
onze grootste schilders van deze eeuw.
Unieke aantekeningen van de gesprekken tussen Maurice
Debra en Paul Delvaux tijdens hun dagelijkse wandelingen
in Veurne.
240 blz. – rijk geillustreerd –
gebonden in linnenband met stofwikkel –
1.195 fr. – verkrijgbaar in de betere boekhandel
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p/a Adiel Van Daele, Lindenlaan 18, 8700 Tielt met vermelding van de gewenste titels. De boeken worden u toegestuurd.
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Rudolf van de Perre

Met dit kwartet van Brabantse prozaschrijvers wordt een
reeks afgesloten van vijf nummers, die telkens per provincie
vier prozaschrijvers hebben belicht, over wier werk nog geen
studie van grotere omvang bestaat of die meer aandacht
verdienen dan ze totdusver ontvingen. Dat Brabant als laatste
aan de beurt komt, is het gevolg van toevallige omstandigheden en niet van een of andere waardebepaling. Al beschikt de
provincie over een beperkter nederlandstalig territorium, toch
heeft onze literatuur — zeker in het verleden — er niet minder
gebloeid en is Brussel uiteraard steeds een aantrekkingspool
geweest. Aileen nog maar in de middeleeuwen leefden en
werkten op het huidige grondgebied van Vlaams-Brabant
figuren als Willem van Affligem, Hertog Jan I, Hein van Aken
en de kroniekschrijvers Jan van Heelu, Jan van Boendale en
Lodewijk van Velthem. De mystieke literatuur kwam er tot
een hoogtepunt met Hadewych en Jan van Ruusbroec. Zowel
de auteur van de abele spelen als van Elckerlyc, zo neemt men
aan, waren van Brabantse origine. Ook in de volgende eeuwen
blijft Brabant aanwezig met grote namen. In het recente
verleden onder meer met Poi de Mont, Prosper van Langendonck, August Vermeylen.
Toch is het zo dat in het proza van de 20ste eeuw, na het
driemanschap Herman Teirlinck, Ernest Claes en Gerard
Walschap, geboren en getogen Brabanders, de Brabantse
inbreng lijkt afgenomen te zijn. Wel zou het werk van auteurs
als o.m. Bert van Aerschot, Jan van den Weghe, Roger Pieters,
Jos Smeyers, Daniel Robberechts, Andreas Roels voorwerp
van nadere beschouwing kunnen zijn en dienen zich ook
jongeren' aan, waarvan Kristien Hemmerechts ongetwijfeld
de meest in het oog springende persoonlijkheid is.
Uiteindelijk werd geopteerd voor twee auteurs die sinds jaren
in Brabant woonachtig zijn en historisch gezien 'Brabanders'
genoemd kunnen worden. Aster Berkhof (1920) is de auteur
van een omvangrijk, nogal ongelijk en gevarieerd oeuvre, dat

heel wat genres omvat en van hem een van de meest gelezen
Vlaamse schrijvers van dit ogenblik heeft gemaakt. Ook het
intimistische proza van Frans van Isacker (1920), dat in
hoofdzaak thema' s uit het huwelijks- en gezinsleven behandelt, heeft een vaste lezerskring verworven. De twee andere
auteurs zijn `autochtonen' , ofschoon Herman Vos (1928) ook
een aantal jaren in Argentinie verbleef. Een aantal van zijn
verhalen zijn trouwens in Zuid-Amerika of in andere streken
gesitueerd en roepen in een directe Stijl vaak primaire menselijke conflicten op. Elders verraadt hij zijn sociale bewogenheid. Egbert Aerts (1941) behoort tot 'de stille generatie' van
de jaren zeventig en schrijft een voornaam, introvert proza,
dat opvalt door zijn bijzondere aandacht voor vorm en structuur en het rijke ideeengoed. In de volgende bijdragen werd,
naast een totaalbeeld, ook bij voorkeur aandacht geschonken
aan afzonderlijke werken van deze auteurs. De uitvoerige biobibliografische gegevens van Luc Decorte die we, samen met
de andere medewerkers, andermaal van harte danken, werden
noodgedwongen, althans wat de bibliografie betreft, beperkt
tot een selectieve keuze.
In de rubriek `Aandacht voor' van dit nummer staat de figuur
van Erik van Ruysbeek (1915) centraal. Ofschoon hij enkele
romans op zijn actief heeft, geniet hij toch het meest bekendheid als dichter en essayist. Omdat zowel zijn proza als de
poezie met de beschouwende teksten in feite een coherent
geheel vormen — vorig jaar ontving hij trouwens de Interprovinciale Prijs voor letterkunde voor zijn gezamenlijk oeuvre
— meenden we er goed aan te doen het werk van deze nog
altijd niet op zijn voile waarde erkende auteur in zijn totaliteit
voor te stellen. Zo krijgt dit Brabant-nummer er nog een extra-

Aster Berkhof

Herman Vos

Frans van Isacker

dimensie bij.

Rudolf van de Perre,
samensteller
Egbert Aerts
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Aster Berkhof: Eender en anders
Guido Goedeme

Met een tachtigtal titels in een kleine vijftig jaar is Aster
Berkhof ongetwijfeld een zeer produktief schrijver. Een soepel aanpassingsvermogen aan de evolutie van een veranderende wereld heeft hem niet belet altijd zich zelf te blijven: een
vlotte en taalvaardige verteller die een verhaal levendig weet
uit te werken, een schrandere schrijver met een vrijwel onbeperkte creatieve fantasie. Ze werd gevoed door talrijke reizen
in vreemde landen waarvan hij de evocatieve kracht van het
landschap, het milieu, het volkseigene van de bewoners en
hun leefomstandigheden alert, met het hart en de geest heeft
waargenomen. Ook in de eigen heimat, met een zijsprong naar
Zeeuws-Vlaanderen (Het spook van Monniksveer - 1987),
situeert hij verhalen. Deze verscheidenheid, zijn verbeeldingskracht en vertelvaardigheid boden hem de kans zowat
alle romangenres te beoefenen: kosmopolitisch gesitueerde
avonturenromans, detective- en misdaadverhalen, heimat-,
familie- en liefdesromans, historische romans enz. Hij speelt
bovendien handig in op de problemen waarmee de moderne
mens wordt geconfronteerd: opvoeding, eenzaamheid,
machtsmisbruik, de fundamentele eigenwaarde van elk mensenleven, de rassenproblematiek, geloofscrisis, Kerk en religie... Meestal gaat het om waardevolle ontspanningslectuur
die met een zekere virtuositeit is uitgewerkt, al zijn sommige
ingredienten die hij gebruikt wel eens goedkoop. Enkel in zijn
beste werken wordt de psychologie van de verschillende
personages trefzeker uitgediept; typeringszucht blijft hem
echter voortdurend bedreigen. De complexiteit van de menselijke natuur is vele van zijn personages vreemd. Aster Berkhof
is een boeiende en humoristische verteller, die zijn verhalen
kruidt met snuifjes Licht verteerbare wijsheid. Zijn niet af te
remmen schrijfdrang leidt echter al te gemakkelijk tot langdradigheid en een gebrek aan innerlijke coherentie. Ingekorte
uitgaven van enkele vroege romans getuigen dat hij zich ervan
bewust werd. Toch blijft een zekere wijdlopigheid karakteristiek voor zijn werk. Vooral in de talrijke dialoog- en beschrijvingsfragmenten is hij een exuberant overdadige taalgebruiker.
De romans van Berkhof dragen een eigen Stempel; ze zijn
echter niet gelijkwaardig, noch gelijkaardig. Een van de meest
opvallende kenmerken van het gehele oeuvre bestaat erin dat
er doorheen de vele jaren een constante afwisseling is van
werken waarin de auteur de gestelde problematiek dieper en
doordachter tracht te behandelen en andere waarin hij zich
vrijblijvender tot ontspanning beperkt.
Aanvankelijk is zijn schrijven een vlot spel zonder literaire
ambitie; prettige, zorgeloze vertelvaardigheid voor de doorsnee lezer en de ongeblaseerde intellectueel die dat verteltaMeester Groenevelt (1952) poogt de

lent wil erkennen. Met

auteur voor de eerste maal het Leven intenser af te tasten. Een
echt geslaagde roman wordt het niet: de structuur is nog te
onevenwichtig, het verhaal is wijdlopig met onnodige uitweidingen, de typering vrij stereotiep en de innerlijke waarachtigheid niet overtuigend. Daarop volgen detective- en speurdersverhalen, reisverslagen, jeugdboeken, verhalen die in de
picypn Kpmnen cnelen alc Ivirinnr (1R511_ een gemoedeliike

boodschap van levensoptimisme en levensvreugde, het vrolijke Minister Bakker (1955), een liefdesgeschiedenis als De
Heer des Huizes (1958), de vrij artificiele behandeling van het
noodlotsthema in Doden worden niet meer levend (1959).
Werken die aangename leesuren garanderen. Die ontspanningslectuur komt

tot in de laatste jaren voor, o.a. in de twee

`professor-romans' van 1986, al bereikt de auteur daarin niet
meer het niveau van de eerste roman in deze reeks:

Veel geluk,

professor (1949).
Van 1962 tot 1972 schrijft hij enkele gedegener epische
probleem- en tendensromans: kolonialistische, missiologische en sociaal-religieuze toestanden worden reeler en gron-

Als een wolf in de
wildernis (1962), biedt een indrukwekkende evocatie van de
Kempense heide in de realiteit van haar wisselende seizoenen
en de vreemde onwezenlijkheid, veroorzaakt door yolks bijgeloof. Romantisch geinspireerde epiek over een conflict
tussen een zich superieur wanende dorpsgemeenschap en een
gemeenschap van outcasts die wordt beheerst door de bewoners van een nude kasteelhoeve, de getekenden door een
demonisch lot, maar die de schamelen toch erkennen als hun
natuurlijke heersers. Maar ook hier ontsnapt de controle over
de innerlijke samenhang de auteur nog wel eens. Ook in het
vrij recente werk Mandra Gorres (1988) wil de auteur inzicht
geven in een leefgemeenschap van ontwortelde en marginate
figuren, zoals die in de eerste helft van de twintigste eeuw
diger uitgewerkt. De eerste in de reeks,

Aster Berkhof (uiterst links) als elfjarige knaap (1931) met zijn
twee broers en twee zusjes in de tuin van het ouderlijk huffs in
RUkevorsel-St.-Jozef
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leefde op de Limburgse heide, ditmaal geprojecteerd op het
sociaal bewustwordingsproces van arbeiders en in scherpe
tegenstelling met de individuele vrijheidsdrang van het meisje
Manda.

Dagboek van een missionaris (1962), Het erode van alles
(1965) en De woedende Christus (1965) grijpt hij een religieu-

In

ze thematiek aan: de geloofscrisis. Het geheel vormt een
boeiend vertelde trilogie,

Leven op aarde, waarin telkens een

priester (een Vlaams missionaris in Indie, een zachtmoedige
kapelaan in Calabrie en een Spaanse monnik tijdens de Burgeroorlog) uiteindelijk ervaart dat de diepste zin van een
gelovig leven slechts uit te zuiveren is doorheen twijfel, angst
en eenzaamheid, door het directe en absolute engagement
voor de medemens. Vele zogenaamde vaste waarden worden
in dat perspectief relatief. Liefde en vertrouwen blijven, maar
ze impliceren ontgoocheling en machteloosheid tegenover
onbegrip en onrecht. Van deze drie werken is het eerste het
meest evenwichtig; de twee andere zijn wellicht iets te betogend. Ook

Maldito (1985) sluit aan bij deze thematiek. Het

bereikt niet de intensiteit van de drie andere maar biedt toch

wekt de indruk dat de godsdienst, dat de kerk de verantwoor-

meer dan gewone ontspanning. De geloofscrisis krijgt bier

delijkheid draagt voor zoveel kwaad. Die vaak oppervlakkige

vorm in de reele geschiedenis van politiek geweld, wellicht

en lapidaire kritiek op de Kerk was reeds onderhuids aanwezig

wat te nadrukkelijk gesteld, en van een wat zweverige liefdes-

in de trilogie

geschiedenis. De hoofdfiguur is een idealistische priester die

worden en duikt ook expliciet op in de familiekroniek van

ten onder gaat aan de confrontatie met maatschappelijke
en duidelijk in de greep van een corrupte politiek zitten. Die

Hogelinden: Toen wi j allen samen waren (1978), Mijn huis in
de verte (1979), Leven in de zon (1980, ingekort in 1989) en
vooral in Donnadieu (1991). In de eerste kroniek rekent hij op

structuren die rijk en arm radicaal willen gescheiden houden

Leven op aarde, zal in Maldito nadrukkelijker

sociale bekommernis, maar nu meer gedreven door een evan-

een vlotte, zij het vrij ongeloofwaardig epaterende wijze af

gelische bewogenheid, komt ook reeds tot uitdrukking in Het
huis van Mama Pondo (1972), een ontroerende en fervente

met het burgerlijk fatsoen, de corruptie en het in zijn ogen

aanklacht van de apartheid. Het probleem van de rassendiscri-

De afbraak van de burgerlijke maatschappij, het doorbreken

minatie wordt eveneens, maar vrij romantisch, gesitueerd in

van het patriarchale gezag en de opheffing van vele taboes

een Provencaals weelderig milieu

(Leven in Oktober - 1978).
Dat meisje uit het noorden (1976),

brengen menselijke emancipatie waardoor de mens gelukkig,

Deze romans, zoals ook
reveleren de machteloosheid van de welmenende mens tegen-

eerlijk en vrij kan leven. Die emancipatie moet ook het deel
worden van de vrouw (Amanda - 1983). In grote lijnen, maar

over moeilijk te neutraliseren vooroordelen. Het aanvankelij-

bitsiger, herneemt hij deze thematiek in

ke meewarige medelijden van de auteur voor de zwakke

een familiekroniek die loopt van de jaren '70 tot de beginjaren

fnuikende christelijke levenspatroon in de jaren '30 tot '50.

Donnadieu (1991),

medemens moet geleidelijk wijken voor een meer existentieel

'80. In deze klassiek gecomponeerde maar structureel one-

doorvoelde bewogenheid; een proces dat zich in latere werken

venwichtige familieroman waarin heel wat niet functionele

verder zal doorzetten.

herhalingen voorkomen, rekent de auteur af met een religieus

Deze eerste reeks `ernstiger' werken wordt in 1973 afgesloten

fundamentalisme en de katholieke restauratie die hij na de

De noodklok: de vraag naar de verhouding God en mens

dood van Johannes XXIII overal meent waar te nemen. On-

in een historische roman die hoofdzakelijk bestaat in een

danks mogelijke tekenen die hij allicht meent te constateren,

met

dialoog tussen de abt van Ter Kameren en Alva in de ver-

drijft hij een zogenaamd hypocriet verbond tussen Kerk en

schrikkelijke nacht voor diens terechtstelling. Dit werk grijpt

kapitaal dermate op dat de geloofwaardigheid ervan erg hypo-

het volle leven niet; het blijft beperkt tot een intellectualis-

thetisch is en de uitwerking karikaturaal dreigt te worden. Dit

tisch steekspel tussen de beide protagonisten.

agressieve oordeel staat in fel contrast met de Berkhof zoals

In 1977 publiceert de auteur het vindingrijke, maar incoheren-

hij zich in het allicht autobiografische werk

te en langdradige

Lieve, mooie aarde, `een

De zomer en ik

collage van surrea-

(1982) laat kennen: een beminnelijke en opgewekte, toleran-

listische visioenen als een Lange nachtmerrie over een naIef

te, wat speelse, sours weemoedige en grillige, maar welme-

gelukkig man en zijn hellevaart naar het verborgen geweld'.

nende man. Toch is hij ook de wat naleve, voortvarende

Eindeloos oreert Berkhof over de aarde die wordt verknoeid,

dromer of vluchtige denker die zich ondoordacht door inbeel-

verkwanseld en onbewoonbaar gemaakt door pseudo-weten-

ding en fantasie op sleeptouw kan laten nemen. In

schappelijke proeven en experimenten met de mens. Monniken treden on als rle handlan gerc van de hn7e krachten Het

mooie aarde

Lieve,

(1977) verbeeldt hij een imaginaire droom van
naradiiceliik apink• pen naief mnatcrhanniihppld van uriip

4/68

Aster Berkhof: Fender en anders

erotiek en seksualiteit waarin de mens altijd vrolijk en onbezorgd, nooit en nergens gekweld door minder fraaie gevoelens
en driften als in een hemel op aarde leeft. Hij stelt hem in
dezelfde roman tegenover het structurele geweld van de maatschappij. Tegen vormen van dergelijk geweld verzet hij zich
op een pamfletachtige wijze in romans als De winners (1981),
De leugenaars (1982) en De nacht van Muriel (1984).
Een oeuvre dus waarin constanten te herkennen zijn, dat
anderzijds zeer gevarieerd is, maar gemakkelijk teruggrijpt
naar eerder gebruikte technieken, procedes en thema' s; een
oeuvre waarin ontspanningsromans en `probleemromans' , en
mengvormen ervan, zich in een blijkbaar spontane, maar
allicht bewust bedoelde orde opvolgen. Toch heeft Berkhof
zich doorheen de jaren, ook in romans die meer ontspanning
bieden dan leesinspanning vergen, geengageerder en sceptischer opgesteld. Zijn norm is een mensentype dat het eigen
geweten volgt en zijn lot zelf tracht te bepalen. Het aanvankelijk argeloze spel van de fantasie heeft moeten plaats ruimen
voor verontwaardiging, kritiek en zelfs scherpe woede gericht
op het onrecht in de wereld. Bovendien zijn enkele markante
aspecten van levensbeschouwelijke aard duidelijk geevolueerd.
De thematische verschuiving van geloofscrisis naar kerkkritiek is niet de enige aanwijsbare evolutie. Aanvankelijk
schreef de auteur vanuit een christelijk geInspireerde morele
orde, waarin hij zich door afstamming en vorming bewoog.
Geleidelijk aan en vooral vanaf de tweede helft van de zeventiger jaren wordt ze verdrongen door een visie waarin familiale verbrokkeling parallel loopt met morele ontworteling, met

een moreel ontbindingsproces. Over de godsdienst waarin de
christelijke moraal haar grond vindt, zegt de auteur: `Ik ben
niet uit de godsdienst gestapt. Die viel rondom mij weg' , een
woord dat hij ook een van zijn personages in Donnadieu in de
mond legt. De auteur rekent of met het christelijk levens- en
waardenpatroon en de hypocrisie van het burgerlijke fatsoen
van gisteren (Hogelinden) en van vandaag (Donnadieu). De
wijze waarop hij dat doet, overtuigt niet altijd; de scherp
gestelde idee mist door een overtrokken uitwerking authenticiteit; ze blijft net te veel steken in de anekdotiek van het
verhaal of wordt opdringerig door een epaterende verteltrant.
Het beeld van de paradijselijke droom in Lieve, mooie aarde
betekent een keerpunt in de houding van de auteur tegenover
erotiek en seksualiteit. Zoveel als de eerste aanzet voor een
libertijnser benadering die in latere werken op bepaalde momenten onbevangen wordt verwoord en in licht triviale toneeltjes gestalte krijgt. Wellicht blijft Berkhof ook in dit
opzicht de handige schrijver die inspeelt op trends die een
vrijer, allicht zelfs reeler, houding terzake voorstaan. Een
zorgeloze, wat hedonistische levenshouding wordt vaak gesuggereerd als de ideale, natuurlijke levensstijl. Jonge, mooie
meisjes in relatie met iets oudere, uiterlijk flinke maar vaak
innerlijk onzekere mannen en charmante, sours wat eigenzinnige maar zelden echt boosaardige mensen zijn daarvan de
protagonisten; lieftalligheden (talrijke verkleinwoorden !)
verrukkingen allerhande, een zacht weemoedige tragiek en
een lieve, licht geposeerde deernis of een wat opgefokte smart
voor de beproefde mens bepalen de atmosfeer. Geleidelijk aan
wordt de sensualiteit een drijvende kracht of biedt ze een
vlucht uit de harde werkelijkheid; meestal echter zit ze vervat
in de beleving van een liefde die als authentiek en zuiver wordt

Aster Berkhof achter de schriffmachine

voorgesteld.
Met Dagboek van een missionaris

verlaat Aster Berkhof de

auctoriele vertelwijze. De alweter geeft zijn situatie prijs en
laat het verhaal vertellen door een direct betrokkene. Enerzijds creeert de auteur daardoor de mogelijkheid van een
onmiddellijk emotioneel engagement, maar anderzijds
verengt de ziens- en duidingswijze van de verteller. Zijn
situatie is bovendien vaak wat geforceerd en psychologisch
niet altijd adequaat getekend. Wat de vertellende personages
zeggen en doen stemt niet altijd overeen met het weten van
hun karakter. Daardoor kan het verhaal wel eens aan geloofwaardigheid inboeten; geloofwaardigheid die ook in het gedrang kan komen door een overtrokken voorstelling of door de
voorstelling van moeilijk aanvaardbare, naieve feiten en gebeurtenissen.
Aster Berkhof biedt de lezers vlotte, boeiende leesstof, in
enkele gevallen zelfs interessante epische werken; maar hij
vleit die lezer ook door modieuze invalshoeken en niet altijd
existentieel doorvoelde actualiteitsgegevens. Daardoor bieden zijn werken meer dan eens vrij gemakkelijk te 'consumeren' lectuur. Wellicht bestaat zijn grootste kwaliteit in een
vaardige vertelgave. De problematiek die hij behandelt, wordt
slechts in een vrij beperkt aantal werken op een evenwichtige,
doordachte wijze uitgewerkt.

De Kempische mensen van Aster Berkhof
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Frank Tubex

Bij menig lezer van dit tijdschrift zal Berkhofs aanwezigheid

kamers, een park en allehande dienstpersoneel, wordt er ge-

bij het kwartet Brabantse prozaschrijvers onverwacht en ver-

tennist en verplaatst de familie zich per auto. M.a.w. bij

rassend overkomen. Berkhof woont weliswaar al sinds men-

Berkhof is materiele vooruitgang geen loos begrip dat zich

senheugenis in het Brusselse, toch is hij van geboorte een

enkel tot de grote metropolen beperkt, het is veeleer een brede

rasechte Kempenaar en heeft hij er zijn jeugd doorgebracht.

maatschappelijke naoorlogse golf, waar ook de Kempen vol-

En evenmin als Ivo Michiels door naar Frankrijk te trekken

op van profiteert.

minder Vlaming geworden is, kan men beweren dat Berkhof,

Ondanks die gezamenlijke materiele vooruitgang blijft het

ondanks zijn verhuis, voor een stuk niet verankerd is gebleven

klassebewustzijn hardnekkig, vooral bij de hogere lagen van

met zijn geboortegrond. Een belangrijk deel van zijn omvang-

kingslagen de auteur zijn personages haalt. Is die massa

Toen wij alien samen waren:
`Moeder hield er niet van dat in ons huis over "het gemeen
yolk" gesproken werd. Met gemeen yolk bedoelde ze de
fabrieksarbeiders. Het "goed yolk" bestond uit de adel, de
burgerij en de boeren. Hoewel de boeren ook met de handen
werkten, was er voor Naar geen enkele overeenkomst tussen
hen en de arbeiders. Een Boer bezat een hoeve. Hij bezat
dieren en werktuigen. Hij was katholiek. Hij bad 's avonds het
rozenhoedje. Hij ging zondags naar de hoogmis. Hij vloekte
niet. Hij kwam niet in de kroegen. Hij was degelijk, welgesteld, behoudsgezind en betrouwbaar.' (p. 136) en even verder `Arbeiders waren voor hem, en zijn het altijd gebleven,
kinderen aan wie men daarom niet te veel geld moest geven –
ze wisten immers niet wat ze ermee moesten doen – en die men
bij de hand moest houden.' (p. 228). Het is daarbij opvallend

personages erg heterogeen samengesteld of beperkt Berkhof

dat Berkhof over de arbeiders haast met geen woorden rept. In

zich slechts tot enkele sociale lagen om zijn romans te bevol-

elk geval te sporadisch om er steekhoudende conclusies aan te

ken ? Zijn drie personages ook typisch Kempisch ? Na dit

verbinden. Bestond de arbeidersklasse als dusdanig niet in de

sociologisch gedeelte onderzoeken wij de ideologische ach-

Kempen van de auteur of voelde (voelt ?) hij er te weinig

tergrond van de Kempenaar, zoals Berkhof hem ons borstelt.

affiniteit mee ? De boeren, de kleine burgerij en de bourgeois:

Is hij de orthodoxe katholiek die zijn leven godsvrezend door

ziedaar het recruteringsveld van Berkhofs Kempenaars en ook

de Kerk laat bepalen of is hij de vooruitstrevende libertijn, die

de sociale lagen waarin hij zich het best thuis blijkt te voelen.

ongestoord zijn kortstondig geluk zoekt in zijn kleine Kempi-

Natuurlijk lopen er hier en daar marginalen, landlopers en

sche kosmos ? Vragen waarop we in dit artikel een antwoord

zieken rond in die Kempische romans maar zij behoren hoog-

rijk oeuvre vindt zijn inspiratie in de Kempen en verdient
bijgevolg een wat meer nadrukkelijke aandacht om tot zijn
volle recht te kunnen komen tussen al dat Brabantse prozageweld. Voor ons is het bovendien erg praktisch het werkterrein
af te bakenen. Berkhof heeft 80 romans geschreven en bijna
15 % daarvan speelt zich af in de Kempen. Alleen die bepaalde romans hebben we onderzocht. Romans waarin Kempenaars zouden spelen, maar die elders (in de stad, in het
buitenland) hun verloop vinden, worden buiten beschouwing
gelaten.
Binnen het kader van deze bijdrage zullen we trachten het
beeld dat Berkhof van zijn Kempen ophangt op twee vlakken
te benaderen. Vooreerst zullen we nagaan uit Welke bevol-

de bevolking. Zo lezen we in

zullen trachten te formuleren.

De Kempen sociaal
Wat opvalt bij de lectuur van wat we gemakshalve de Kempische romans van Berkhof zullen noemen, is dat de armoede als
chronische sociale toestand haast volledig afwezig is. Bij de
in de bourgeoismilieus gesitueerde romans (de trilogie over
de familie de Stobbelaere;

Amanda) is dat niet zo verwonder-

lijk, maar zelfs in de romans die de gewone eenvoudige burger
portretteert, heerst er welvaart bij de families. Weliswaar
leven zij relatief sober (uitgezonderd voor de jaarlijkse bijna
bacchanale kermisweek !) en werken zij naarstig, toch genieten zij van de materiele vooruitgang van de Kempen. De
meeste Kempische romans van de auteur zijn immers gesitueerd in de periode net voor, tijdens en vooral na W.O. II,
precies de periode dat heel Belgie stilaan aan het begin van een
economische heropleving toe is en precies ook de periode die
Berkhof actief en bewust in de Kempen doorbrengt. In zijn
romans leven de meeste mensen in ofwel zeer keurige huizen
die ijverig gepoetst en onderhouden worden, met tuinhuisje en
moestuin en duiken in latere periodes de eerste auto' s op ofwel
leven ze in ronduit riante villa's of kastelen met tallow

In het tweede huis (met erker) in de Vaartstraat in St. -Jo
RUkevorsel bracht Aster Berkhof zijn jeugdjaren door.
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stens tot een snort 'decor local' , voelen zich meestal erg goed

Bakker. Zijn lot is hetzelfde als dat van de senator daarnet: hij

in hun vel en schijnen op de keper beschouwd niets te kort te

vecht edelmoedig in de overtuiging de bewoners een grote

hebben. Berkhof beschrijft ze met tederheid maar last ze

dienst te bewijzen. Hij moet toch het onderspit delven want de

sociaal gezien niet echt dynamisch optreden. Zij lijken zich

heide is te trots om zo'n inmenging 'van buitenaf' klakkeloos

neer te leggen bij hun situatie en ondanks de sociale achter-

te aanvaarden. In de opvattingen van Berkhof zijn heide en

stand amper de moeite te willen doen om iets daaraan te
veranderen. Zelfs in de roman

Mandra Gorres

waar het

dorp allebei Kempisch, maar onderling zijn ze haast nooit
verbonden. Het zijn twee aparte universa die onafhankelijk

hoofdpersonage op de heide geboren en getogen is, kan de

van elkaar evolueren en waarbij de heide uit zichzelf te weinig

populatie van de heide slechts overleven voor zover ze wil

kracht en overtuiging lijkt te kunnen ontwikkelen om tot

verburgerlijken, m.a.w. de structuur en de organisatie van het

vooruitgang te komen. Op sociaal vlak zijn het dorp en zijn

dorp aannemen: Mandra Gorres trekt naar de stad, de dorps-

burgerlijke bewoners duidelijk de voorbeelden die moeten

kapelaan zorgt voor een schooltje, een zwerver die een tijdje

nagestreefd worden. Nergens vinden we bij Berkhof een klaar

op de heide verbleven heeft, maar in Leuven en Amsterdam

in vraag stellen van Bit dorpspaternalisme: wat in het dorp

buiten de heide is gekomen, wordt

gebeurt, is goed en verdient navolging. De goede echte Kem-

er onderwijzer. Anders gezegd: men verlaat de heide om zich

penaar leeft voor Berkhof in een dorp, waar hij zich min of

te emanciperen of men trekt er als ontwikkeld man naartoe om

meer verantwoordelijk voelt voor zijn wat zwakkere broertje

ze te cultiveren. Vanuit de heide (bevolking) zelf gebeurt

uit de heide verderop.

gedoctoreerd heeft en van

haast niets.
Zowel het dorp als de heide willen houden wat ze hebben of

Amanda: Ten maatschappij waarin
ook armen voor zichzelf zouden kunnen zorgen, werd nagestreefd, maar niet met kracht. Velen beschouwden het als een
utopie, anderen als een dwaling' (p. 22). Dat streven lijkt iets
feller bij Fiel Eerdekens uit de roman Mandra Gorres waarin

De Kempen ideologisch

zoals de verteller zegt in

Traditioneel is het platteland katholiek. De Kempen bij Berkhof vormen daarop geen uitzondering. En naargelang de
roman zich afspeelt bij de heidebewoner of de notarisfamilie
wordt de invloed aangewend van kapelaan of kardinaal. Wij

hij het resoluut opneemt voor de socialistische gedachte, zoals

zullen vooral het voorbeeld van het katholieke burgersgezin

die in het begin van deze eeuw opkwam, maar zelfs Fiel wordt

geven aangezien deze sociale laag het duidelijkst vertegen-

ten langen leste door zijn eigen arbeidende heibewoners in de

woordigd is bij onze auteur.

steek gelaten.

Zo'n gezin wil bovenal ' schoon' zijn, d.w.z. diepgelovig,

Het dorp heeft dikwijls iets paternalistisch t.o.v. de heide bij

talrijk, met een zoon-priester onder de kinderen, geengageerd

Berkhof, het dorp voelt de verantwoordelijkheid om de heide
te beschaven, vooruit te helpen. In Als een wolf in de wildernis
probeert senator van Markerade door een intelligente aan-

in katholieke dienstvaardigheid, met een sterke vaderfiguur
Wiens macht absoluut is. In zo'n gezin wordt seks en erotiek

koop- en vestigingspolitiek de heidebewoners stilaan te inte-

leven een stuk makkelijker maken. Opvallend daarbij is dat de

greren in het dorpsleven. Zijn poging is edel, het resultant

oudere generaties absoluut geen vragen stellen bij deze gang

ervan schamel want het verzet van de heide is koppig. Even-

Je moest een talrijk gezin hebben. Dat was Coen zo.
Wast en vermenigvuldigt u. Je behoorde tot het uitverkoren
yolk. Je diende dat uit te breiden. Die tank diende je met
toewijding te vervullen. Allen samenwerken om die grote
gemeenschap van Gods kinderen tot stand te brengen. (...) We
dachten zelden over die Bingen na. We namen ons geloof over
van onze voorgangers. We vertrouwden erop dat die ons niet
belazerden' (Amanda p. 24). Wat zouden de ouderen de jon-

wel nog niet zo koppig als bij de personages uit

Minister

Berkhof behoort tot een typisch Kempisch gezin. We zien hem hier
uiterst rechts als knaap van 7 jaar.

vervangen door wetten en voorschriften die naar buiten toe het

van zaken. '

geren belazered hebben ? Ze voelden zichzelf veilig in hun
geformaliseerd leven en als iedereen zo leefde, zouden er

Woor hen was het leven iets
eenvoudigs en duidelijks. Het was iets dat je zelf maakte. Er
waren een aantal plichten die je vervulde en voorschriften die
je naleefde. Te allen pri jze. Dan had je een goed en "schoon"
leven. (...) Dat het leven wat met jou kon doen, aanvaardden
under en moeder niet' (Mijn huis in de verte p. 29). Het
bovendien nooit problemen zijn.

opperste geluk dat daarbij een ' schoon' gezin ten dele kon
vallen, was zeker de priesterroeping van een zoon. Dat die
roeping al Ban niet doorleefd was of een zwak alternatief voor
een wat mislukte studiecarriere kwam niet ter sprake en deed
trouwens niet ter zake. Met zo'n priester in huis promoveerde
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men onmiddellijk tot de ere-afdeling van de schone katholieke

Vat het
vaders en moeders vurige wens was een zoon als priester te
hebben. Een zoon afstaan aan God, werd dat genoemd, met de
voor die tijd nogal typische neiging om goed voor jezelf te
zorgen en dan te zeggen dat je 't voor God deed' (Toen wij
alien samen waren, p. 35).
gezinnen. Bij de familie de Stobbelaere wist iedereen

Is het geloof in het begin bij de jonge generatie nog onwrikbaar, naarmate zij ouder wordt sluipt de twijfel binnen. Zij
wordt geconfronteerd met de onderhuidse hypocrisie van de
Kerk: het bezoek van de kardinaal aan minister de Stobbelaere
dat enkel dient om geld los te krijgen of de haast onmenselijke
druk die door de kerkelijke hierarchie op Amanda wordt
uitgeoefend om toch maar een 'mariage de raison' of te
sluiten, zijn hiervan sprekende voorbeelden. De jongeren
wachten tevergeefs op klare en positieve antwoorden van de
godsdienst i.v.m. hun ontluikende sexualiteit. Wat schoon zou
kunnen zijn wordt met zonde beladen en het is dan ook niet
verwonderlijk dat de jeugd in het werk van Berkhof stilaan
afstand neemt van de kerkelijke principes. `Hemeltjelief, hoe
nijdig kan ik nu soms worden als ik terugdenk aan wat men
soms over die dingen allemaal zei. De plotselinge wilde herrie
die ontstond als je in een onbewaakt moment eens wat verklapte van die vroege, tere, kinderlijke ervaringen, als uit je
woorden bleek dat daar wat lichamelijks mee verbonden was.
De dramatische drukte ! De starre, peilende blik van je
biechtvader. De ondervraging. Was daar een aanraking geweest ? Was dat bij jezelf ? Was daar iemand 'van het andere
geslacht' ? Had die aanraking geleid tot de bevrediging ?
Heftige sermoenen dan. Visioenen van verworpenheid. Wroeging. Angst om de schielijke dood, dat bleke monster dat ze
altijd op ons afstuurden' (Amanda p. 172).

Aster Berkhof met vrouw Nora Steyaert en zoon Jan

ken. Men leeft ermee, zonder er al te veel vragen over te

met de moto gedaan, over de prachtige, zonbeschenen wegen
van de Kempen, tussen de malse akkers van Loenhout,
de purpere, stovende heiden van Kalmthout, de luxueuze
villa's van Koningshof, en de groene, geurende bossen van
Schilde.
Te Westmalle bij Jef Vinck waren ze een trappist gaan drinken,
te Oostmalle aan de lange muur van de graaf hadden ze patatfriet en roomijs gegeten, en bier waren ze nu terug: grijs
bestoven, zwarte kringen rood de ogen, en het haar in een
wilde bos dooreen, moe, doordaverd van het geweld der
machine, verzadigd van al de schone dingen, die ze gezien
hadden, en het hart proppensvol met geluk' (pp. 79-80). Voor

stellen. Ze verdrukken de godsdienst niet maar geven hem niet

hen is godsdienst een leuke omkadering, een aangename

Het gewone doordeweekse Kempische gezin daarentegen
gaat veel minder gebukt onder die beperkende formaliteiten
van de godsdienst. Die Kempenaars zouden er ook veel minder problemen mee gehad hebben. Godsdienst maakte deel uit
van hun dagelijks leven zoals opstaan, werken, eten en drin-

meer plaats in hun leven dan nodig om gelukkig te kunnen

aanleiding tot andere, plezantere dingen. Wat zijn we ver weg

leven. Hoe perfect de godsdienst in het leven van de gewone

van de verstikkende bekrompenheid van de de Stobbelaeres.

man geintegreerd is, er vanzelfsprekend deel van uitmaakt,

Berkhof kiest duidelijk voor deze oprechte vorm van gods-

maar het Lang niet hypothekeert, merken we als we Bit frag-

dienst in zijn Kempisch werk. Naarmate hij ouder wordt,

Isidoor waarin Berkhof twee jongeren in een
geknipt scenario voor een naoorlogse roadmovie: Te halfnegen kwam Clara thuis, zwart als een Moor, met ogen, die
glinsterden als pereltjes. Ze hadden te Hoogstraten de hoogmis bijgewoond in de puinen van de kerk, daarna op de
Vrijheid de processie gezien, en dan gauw naar het Kermisstraatje, om ze nog een tweede keer te zien. Daarna waren
ze gaan eten bij Van Calster, met voorgerecht en roomtaartjes, dan hadden ze de foor gedaan, in de "autokes"
gezeten, naarflessen wijn gevist, rooskes geschoten, bij Willy
Williams een kwartje laten doorbijten, en naar de vrouw van
driehonderd kilo gekeken. Dan hadden ze nog een lange rit

zowel als schrijver als als personage in zijn autobiografisch

ment lezen uit

werk, neemt hij afstand van hypocrisie en godsdienstig formalisme en evolueert hij naar een eenvoudig geloof. De meest
doorleefde godsdienstigheid vinden we dan ook terug bij de
zeer gewone volksvrouw in Toen wij alien samen waren: ' Als
je haar hoort spreken, lijkt het of ze persoonlijk omgang heeft
met de Heilige Theresia, Catharina, Elisabeth, Appolonia...
Allemaal vrouwen. Ze bidt niet tot mannen. Zelfs niet tot de
Heilige Jozef, zei ze glimlachend. (...) In de loop van het
gesprek prevelt ze voortdurend schietgebedjes. (...) Bij het
afscheid prevelt ze ook haastig wat, zonder twijfel een gebedje
om je op de terugweg te behoeden. Ze zegt nooit God, maar
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Onze-Lieve-Heerke. Ze glimlacht, terwijl ze die naam noemt
en ze grijpt even naar haar rozenkrans, die ook ergens in haar
kleren zit. Ze ziet haar Onze-Lieve-Heerke duidelijk als een
kameraad. Ze is op weg naar hem. Ze ziet de dood zonder de
minste angst tegemoet' (pp. 260-261). Misschien is dit theologisch niet echt een hoogstaande godsbeleving, maar ze vervult
de mens met een warm, rustgevend geluk. De hartelijkheid
waarmee Berkhof deze taferelen schildert neemt de laatste
twijfels weg betreffende zijn voorkeur in de godsdienstbeleving.
Slot
Was het duidelijk dat Berkhof zich sociaal lief inspireren door
de burgerij van het dorp, dan is het even evident dat hij hun
conservatieve, enigszins farizeIsche godsdienstige principes
afwijst. Hij rekent radikaal of met de ouwerwetse hypocriete
moraal van vader en moeder, met hierarchie en schijn en kiest
volop voor een y olks geloof, wars van elke overdrijving en
gestoeld op een doorleefd geloof. Dat geloof van het gewone
yolk stelt hij klaar als een voorbeeld in zijn werk. Verder komt
de doorsnee Kempenaar eerder met mondjesmaat aan bod in
zijn boeken. Berkhof houdt zich vooral op in burgerlijke
kringen van waaruit hij een soms begrijpend, soms misprijzend knipoogje werpt op de achterliggende heide.

Bio- en bibliografie
`van' en 'over
Aster Berkhof (°1920):
I. Biografie:
geboren in Rijkevorsel als Louis Paulina Van den Bergh op
18 juni 1920, als tweede zoon in het katholieke onderwijzersRijgezin van Karel Van den Bergh (Merksplas , '1894 - kevor
sel, 1946) en Maria Leestmans (Merksplas, '1893 - Beerse,t 1967) (o.m. in de romans Isidoor (1951) en Als een wolf in
rtedorp
geboo
de wildernis (1962) heeft Aster Berkhof over zijn
en de Kempense heide uitvoerig geschreven);
hetgezin telde daarnaast nog twee zonen (Jozef en Frans) en
twee dochters (Jeanne en Maria);
- van 1924 tot 1931ging hij naar de parochiale jongensschool in
St.-Jozef Rijkevorsel, waar zijn vader hoofdonderwijzer (en
briefschrijver, raadgever, redenaar, scheidsrechter...) was;
- middelbaar onderwijs (Grieks-Latijnse afdeling) volgde hij,
van 1931 tot 1938, aan het Klein Seminarie in Hoogstraten
(leraren waren er o.m.priester Herman van Fraechem en voordrachtkunstenaar Ast Fonteyne);

- aan de K.U. Leuven studeerde hij van 1938 tot 1942 Germaanse
filologie; in 1946 promoveerde hij er tot doctor in de Germaanse filologie met het proefschrift: 'Het literaire kunstwerk,
proeve van analyse'
- zijn militaire dienstplicht vervulde hij een jaar lang (1945) in
Schotland;
daarna werd hij een korte tijd journalist (buitenlandse politiek)
bij De Nieuwe Standaard en het erbij horende geillustreerde
weekblad Ons Volk (tot 1946);
- van 1947 tot 1949 was hij als wetenschappelijk medewerker
(monitor-assistent Nederlandse literatuur) verbonden aan de
Leuvense universiteit;
leraargeworden (om naast het schrijven een andere jongensdroom to kunnen realiseren: het reizen) gaf Louis Van den
Bergh les aan het Koninklijk Atheneum in Antwerpen (van
1949 tot 1958), daarna aan dat van Brussel (tot 1959), uiteindelijk aan dat van Koekelberg (tot 1965);
- in 1965 werd hij docent Engels aan de Handelshogeschool in de
Antwerpse Korte Nieuwstraat; vanaf 1969 mocht hij zich aan
diezelfde instelling hoogleraar Engels noemen tot hij, in 1983,
met vervroegd pensioen ging; (van 1969 tot 1971 gaf hij ook
colleges in de Faculteit Sociologie van de U.F.S.I.A.);
- tussendoor bereisde Van den Bergh vanaf 1952 een goed deel
van de wereld: Noord-Afrika (1952), Noord-Amerika en Mexico (1953), India, Pakistan, Thailand, Hong Kong en Japan
(1955), Midden- en Zuid-Afrika(1967), waarover hij in het
t.v.-programma `Reisroutes' van de B.R.T., in vele kranteartikeren (o.m. in Ons Zondagsblad en Het Laatste Nieuws) en
diverse reisreportages verslag uitbracht;
- onder depseudoniemen Piet Visser (voor een aantal jeugdboeken) en Aster Berkhof (= op asters is hij dol; de berk is een
typisch Kempense boom, cf. trouwens zijn echte naam Van den
Bergh; in hof zit een verwijzing naar een van zijn hobby 's:
tuinieren) heeft hij vanaf 1944 een bijzonder uitgebreid oeuvre
van detectives en romans bij elkaar geschreven: in 1991 werd
zowaar het verschijnen van zijn 80ste boek (Donnadieu) gevierd;
- het literaire werk van Aster Berkhof werd enkele keren bekroond:
• in 1957 met de literaireprijs van de provincie Antwerpen
voor het jeugdboek Paavo de Lap;
• in 1963 met de letterkundige prijs van de provincie Antweren voor de roman Dagboek van een missionaris (tevens
P
bekroond met deprijs van de Vlaamse Schrijvers en Critici
en met deprijs van de Vlaamse Lezer);
• in 1966 met de letterkundige prijs van de provincie Brabant
voor de roman De woedende Christus;
• in 1976 met de letterkundige prijs van de provincie Antweren voor de roman Het huis van Mama Pondo;
P
in 1975 werd hij tenslotte nog laureaat in het V.B.V.B.-referendum van het Vlaamse jeugdboek met Goliath of hoe de

orilla's de beschaving aan de dieren brachten;
g
- Berkhof is lid van de PEN-Club, de V.V.L., de Vereniging van
Kempische Schrijvers en de Vereniging van Schrijvers voor de
Jeugd;
- sinds 24 december 1956 is Aster Berkhofgetrouwd met Nora
Steyaert (°1932), dochter van sportjournalist Willem van Wijnendaele en een van de eerste t.v.-omroepsters bij de B.R.T.; ze
hebben een zoon Jan (°1958, architect);
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ze wonen (sinds 1971) op het adres:
Terlindenweg 122,
1700 Asse
tel. 02-452.88.38.
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19572, 1988),
*Inspecteur Markus in Marokko (1955, 1967),
*De dood is in Napels (1955, 19897),
p
1956 in G.v.A.
* Verscheen als feuilleton vanaf 14 aril
*De man in het midden (1957, 1987),
* Verscheen in 1958 als feuilleton in H.L.N.
1953 ?
De heer des huizes (1958),
* Deze roman werd met Wilkie Collins' De vrouw in het
wit en Hugo Hartungs Piroschka ook opgenomen in een
Omnibus Damesromans van D.A.P. Reinaert Uitgaven
(Brussel, 1973, blz. 447-600).
*Doden worden niet meer levend (1959, 1964),
*De Chinesejonk (1959, 19888),
* Verscheen in het najaar van 1959 als feuilleton in
G.v.A.

* Jan Decorte maakte voor de Schooltelevisie van de
B.R.T. eengedramatiseerde bewerking van De Chinese
jonk,
die in een regie van Marc Decorte en met de
stemmen van o.m. Walter Cornelis, Jo Crab, Marcel
Hendrickx en Robert van der Veken op 28 november
1974 werd uitgezonden.
(Eerste) Aster Berkhof omnibus (1960, 1983'3),
* Bevat: * Inspecteur Markus in Marokko,
* De dood is in Napels,
* De commissarisgaat uit stelen.
*Commissaris Rousseu in Birma (1961, 19888),
* Herdrukt onder de titel: (Moord in Mandalay (1989),
Als een wolf in de wildernis (1962, 1979 2, 1985),
* In het Duits vertaald door H.P. Keivari onder de titel:
Wie ein Wolf in der Wildnis (Aschaffenburg, P. Pattloch, 1963).
* In 1970 verscheen bij Uitgevenj J. Van In, Lier in de
reeks `Cursiva' (o.l.v.prof dr. A. Keersmaekers) een
schooluitgave met commentaar door F. du Mon (132
blz.).
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Dagboek van een missionaris (1962, 19864),
* Dagboek van een missionaris vormt met de andere
priesterromans Het einde van alles en De woedende
Christus onder degemeenschappeNke titel 'Het leven
op aarde' een trilogie met een fundamentele eenheid.
* Een schooluitgave met aantekeningen en leidraad door
R. Plancquet verscheen in de serie ' Moderne Nederlandse Auteurs' van Uitgevertj De Sikkel, Antwerpen in
1969 (93 + 7 blz.).
Tweede Aster Berkhof omnibus (1962, 198310),
* Bevat: Land zonder schaduw,
Je bent een dikkop,
Minister Bakker.
*Rendez-vous to Portofino (1964, 1980 3 , 1987),
Derde Aster Berkhof omnibus (1964, 19797),
* Bevat: * De Chinesejonk,
* Doden worden niet meer levend,
* Moord in Mandalay.
Het einde van alles (1965, 19853),
* De derde druk is herzien.
De woedende Christus (1965, 1969),
* Bij De Nederlandsche Boekhandel verscheen in 1971 in
de reeks 'Het Zilveren Kompas' (o.l.v. lic. J. van Dyck)
een schooluitgave met inleiding, verklaringen en opgaven door G. Reynaert (120 blz.).
* Eenfragment uit de roman wend door F. Bruffaerts, F.
du Mong en F. Puttemans opgenomen en van commentaar voorzien in hun uitgave voor cursorische lectuur
Literaire sprokkels (Lier, Van In, 1972, blz. 115-135).
*Een meisje to Bourges. Politieroman (1967),
Vierde Aster Berkhof omnibus (1968, 19824),
* Bevat: * Een onmogelijke moord voor Markus,
Meester Groenevelt,
* De man in het midden.
*Een onmogelijke moord voor Markus (1969, 19885),
Het huis van Mama Pondo (1971, 19839),
* Verscheen als feuilleton in het weekblad Zie, vanaf
december 1973.
* In Een nieuwgeluid.Engagement in Vlaams proza, een
uitgave voor cursorische lectuur, namen D. Coenjaerts
en J. Vorsselmans eenfragment (met vragen en een
toelichting door de auteur) uit Het huis van Mama
Pondo op (Antwerpen-Amsterdam, De Nederlandsche
Boekhandel, 1980, blz. 53-60, 122-123).
De noodklok (1973, 1981),
*De herberg aan het meer (1974, 19897),
Dat meisje uit het noorden (1976, 19792),
Lieve, mooie aarde (1977),
Leven in oktober (1978, 19853),
Toen we alien samen waren (1978, 1986 3 , 1989),
* Dit lievelingsboek van Aster Berkhof vormt het eerste
deel vanztjn Kempense trilogie. De andere delen van
deze familiekroniek rond de figuur van een eer- en
heerszuchtig katholiek politicus zijn: Mijn huis in de
verte en Leven in de zon.
Mijn huis in de verte (1979, 19863),
Leven in dezon (1980, 1986 2, 1989),
Calypso (1980, 1983 3 , 1987),
Clairefontaine (1981, 19822),
* Van Clairefontaine bestaat ook een Grote-Letter-Uit-

gave (Eindhoven, Grootdruk-Uitgeverij, 1962, 262
blz., nr. 158).
Vanna van de Zinnekensgang of Het kleine yolk van Brussel
(1981, 1987),

De winners (1981, 19812),
* Verscheen als feuilleton in 38 afleveringen in D.S. van
29 maart tot 14 mei 1985.
* Van De winners bestaat ook een Grote-Letter-Uitgave
(Eindhoven, Grootdruk/Turnhout, Van Hemeldonck).
Trio. Nieuwe Aster Berkhof omnibus (1981),
* Bevat:
Rotsen in de storm,
* De heer ingrifze mantel,
* Een meisje to Bourges.
De leugenaars (1982),
Amanda (1983,19863),
Doodslag (1984, 19862),
* Verscheen als feuilleton in 38 afleveringen in D.S. van
30 augustus tot 12-13 oktober 1985.
De nacht van Muriel (1984, 19862),
Ja maar neen, professor (1985),
Maldito (1985),
* Verscheen tevens als Grote-Letter-Uitgave (Eindhoven, Grootdruk/Turnhout, Van Hemeldonck, 1988, 264
blz., nr. 289).
Mexico Bar (1985),
Vijfde Aster Berkhof omnibus (1985),
* Bevat: * De herberg aan het meer,
Als een wolf in de wildernis,
Al Corral.
Bloedwraak (1986),
Saluut, professor ! (1986),
Deprofessor wordt minister (1986),
Het spook van Monniksveer (1987),
* Als feuilleton verscheen in D.S., van 16 februari tot 21
maart 1988 (30 afleveringen).
* Door de B.R.T. verfilmd en uitgezonden in de reeks
`Made in Vlaanderen'.
* Ook van deze roman van Berkhof bestaat een 'GroteLetter-Uitgave' , verschenen in 1988 bij de Grote Letter
Bibliotheek in Baambrugge (nr. 806), 224 blz.
Tropenkoorts (1987),
Mambo (1987),
Mandra Gorres (1988, 19892),
De kroniek van Hogelinden (1989),
* Gebundelde en ingekorte versie van de trilogie: Toen
uis
wij alien samen waren,
Mijn
h in de verte en Leven
in de zon.

Donnadieu (1991).
3) Reisreportages:
Zoeklicht op Marokko (1954),
* Ingelijkaardige vorm in 19 afleveringen verschenen in
Ons Zondagsblad (januari 1953). Een fragment uit
Zoeklicht op Marokko verscheen tevens in De Week, 22
februari 1953.
Onder dezon van Mexico (1954, 19603),
* Ingelijkaardige vorm in 20 afleveringen verschenen in
Ons Zondagsblad (april 1954).
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Angst voor Azie (1956, 1960),
* Aanvankelijk in an deel verschenen btj de Zuidnederlandse Uitgevertj in Antwerpen; in 1960 door L. Opdebeek, Antwerpen in twee delen uitgebracht, nl. Geheimzinnig Oosten en Haveloos India.
* Als feuilleton verscheen in D.N.Ga., van 25 februari tot
22 aril 1958 (41 afleveringen).
Angst om Afrika (1969),
* Ingelijkaardige vorm in 26 afleveringen verschenen in
H.L.N. (1968).
* In het Duits vertaald door Heinz P. KOvari onder de
titel: Dergepliinderte Kontinent: Wohin treibt Afrika ?
(Berlin, Universitas Verlag, s.d., 286 blz.).

4) Jeugdboeken:
* De met een asterisk aangeduide titels verschenen onder
hetpseudoniem Piet Visser. Het betreft avonturenromans rond de centralefiguur van de 16-jarige 'on en
Eddie Wagram.
Paavo de Lap (1954, 1977),
* In het Duits vertaald door Heinz P. Kiivari onder de
titel: Paavo der La e. Erzahlung (Reutlingen, Verlag
er 1963).
Robert Bardtenschlag,
* Voor de Schooltelevisie van de B.R.T. maakte Gab
Schneider eengedramatiseerde bewerking van Paavo
van Marc
Decortereg
en met de
een
de La,d iedie in
stemmen van Leo Dewals, Jacky Morel, Jan Pere, Ugo
Prinsen, Jeanine Schevernels, Frans van den Brande
e.a. op 8 oktober 1971 werd uitgezonden.
Ik zalje leren (1955),
*De blauwe ruiters van de Sahara (1955),
*De hacienda van de dood (1956),
*Tijgers in Bengalen (1956),
*Hetgeheim van de Rode Canyon (1957),
*Moord op de gletsjer (1958),
Janzonder Vrees en de rovers van het Vrtjbos (1958, 19724),
Jeugdomnibus 1 (1964, 19672),
* Bevat: De blauwe ruiters (van de Sahara),
De hacienda van de dood,
Moord op de gletsjer.
Jeugdomnibus 2 (1964, 19824),
* Bevat: Hetgeheim van de Rode Canyon,
Ttjgers in Bengalen,
Terug van Tripoli.
Jeugdomnibus 3 (1967, 1980 3 , 19804),
* Bevat: Hetgeheim van de Blauwe Ster,
Het duivelsgetal,
Degestolen wagen,
Ik zalje leren, zei het meisje.
De avonturen van Peter Kansas (1968, 19862) (deel 1),
Peter Kansas en het verloren eiland (1968, 1986 2) (deel 2),
Peter Kansas in Arabie (1968) (deel 3),
Peter Kansas en de olifantenjagers (1969,1986 2) (deel 4),
Peter Kansas en het Indiaanse huffs (1971) (deel 5),
Peter Kansas en degouddieven (1972, 1986') (deel 6),
Goliath, of hoe degorilla's de beschaving aan de dieren
brachten (1974, 19842, 19863),
* In de reeks `Cursorisch lezen' o.l.v. R. Staelens verscheen bij Standaard Educatieve Uitgeverij, Antwer-

P een bewerking van Goliath.
Peter Kansas en de bergduivels (1975) (deel 7),
Vader isgezakt (1981),
De blauwe ruiter (1988).

5) Bloemlezing:
De Bron. Bloemlezing (uit de Nederlandse literatuur) voor
het middelbaar en normaalonderwtjs. Deel 2.

(1956, 19644).
* I.s.m. Dr. K. Geerts en Lic. A. Staels. Onder eigen naam
(Dr. L. van den Bergh) verschenen btj uitgevertj De
Nederlandsche Boekhandel in Antwerpen.

6) T.V.-feuilleton:
De kat op de koord (1963),
* Door de B.R.T. vanaf 8 oktober 1963 uitgezonden met
in de hoofdrollen o.m. Nand Buyl, Irma de Veirman,
Dora van der Groen, Jeannine Bisschops, Walter Moeremans.

7) Essay:
Vlaanderen anders bekeken (1983).
* 30 teksten bij 120 tekeningen van Anton Pieck.

III. Bibliografie 'over':
A) Algemeen:
a) monografie:
- Van Campenhout F. Aster Berkhof.
Brugge, Orbis en Orion/Nijmegen, Gottmer, 1979,
119 blz. (Grote Ontmoetingen: 39).
b) documentatiemappen:
Aangenaam... Aster Berkhof.
Claeys L.,
Antwerpen, Vlaamse Bibliotheek Centrale, 1988,
VI-2, 87 blz. (Documentatiemappen van Vlaamse
Jeugdauteurs).
Staes G. Documentatiemap jeugdauteurs.

Brussel, Ministerie van Nationale Opvoeding en
Nederlandse Cultuur, 1975.
c) giteraireportretten' van Aster Berkhof:
Goederne G. in Marcel Janssens e.a.: Geboekstaafd.
Vlaamseprozaschrijvers na 1945.

Leuven, Davidsfonds, 1988, blz. 49-53.
- Hardy P. in Bg., 1950, XXVIII, blz. 109-111.
Janssen E. in Bg., 1975, LIII, nr. 3, achterflap.
Vancampenhout F. in Jaarboek Vlaamse literatuur
1986.

Brussel, Grammens, 1986, blz. 171-181.
- Van Hoogenbemt A. in Toortsen, (1963), 12,
blz. 1-4.
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d) interviews met de auteur:
- De Ceulaer J. in Te gast bij Vlaamse auteurs, 4.
Antwerpen, De Garve, 1964, blz. 6-12.
- Delannoy D. in Humo, 24 april 1986, nr. 2381, blz.
19-32; 11 februari 1988, nr. 2475, blz. 38-45.
- Gijsels H. in Knack, 27 oktober 1976, nr. 43,
blz. 54-60.
- Janssens D. in Bg., 1965, XLIII, blz. 97-101.
- Piryns P. en De Coninck H. in Humo, 28 September
1972, nr. 1673, blz. 28-42.

B. Bijzonder: recensies en studies i.v.m. enkele
belangrijke romans van Aster Berkhof:
i.v.m. Veel geluk, professor ! (1949, 198315):
- Hardy P. in Bg., 1950, XXVIII, blz. 110.
i.v.m. Als een wolf in de wildernis (1962, 1985):
- Demedts A. in D.S., 1 december 1972.
- Janssen E. in De Periscoop, 1961-62, XII, nr. 12,
blz. 1, 4; 1975-76, XXVI, nrs. 9-10, blz. 2.
- Plaat H. in Het Nieuwe Boek, 1964, II, nrs. 11-12,
blz. 478-481.
i.v.m. Dagboek van een missionaris (1962, 19864):
- Demedts A. in De Periscoop, 1962-63, XIII, nr.
5, blz. 3.
- Hardy P. in Bg., 1963, XLI, blz. 121-122.
Janssen E. in Bg., 1963, XLI, blz. 46-49.
- Janssens M. in D.W.e.B., 1963, CVIII, blz. 276281.
- Jochems M.J. in Streven, 1963-64, XVII, blz.
968-974.
- Kemp B. in De Tijdspiegel, 1963, XVIII, nr. 4,
blz. 68-71.
- Kemp B, in Jeugd en Cultuur, 1965-66, XI, blz.
114-125; 1968, XIII, blz. 1-5.
- X. (G.V.) in Hernieuwen, 1963-64, XXXII, nr. 5,
blz. 233-235.
i.v.m. Het erode van alles (1965, 19853):
- Auwera F. in D.W.e.B., 1986, CXXXI, blz. 128130.
- Hardy P. in Bg., 1965, XLIII, blz. 343-344.
- Janssen E. in De Periscoop, 1964-65, XV, nr. 12,
blz. 8.
- Kemp B. in Jeugd en Cultuur, 1968, XIII, blz. 15.
- Rombouts R. in De Periscoop, 1965-66, XVI, nr.
1, blz. 3.
- Van de Perre R. in Vandaag, I, nr. 5, blz. 13-15.
i.v.m. De woedende Christus (1965, 1969):
- Hardy P. in Bg., 1966, XLIV, blz. 145-146.
- Kemp B. in S.d.L., 30 juli 1966.
- Kemp B. in Jeugd en Cultuur, 1968, XIII,
blz. 1-5.
i.v.m. Het huis van Mama Pondo (1972, 19839):
- Bernard) A. in Nieuwe Stemmen, 1971-72,
XXVIII, nr. 5, blz. 154-155.
- Deflo L. in Kultuurleven, 1973, XL, blz. 106107.

- Demedts A. in S.d.L.
,
1 december 1972 (met
reactie van A.B. in D.S. van 29 december 1972 en
wederwoord van A.D. in D.S. van 4 januari
1973).
- De Smet S. in Streven, 1972-73, XXVI, blz. 411412.
- Janssens M. in D.W.e.B., 1972, CXVII, blz. 459460.
- Van Roy R. in Socialistische Standpunten, 1974,
XXI, nr. 5, blz. 294-296.
- X. H.V.D.
() in Vandaag, 1972-1973, VIII, nr. 9,
blz. 338-339.
i.v.m. De noodklok (1973, 1981):
- Janssen E. in De Periscoop, 1972-73, XXIII, nr.
8, blz. 3.
1972-73, XXIX, blz.
- X. in Nieuwe Stemmen
,
188.
i.v.m. Lieve, mooie aarde (1977):
- Bouckaert-Ghesquiere R. in D.W.e.B., 1978,
CXXIII, blz. 469-471.
- Demedts A. in S.d.L., 3 maart 1978.
- Geerts L. in De Nieuwe/Boeken, 26januari 1979,
nr. 5,
blz. 15-19.
i.v.m. Leven in oktober (1978, 19853):
- Demedts A. in D.W.e.B., 1982, CXXVII, blz.
773-775.
- Geerts L. in De Nieuwe/Boeken, 26januari 1979,
nr. 5, blz. 15-19.
- Heuzel J. in Kruispunt-Sumier, 1979, XVIII, nr.
72, blz. 48-49.
februari 1979.
- Janssen E. in De Periscoop,
i.v.m. Toen wij alien samen waren (1978, 1989):
- Demedts A. in S.d.L., 2 november 1979.
- Geerts L. in De Nieuwe/Boeken, 26 januari 1979,
nr. 5, blz. 15-19.
- Janssen E. in De Periscoop, 1978-79, XXIX, nr.
4, blz. 3, 4.
- Westerlinck A. in D.W.e.B., 1979, CXXIV, blz.
286-289.
i.v.m. Mijn huis in de verte (1979, 19863):
- Geerts L. in De Nieuwe/Boeken, 28 december
1979, nr. 18, blz. 4-5.
- Janssen E. in De Periscoop, 1979-80, XXX, nr.
4, blz. 3-4.
- Westerlinck A. in D.W.e.B., 1979, CXXIV, blz.
782-785.
i.v.m. Leven in de zon (1980, 1989):
- Geerts L. in De Nieuwe/Boeken, 22 januari 1981,
nr. 42, blz. 11-12.

Luc Decorte

Frans van Isacker
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Marisa de Sterck

Frans van Isacker werd geboren te Mechelen op 4 februari

uitweg, die de ervaringen van de families Toorop en Brand

1920, studeerde aan de K.U.Leuven, waar hij in 1945 promo-

tijdens de laatste oorlogsmaanden en tijdens de naoorlogse

veerde in de rechten en ook een licentie in de notariele

repressie in beeld brengt. Opnieuw is Eric Toorop aan het

wetenschappen behaalde. In 1961 promoveerde hij aan de

woord. Als jonge jurist observeert hij het morele falen van het

universiteit van Amsterdam op een werk over de morele

rechtsapparaat bijzonder scherp. Opnieuw is het de vrouwelij-

rechten van de auteur. Op dit terrein zou hij zich tot een

ke stem die de zalvende kracht van het gevoel bepleit en de

internationaal gewaardeerd expert ontpoppen. Na een loop-

jonge generatie hoop geeft, ondanks de blinde repressie.

baan als advocaat aan de balie was hij van 1963 tot 1985

Scherp tekent de auteur hoe de naoorlogse repressie meer dan

hoogleraar aan de R.U.Gent, waar hij o.a. auteursrecht do-

ooit de menswaardigheid van de samenleving aantast. Op-

ceerde en gewaardeerd werd om zijn levendige doceerstijl.

nieuw klinkt heel sterk de stem van de betrokken insider door.

Tussen 1948 en 1988 publiceerde hij negen romans, alle

De auteur had de repressie immers zelf als jonge pro deo-

autobiografisch getint en in meer dan een opzicht in het

advocaat in zijn meest mensonwaardige excessen van nabij

verlengde van zijn juridisch werk te situeren. Hoofdthema is

meegemaakt.

immers de pijnlijke existentiele speurtocht van individu en

Heel wat beschrijvingen van wraakacties zijn pijnlijk minuti-

mensengroep om een chaotische wereld te ordenen, te duiden,

eus weergeven en de toon is veel zwaarder op de hand dan in

om onrechtvaardige wanorde om te buigen naar morele orde,

de vorige roman. De titel klinkt als een manifest en de auteur

een speurtocht die zowel Van Isackers juridisch als literair

situeert de enige uitweg opnieuw in de kracht van het mense-

werk kenmerkt.
Zijn debuut,

De wereld verandert (1948), kadert in de stroom

proza die de morele en emotionele chaos die de Tweede
Wereldoorlog kenmerkte, vastlegde en naar de pijnlijke waarom-vraag peilde. Deze moeizame morele zoektocht kenmerkte die stroming binnen de naoorlogse Vlaamse prozaliteratuur
die zich afzette tegen de romans die vooral existentialistische
verlorenheid en uitzichtloze vertwijfeling tekenden.

De wereld verandert

is een breedvoerige kroniek waarin de

lotgevallen van twee families tijdens de bezettingsjaren gevolgd worden. De familie Toorop, een hechte traditionele
grootfamilie die het Zonienwoud exploiteert, valt door de
oorlogsgruwelen uiteen. Een belangrijke bindende kracht
vormen de vrouwen uit dit gezin en ook de vijf dochters uit de
buurfamilie Brand die indirect pleiten voor het belang van het
gevoel dat mensen in staat stelt ' verder en dieper te reiken' .
Aan het woord is eerst de jonge student Jan Toorop. Na zijn
dood neemt zijn broer het woord over. Op het einde van zijn
verslag – we schrijven dan kerstmis 1943 – spreekt hij de hoop
uit dat tolerantie en morele waardigheid het pleit zullen
beslechten. Ogenschijnlijk stelt de auteur zich op een objectiverende distantie op, maar al gauw wordt duidelijk dat de
stem die van een persoonlijk betrokken getuige is, met name
van een jonge auteur die vol vuur zijn rechtenstudie probeert
te vertalen naar een literair pleidooi voor tolerantie en waardigheid. Alle kleine, dagelijkse problemen en bredere, politieke vragen die deze turbulente periode kenmerkten komen op
een of andere manier naar voren. Heel suggestief tekent de
auteur ook hoe de jonge generatie deze oorlog anders bekijkt
dan de familie patriarch. De roman werd positief onthaald
door o.m. Paul Hardy (Boekengids 1949, p. 39) die vooral de
verzoenende boodschap, de ' ziel' van het boek roemt en het
contrasteert met de zwarte roman van Piet van Aken: Aileen de
uit 1947. Uit Van Isackers werk straalt

doden ontkomen

inderdaad ook hoop voor de (over)levenden, die scherp contrasteert met de zwarte boodschap van uitzichtloosheid die
zoveel romans uit deze periode brachten.
Op dit boek volgde al gauw een vervolgroman,

Maar er is een
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bredere context. De titel verwijst naar de emotionele crisis
waarin de nuchtere, cerebraal ingestelde hoofdfiguur terecht
komt als hem duidelijk wordt dat voor dit gebeuren alles moet
wijken. Veel sterker dan in vorige boeken is de zelfspot
aanwezig, terwijl de Stijl duidelijk soepeler loopt. Schijnbaar
verlengt de auteur decor en tijdsspanne tot een veelbewogen
etmaal in een kraamkliniek, maar wat zich daar afspeelt heeft
een brede, universele dimensie: elke nieuwe generatie brengt
in zekere zin de vorige emotioneel aan het wankelen, vervult
haar ouders met ambivalente gevoelens van hoop op voortbestaan en intense angst om de eigen sterfelijkheid.
Die sterfelijkheid staat centraal in twee sterker fictioneel
uitgewerkte romans, waarin hij zijn hoofdfiguren met de
eigen onafwendbare dood, slotfase en ultieme toetssteen van
elk mensenleven, confronteert, en in twee onverhuld autobiografische dagboeken, waarin de auteur afscheid neemt van
zijn ouders, zijn wortels, en de weg naar het graf als een open
ruimte ervaart.

Posthume wandeling

is een gevoelig verslag van een emotio-

nele scharnierfase uit het leven van de auteur: zijn afscheid
van zijn vader. Deze vaderfiguur wordt getekend als een
integere individuele en sociale vader die wel gezag maar nooit

Na de voorstelling van Een mond van zand in 1981

pure macht uitstraalde. Van Isackers eigen vader, een vooraanstaand jurist en minister, stond duidelijk model voor dit
boek. Zijn overlijden laat de auteur-verteller niet alleen emotioneel gekwetst achter maar confronteert hem eens te meer
met vragen rond zijn eigen rol als zoon en als vader maar ook

lijk gevoel en dan vooral in de waarde van het traditionele

met morele vragen rond autoriteit, nepotisme, integriteit... in

kerngezin, ultiem toevluchtsoord voor de waanzin van deze

prive- en beroepsleven. Deze thema' s keren tesamen met de

oorlog en zijn nasleep.
Beide romans zijn duidelijke exponenten van het naoorlogse,

oppositie tussen gevoel en verstand in feite in zijn hele werk
terug.
Bijzonder gevoelig en teder is Binnen in de open ruimte, het

realistische getuigenisproza dat vanuit een morele oppositie
reageerde tegen de existentialistische schrifturen en ethische

laatste portret dat de auteur aan zijn moeder wijdt. Verlamd en

vragen positief invulde of open liet waar de zwarte stroming

niet meer tot spreken in staat, sterft ze in een eenzaamheid die

ze kordaat negatief beantwoordde. De verwoording is bevlo-

haar verwanten niet kunnen doorbreken. Hier klinkt duidelijk

gen, de boodschap duidelijk geexpliciteerd, als het slotpleidooi van een advocaat.

een meer sombere toon door, wordt de waarom-vraag naar dit
lijden veel pijnlijker dan in vorig afscheidsboek. Duidelijk

Tussen de ogenschijnlijk triviale, dagelijkse familiale beleve-

stelt de auteur zich hier ook deemoediger op, schroomvol

nissen en het brede sociale veld, trekt de auteur ontelbare

tegenover het onpeilbare mysterie van de dood. De evocatie

lijnen en de motieven van trouw en verraad, hypocrisie en

van zijn emoties tijdens de laatste dagen van zijn moeder is

integriteit spelen op beide velden door. Vijf jaar later ver-

bijzonder gevoelvol, maar nooit larmoyant. Beide afscheids-

schijnt zijn derde roman, die een tweede belangrijke themalijn

romans, opgebouwd rond de associatieve lijn van selectieve

van zijn oeuvre in beeld brengt, niet de morele maar de

herinneringsbeelden, zijn fictioneel nauwelijks verhulde dag-

fysische overleving van individu en maatschappij door de

boeken die qua emotionele draagkracht en diepgang tot Van

creatie van een nieuwe generatie.

Isackers sterkste werk behoren.

Hiermee bespeelt de auteur een thema dat destijds in de

Het thema van de pijnlijke broosheid en kortstondigheid van

Vlaamse letteren niet vaak werd aangeraakt: de rol van de

het menselijk leven, gevat tussen de onverklaarbare mysteries

menselijke vruchtbaarheid binnen gezin en groep. Met bijzon-

van geboorte en dood, zal vanaf dan het werk van de auteur

der veel inlevingsvermogen tekent de auteur bij monde van de
ik-figuur in Kortstondige onthoofding zijn initiatie in het

meer dan tevoren beheersen.

vaderschap en het vadergevoel.
Zijn barende vrouw confronteert de ik-figuur met vragen naar

auteur een Brugs architect met zijn eigen dood die hij weigert

het mysterie van het leven, naar de zin van menselijk lijden.

heeft gedood en hij in een diepgaand gesprek met een geeste-

Heel mooi plaatst de auteur het op zich weinig unieke gebeu-

lijke zijn moreel evenwicht hervindt, kan hij zijn eigen dood
waardig tegemoet treden. Het dramatische ongeval van de

ren – een echtpaar zet zijn eerstgeborene op de wereld – in een

In het meer fictieve

De reis naar Ispahan,

confronteert de

te accepteren. Pas nadat het noodlot zijn vrouw en kinderen

Frans van Isacker
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naaste verwanten van de hoofdfiguur komt echter te sterk als

zoals hij meer dan lien jaar geleden in interviews al aankon-

een deux ex machina naar voren en het acceptatieproces werd

digde. Deze oorlogskroniek vormt het eerste luik van een

onvoldoende vanuit de psyche van de hoofdfiguur uitgewerkt.

zesdelig magnum opus,

Het boek bestaat uit twee contrasterende delen: het eerste deel

dat de ervaringen van twee grote families gedurende de twee

brengt als het ware een ode aan het prille huwelijksgeluk van

wereldoorlogen, de Koreaanse en Vietnamese oorlog en in-

Kroniek van een meedogenloze eeuw,

het echtpaar, in het tweede deel staat de sombere strijd om een

grijpende crisistijden in beeld zal brengen. De titel van het

waardig levenseinde centraal.

eerste deel verwijst naar het lot dat de hoofdfiguur tegen wil

Bij de sfeer van het eerste deel sluit zijn volgende en volgens

en dank in de politiek doet belanden. Qua opzet en uitwerking

De bruidegom van mijn ziel

neemt de auteur duidelijk de draad van zijn eerste diptiek weer

sterk aan. Ik-verteller is hier een vrouw die, op de grens van

op. Hetzelfde thematische complex dat zijn hele oeuvre

diverse critici zijn beste roman

de tweede levenshelft, terugblikt op haar relatie, haar initiatie

schraagt, keert terug, maar soberder verwoord en composito-

in de erotiek en in het moederschap. Het is de meest vitalisti-

risch sterker uitgewerkt.

sche roman van de auteur waarin de erotiek, vitale bron van

De diverse thema' s die de auteur in zijn werk bespreekt,

psychisch en fysisch evenwicht en emotionele weerbaarheid,

vormen een hechte eenheid en ook vormtechnisch zit in zijn

een heel belangrijke rol speelt. Het thema van de menselijke

proza een duidelijke lijn, die namelijk van de nauwelijks

Kortstondige onthoofding

literair versluierde, persoonlijke getuigenis en zelfanalyse

door. Het hele boek is een ode aan de hechte monogame

waarbij de ik-verteller bijna altijd openlijk naar de auteur

liefdesrelatie, het enige gegeven dat de angst om de nakende

verwij st.

ouderdom, aangescherpt door het overlijden van de eigen

Tussen kleine, dagelijkse individuele gebeurtenissen en grote

ouders, draaglijk kan maken. Zoals alle figuren van deze

levensprincipes bouwt de auteur in zijn proza een netwerk van

auteur maakt de ik-vertelster met haar verslag in feite de

verwijzingen.

balans van haar leven op.

Vormtechnisch blijft het werk van deze jurist heel klassiek; de

vruchtbaarheid trekt de lijn van

In geen werk werd deze balans echter zo sterk uitgewerkt als
in

Vijftig aan de wand,

waarin een zwaargewonde verteller

stijl is niet altijd even gepolijst, de verwoording lijdt sours aan
barokke overdaad, aan een overvloed aan beschrijvende de-

tijdens zijn laatste uren zijn eigen leven en het fenomeen mens

tails; het handelingsverloop is traag en te vaak spreekt de

in de kosmos overdenkt. In diverse opzichten is in deze

juridische verslaggever door het verhaal been. Literair-esthe-

sleutelroman ook de wat oudere, rijpere jurist – vijftig aan de

tische bekommernissen vormden wellicht nooit de voornaam-

wand – aan het woord die een ethisch denken bepleit, in zijn

ste preoccupatie van de auteur.

ogen voorwaarde voor individuele en maatschappelijke waar-

Zijn wereldbeeld, zijn pleidooi voor de herwaardering van

digheid. De tweede levenshelft heeft de verteller een serene

ethische waarden bleef zijn belangrijkste bekommernis, maar

wijsheid gebracht, een stuk zelfrelativering en aanvaarding

daarnaast draagt zijn werk ook een therapeutisch karakter.

van de eigen beperkingen en eindigheid. In zijn laatste boek,

Heel duidelijk betekent zijn literair oeuvre immers een psy-

Averechts verloop, keert de auteur terug naar zijn debuut,

chologisch mooi gestructureerde rondgang langs de centrale
emotionele scharnierfasen uit zijn persoonlijke leven, geprojecteerd tegen een breder maatschappelijk decor. Zijn literair
oeuvre vormt een levensboom, een evocatie van de jaargetij-

Promotie aan de Universiteit te Antwerpen in 1961 tot doctor in de
rechtsgeleerdheid (Foto: Lindeman, Amsterdam)

den van zijn leven: van jonge bevlogen advocaat in oorlogstijd, over jonggehuwde en prille vader tot ouderloze rijpere
vijftiger die de balans van zijn leven opmaakt.
Zijn min of meer versluierd autobiografische dagboekromans
in monoloogvorm danken hun waarde vooral aan hun getuigeniskarakter, aan de intense gevoelsmatige betrokkenheid bij
gezins- en maatschappelijk leven die Bruit spreekt. Daarnaast
vertolken ze ook een bredere, meer diepgaande beschouwing,
een pleidooi voor een reflexieve levenshouding, bepaald door
ethische bewogenheid, het enige menselijke weerwoord in
Ben meedogenloze tijd.
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De bruidegom van mijn ziel,
een terugblik
Rudolf van de Perre
Precies vijfentwintig jaar geleden, in 1967, verscheen Frans
van Isackers zesde roman

De bruidegom van mijn ziel,

die

moeilijk, dunkt mij, als een roman concipieren, waarin niet de
pijn, de tweedracht, het misverstand of enig ander menselijk

toen de aandacht trok omdat hij zo ongewoon `gewoon' was.

en existentieel tekort, dock daarentegen zonder voorbehoud

De roman behandelt met name een harmonisch huwelijksge-

het geluk wordt uitgebeeld...' Bijna ben je zelfs even geneigd

luk, zonder daarbij in een irreeel romantisme of in een goed-

je of te vragen: hoe kan een roman over een quasi ongestoord,

kope idealisering te vervallen. Nu is het zo dat Van Isacker

rechtlijnig geluk ons boeien, hoewel — paradoxaal genoeg —

zich nooit door enig modeverschijnsel heeft laten leiden. Zijn

het geluk juist aan de basis ligt van de menselijke betrachtin-

romans zijn geen scheppingen van de verbeelding, maar base-

gen.

ren zich op de alledaagse menselijke ervaringen en gedragin-

In het gedicht Wrouwenschool' uit

gen, die mutatis mutandis ook de zijne (of de onze) kunnen

schrijft Michel van der Plas:

Mens geworden (1963)

zijn. Toch blijft het een waagstuk een onderwerp te kiezen, dat

Woorden van geluk zijn moeilijk, ze zijn

op geen enkel ogenblik aandacht besteedt aan wat van het

klank, wartaal...'

`normale' verloop der dingen afwijkt. Op de achterplat van de

en verder:

eerste uitgave schrijft Hubert Lampo: Inderdaad is niets zo

`Hoeveel gemakkelijker vindt verdriet
woorden. Dat is de wereld van de mensen:
ze huilen en ze ballen vuisten en ze
vullen bladzijden, maar ze sterven niet.
Sterven hoorde alleen waar leven hoorde:
bij geluk; en dat was teveel voor woorden.'

Handschrift van Frans van Isacker uitzijn onvoltooide kroniek

De bruidegom van mijn ziel

Averechts verloop

bevat echter geen ' wartaal' en is

bovendien uitgegroeid tot een lezenswaardige en boeiende
.............,

roman. Eigenlijk werd het boek reeds `aangekondigd' door
Van Isackers vorige roman

4 ,.n. ...... ......

7-

---

AO

De reis naar Ispahan

(1961).

Hierin vormen de jonge Brugse architect Pieter Hooft en zijn
jonge vrouw Sophie een gelukkig echtpaar. Hun geluk is zelfs
van die acrd dat het bijna te mooi is om te blijven duren. Op

,,,,,,, .................., ........*.wm,......, ....N...., .........”,

het ogenblik dat het een climax bereikt heeft, spat het open:
Pieter ontdekt een kankergezwel dat zijn verdere leven en
geluk bedreigt en enige tijd later komen zijn vrouw en twee
kindjes om bij een verkeersongeval. In De bruidegom van
mijn ziel neemt het geluk geen dramatisch-tragische wending.
Het bekroont zichzelf, zoals we verder zullen zien.

Het verhaal
_, Frans van Isacker plaatste het verhaal onder een motto van de
17de-eeuwse dichter G.A. Bredero:
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'Ick geer geen ander vreughd, ick soeck geen ander soet,
Geen ander blydschap, ach ! noch oock geen liever lusten,
Als by den bruydegom van mynen

Biel

te rusten.'

Het boek werd geschreven `voor Piet, mijn jongste: de laatste
uit onze jeugd, de langste onze vreugd' . Wie verder in dit
nummer de biografische gegevens over de auteur overloopt,
zal kunnen vaststellen hoe zeer dit verhaal een transpositie is
van de eigen leefwereld. De overeenkomsten zijn, mits enkele
kleinere wijzigingen of aanpassingen, meer dan toevallig.
Van Isacker heeft de nauwelijks verholen autobiografische
ervaringen echter op handige wijze `verbloemd' door ze te
belichten van uit het gezichtspunt van de vrouw.
Het verhaal is opgevat als een raamvertelling met prolong,
epiloog en tussenin tien korte hoofdstukken, die in feite als
een flash-back moeten gelezen worden. Isabelle, de hoofdfiguur, is zopas uit Loon teruggekeerd, waar hun jongste zoon
Peter voortaan zijn universitaire studies als inwonend student
zal voltooien. Dat betekent dat het gezin plots voor het grootste gedeelte van het jaar herleid is tot beide echtgenoten. De
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twee oudere kinderen zijn immers reeds `uitgevlogen' : de
dochter is gehuwd en de afgestudeerde andere zoon heeft een
beurs voor de Verenigde Staten. Kijkend in de Spiegel wordt
ze geconfronteerd met haar gelaat, dat ontegensprekelijk de
rust van het ouder worden verraadt. Toch is het juist deze
ervaring, die haar al jaren angst had ingeboezemd. Meer nog,
voor het huwelijk van hun dochter had haar man, die deze
ommekeer bemerkt had, haar opnieuw meegenomen naar het
zuiderse droomeiland van hun wittebroodsweken. `cinder
heb ik geleerd, dat zo de jaren ons hadden veranderd en
verouderd, hij noch ik het hadden gemerkt. De angst om het
ouder worden is een dwaze wangedachte die ons leven vergalt
zolang wij Jong zijn en weerbarstig; eenmaal werkelijk oud,
dan zijn wij ook wijs en merken niet eens meer dat wij die
wijsheid dag na dag hebben geruild voor onze jeugd' (blz. 1314).
Eer ze dat beseft heeft, is er een hele weg aan voorafgegaan.
Die weg wordt ons verteld in de genummerde hoofdstukjes,
aan de hand van de doos brieven die ze op de zolderkamer in
hun definitieve woonst vindt. Zij blikt terug op hun huwelijksleven, vanaf de kennismaking met Herbert, haar man, tot op
het ogenblik van het nakende eerste grootmoederschap. Stap
voor stap worden we mee getuigen van het fysisch en psychisch naar en in elkaar vergroeien van deze twee mensen,
wier huwelijk uitgroeit tot een feest van ziel en zinnen.
Toch zingt de auteur geen eentonig lied van onvoorwaardelijk
geluk. Zoals in de muziek van Mozart wordt de jubel opgevangen door een ondertoon van weemoed om de in laatste instantie menselijke onvolkomenheden. Ook deze echtgenoten ondergaan de reele moeilijkheden van het leven. 'In die eerste
weken van ons huwelijk heb ik de hardheid ervaren van

Frans van Isacker in 1976

hetgeen Bert het dagelijks leven had genoemd' (blz. 29),
bekent Isabelle. Zij bezit niet onmiddellijk de materiele welstand die ze thuis had gehad en het zal nog jaren duren, eer ze
het huffs van hun dromen kunnen bouwen. De carriêre van haar
man verloopt moeizaam en het is pas nadat hij, ten einde raad,
een tweede maal een doctoraat behaalt, nu in Nederland
(Leiden), dat hij het beoogde professoraat en een rustiger

weer in de realiteit stappen, om gelouterd en gesterkt een
nieuwe levensfase aan te vangen.

materiele toekomst verwerft. Er zijn de psychische problemen
van de vrouw, die zich bij de eerste zwangerschap voordoen.

De kracht van de liefde

Er is later vooral de angst voor het ouder worden, die haar

Hoewel het verhaal op zich niets `spectaculairs' te bieden

dreigt — zo beeldt ze zich in — minder aantrekkelijk te maken

heeft, komen er niettemin enkele interessante thema' s aan

voor haar man. Maar telkens weer is het Bert die haar over de

bod. Er is in de eerste plaats de visie op de beleving van de

moeilijkheden heen heipt, door haar op cruciale ogenblikken

sexualiteit. `Wat mij daarin vooral trof, is de humanisering en

de facto of in de geest terug te voeren naar de bron van hun

veredeling van de lichamelijkheid. Er zullen in onze letter-

liefde, gesymboliseerd door het eiland Port-Gros in Zuid-

kunde weinig romans geschreven zijn waarin de geslachtelij-

Frankrijk, waar zij als jonggehuwden voor het eerst met voile

ke vervoering zo lyrisch en tegelijk zo discreet, zo voornaam

teugen hadden gedronken van 'het eeuwig-jonge water' van

en gestileerd werd bezongen' (M. Janssens). Het gebeurt

de erotische vervoering.

inderdaad niet zo vaak dat de liefdesbeleving op een zo

Tot dit inzicht te zijn gekomen is een hele verovering op het
leven en ook op de onvermijdelijkheid van ouderdom en dood.

positieve wijze wordt belicht. Na het zich aanvankelijk aandienend gevoel van `verwijdering' , veroorzaakt door de eerste

`Zonder woorden had ik van mijn man een groot geheim

zwangerschap, leert Isabelle via haar man dat 'we de last van

geleerd: hoe ik eens op een dag oud kon zijn, zonder het ooit

het dagelijks samenzijn slechts kunnen dragen, dank zij de

worden' (biz. 106). Met die wijsheid voor ogen, kan ze in

bodemloze vlucht in een steeds weerkerende omhelzing' (blz.

de epiloog de doos brieven weer sluiten en vanuit de droom

34-35). Als het verlangen van de vrouw naar een veiliger

te
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sociale status niet altijd beantwoordt aan de intellectuele
behoeften en ambities van de man, is er de altijd opnieuw
louterende kracht van de liefde nodig om, over alle onbegrip
heen, elkaar nog meer toe te behoren. 'Had ik hem niet
onverwoestbaar lief gehad, dan had dit onbegrip mij wellicht
doorheen de jaren in bitterheid van hem vervreemd. Maar
altijd weer opnieuw vergleed elke ontgoocheling in zijn armen en werd door de diepe rust van onze verenigde lichamen
ook mijn ziel bevredigd en opgebeurd...' (blz. 66).
Hier wordt de beleving ook verbonden met het thema van de
psychische verschillen tussen man en vrouw, die tot innerlijke
eenzaamheid en misverstanden kunnen Leiden, maar die andermaal in de liefdesroes overbrugd worden en de ontoereikendheid van de taal overwinnen. `Zelfs man en vrouw die
harmonisch samenleven, ontbloten nooit al de diepste roerselen van hun ziel voor elkaar, althans niet door woorden. Steeds
blijven er, in eenzame pijn en uit tedere schroom, onuitgesproken verlangens en ontgoochelingen; twee zielen echter, ineen
vergroeid door innige omhelzing, kunnen deze roerselen in
elkaar ontdekken, zonder dat een woord gesproken wordt'
(blz. 87).
Vanzelfsprekend kadert het reeds aangestipte thema van het
ouder worden (vooral het verweer ertegen en de verzoening
ermee) geheel binnen de context van de hier doorleefde
sexualiteit. Voor meerdere critici behoren die fragmenten
zelfs tot de sterkste bladzijden uit de roman.
Als zijdelings thema raakt Van Isacker ook de problematiek
aan van het bewuste en verantwoorde ouderschap, dat voor
gelovige partners in de preconciliaire periode gewetensvragen kon oproepen bij te vlug op elkaar volgende zwangerschappen. Andermaal is het Bert die met zijn christelijkhumanistische visie de vertellende ik-figuur weet te
overtuigen en haar te doen leven en handelen in overeenstemming met de gemoedsrust van het persoonlijke geweten.
De kritische receptie
Toen De bruidegom van mijn ziel verscheen, was de kritiek
overwegend positief. Sommigen beschouwden het zelfs als
zijn tot dan toe beste werk. Toch lokte het boek ook enkele
controversiele reacties uit. Ik beperk me hier — noodgedwongen — tot een paar stemmen die beide stellingnamen vertegenwoordigen. De bekoring die van deze korte roman uitging
werd vooral toegeschreven aan de acrd van het ongewone
gegeven. Paul Hardy prees bovendien de `ontwapenende soberheid' waarmee dit `onconventionele' verhaal geschreven
werd. Hij weer ook op de extra-literaire dimensie van dit boek
als `leesobject', dat er kan toe bijdragen 'de mensen te helpen
leven' . Daarom wou hij het graag aanbevelen `aan alle ongeblaseerde volwassenen, hoe oud of jong ze ook mogen zijn. Ik
zou zelfs de zielzorgers willen vragen er niet aan voorbij te
gaan, want dit verhaal draagt de Stempel van een wijs en
gelovig humanist' (Boekengids, februari '68). Bernard Kemp
schreef: 'Er is moed voor nodig om in onze geblaseerde en
cynische tijd zo de lof te durven zingen van een echtelijk geluk
dat een nauwelijks verholen autobiografisch karakter draagt'

(De Standaard, 12 februari '68).
De Nederlander Tom Schalken beoordeelde de roman als
`hopeloos saai' en negatief, omdat hij `niet echt, literair niet
echt' zou zijn en ' slechts de verwoording van een algemeenheid' is, die `niet in een uitzonderlijke wereld herkenbaar
gemaakt' wordt (Yang, maart '68). Jo Boey vond de roman,
naast zijn positieve aspecten, `te veel gidealiseerd, sours op
het randje van het idyllisch gesimpliceerde of en niet van een
zekere geexalteerdheid vrij te pleiten' (Kultuurleven, juni
'68). Marcel Janssens heeft bij alle waardering eveneens
enige reserves, omdat hij het boek 'als te gepolitoerd' ervaren
had en 'het etaleren van zoveel burgerlijk welbehagen' bij
hem een zeker onbehagen veroorzaakte. Dat werd dan weer
gecompenseerd door 'de ontroeringskracht' die vooral van het
thema van ouder-worden uitgaat (DW&B, april-mei '69).
Drie jaar na datum herhaalde Jos Vanhecke nogmaals: Ten
boek schrijven, waarin het echtelijk geluk bijna vanzelfsprekend aanwezig is, wordt een zeldzame bezigheid in "onze"
tijd' . En hij besluit: 'Frans van Isacker weer eens lezen is
immers telkens weer houden van zijn rustige wijsheid en zijn
bewonderenswaardig vertrouwen in de onvervangbare essentie van het leven (de liefde, wars van elke problematiek). En
is bovenal houden van zijn intimistische Stijl en het steeds
weerkerend gebruik van de goede "oude" woorden, uit de tijd
van voor de zondeval van het woord' (Lektuurgids, 1970).
Dat De bruidegom van mijn ziel intussen, over de controverses
heen, de weg naar de lezer heeft gevonden, bewijst het felt dat
in 1985 een negende druk (Antwerpen, Manteau) noodzakelijk bleek. Zonder het verdwijnen van zijn oorspronkelijke
uitgever (Desclee de Brouwer te Brugge) waren er dat wellicht
nog meer geweest.

Bio- en bibliografie
`van' en 'over'
Frans van Isacker (°1920):
I. Biografie:
eboren in Mechelen op 4 februari 1920 als Frans Rudolf Jan
- g
Maria van Isacker, zoon van Philip Joseph Aime van Isacker
(Torhout, '18 december 1884 - Brussel, t 11 maart 1951) en
Charlotte Prove;
Philip van Isacker was dr. in de geschiedenis en advocaat; van
1931 tot 1938 was hij minister, o.m. van Verkeerswezen,
Arbeid en Nijverheid, Arbeid en Sociale Voorzorg en Economische Zaken - Marnix Gijsen was zijn kabinetschef (cf.
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Tussen staat en yolk. Nagelaten memoires, 1953);
Karel van Isacker s.j. is een oudere broer van Frans (°1913), die
net als hun vader historicus van opleiding is;
- Grieks-Latijnse humaniora in het St.-Jozefscollege van de
Jeaffeten te Aalst (1940);
de K.U.L. werd Frans van Isacker in 1945 doctor in de
- aan
rechten;
in 1952 behaalde hi'orvode Centrale Examencommissie de
titel van licentiaat in de notariele wetenschappen; aan de
Universiteit van Amsterdam tenslotte promoveerde hi' (bij
prof. dr. Hirsch Ballin) in 1961 met een studie over de morele
rechten van de auteur tot doctor in de rechtsgeleerdheid;
(vanaf 1963 maakte hi deel uit van de Belgische Adviescommissie voor het Auteursrecht, die hi een tijdlang heeft voorgezeten);
- van 1945 tot 1947 liep hi als advocaat stage bij cassatiestafhouder Paul Struye in Brussel;
terwijlhij een loopbaan uitbouwde als advocaat aan de balie (in
Mechelen, van 1947 tot 1962 en van 1978 tot 1985; in Brussel,
van 1963 tot 1974; in Antwerpen, van 1974 tot 1978, samen met
zijn dochter Elsie), was hi' tegelijkertijd, tot aan zijn emeritaat
op 1 oktober 1985, eerst docent (1963), later hoogleraar (1978),
uiteindelijk gewoon hoogleraar (1981) aan de faculteit der
rechtsgeleerdheid van de Gentse R.U.
Van Isacker bekleedde diverse functies: achtereenvolgens of
tegelijk was hij:
secretaris van het Vlaams Economisch Verbond - afdeling
Mechelen (1948-68),
• lid sinds 1954 van de Vereniging van Vlaamse Letterkundi1967
van het bestuur
en waarvan hi't van
1961deel
to
g
en waarvan hi' sindsdien juridisch adviseur was,
uit
• lid van de Conferentie der Nederlandse Letteren (1958-83),
Mitglied des Beirates der Internationalen Gesellschaft fur
Urheberrecht te Berlin (sedert 1962),
• regeringsexpert bij de U.N.E.S.C.O. en de O.M.P.I. (Organisation Mondiale de la Propriete Intellectuelle),
lid van de Commission juridique et de legislation van de
Confederation Internationale des Societes d'Auteurs et de
Compositeurs - C.I.S.A.C. (sedert 1965),
• lid (en sedert 1987 voorzitter) van de Belgische Vereniging
tot bescherming van het auteursrecht (Belgische tak van de
Association Litteraire et Artistique Internationale A.L.A.I.) (sedert 1965),
• lid sinds 1979 van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden,
• lid van het Comite Executif van de A.L.A.I. (sedert 1985);
in 1949 ontving Frans van Isacker de letterkundige prijs van de
stall Antwerpen (= 5.000 fr.) voor zijn roman De wereld
verandert;
in 1968 werd zijn roman De bruidegom van mijn ziel bekroond
in het Referendum b.g.v. de 32ste Boekenbeurs voor Vlaanderen;
- Frans van Isacker was van 1947 tot 1971getrouwd met Ida
Smeets (Tienen, °26 juni 1925);
ze kregen drie kinderen: Elsie (°1948, huisvrouw), Philip
(°1949, licentiaat in de rechten en de kunstgeschiedenis, beeldhouwer sinds 1980) en Piet(°1953,
dr. in de theoretische
kernfysica, als onderzoeker werkzaam in Groot-Brittannie);
op 22 december 1971 kwam mevrouw Van Isacker in tragische
omstandigheden om het leven: op haar dagelijkse wandeling

werd ze door de 20-'are Gustaaf van Eycken overvallen en
gewurgd (cf. het aan haar gewijde `Naschrift' in Vi' ti aan de

wand);
(Jef Geeraertspubliceerde in Knack, 1 mei en 8 mei 1974, een
`literair' verslag van het proces voor het Hof van Assisen in
Antwerpen, dat op 30 april 1974 met de terdoodveroordeling
van 'de vampier van Muizen' eindigde).
men
Later woonde Frans van Isacker een aantal jaren
sa met de
schrijfster Elisabeth Marain (°1944) en haar Brie kinderen;
als ere-gewoon hoogleraar is hi' thans nog woonachtig op het
adres:
Huize Berkenrode
Lambertuslaan 148,
2812 Muizen
tel. 015-41.14.65.

II. Bibliografie 'van':
1) Romans:
De wereld verandert (1948, 19754),
Maar er is een uitweg (1949, 19764),
* Van 6juni tot 20 december 1979 verscheen de roman
als feuilleton in D.S.
Kortstondige onthoofding (1954, 19853),
Posthume wandeling (1958, 19864),
* De eerste bladztjden van de roman verschenen onder de
titel Inparadisum... in de door Andre Demedts verzamelde en ingeleide bloemlezing Vlaamse verhalen van
deze tijd (Utrecht-Antwerpen, Het Spectrum, 1963 Prima-Boeken: 888), blz. 15-25.
* De vierde druk is een herziene druk.
De reis naar Ispahan (1961, 19849),
* De reis naar Ispahan verscheen als feuilleton in G.v.A.
(van 10 april tot 28 juli 1979, 82 afleveringen) en in
D.S. (van 15 september tot 29 oktober 1983).
De bruidegom van mijn ziel (1967, 19859),
* Onder de titel 'De klare spiegel' nam Hugo Bousset in
zijn bloemlezing Een uur stilte a.u.b. 28 Vlaamse verhalen na 1965 (Antwerpen, HouteKiet, 1988, blz. 50-56)
deproloog tot deze roman op.
* Van deze roman van Van Isacker bestaat een 'GroteLetter-Uitgave', verschenen in 1977 bij GrootdrukUitgevenj in Eindhoven (152 blz., nr. 55).
Binnen in de open ruimte (1971, 19773),
* De derde druk van Binnen in de open ruimte maakt deel
uit van de bundel Drie romans over leven en dood,die
de uitgeverijen Orion (Brugge)-Gottmer (Nijmegen) in
1977publiceerden. De andere romans waren: Posthume wandeling (3de druk) en De reis naar Ispahan (5de
druk).
* In Een nieuwgeluid. Engagement in Vlaams proza, een
uitgave voor cursorische lectuur, namen D. Coenjaerts
en .1. Vorsselmans tweefragmenten, voorzien van vragen, uit Binnen in de open ruimte op (AntwerpenAmsterdam, De Nederlandsche Boekhandel, 1980, blz.
43-50, 121-122).
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Vifftig aan de wand (1972, 19873),
Averechts verloop. Kroniek van een meedogenloze eeuw
(1988).

* Het betreft het eerste deel van een serie die uitzes delen
zou bestaan ,
maar door de ziekte van de auteur wellicht
onvoltooid zal blijven.

2) Korte verhalen:

III. Bibliografie 'over':
A. Algemeen:
a) naslagwerken:
- Bousset H. in Grenzen verleggen. De Vlaamse proza-

literatuur 1970-1986. I. Trends.
Antwerpen, HouteKiet, 1988, blz. 15-16.

Twee-gevecht (1951),
Het parmantig zwaantje (1989).

3) Rechtskundige publikaties:
Auteursrecht en contract
in Mededelingen Vereniging van Vlaamse Letterkundigen, juni 1959, nr. 35, blz. 1-29.
* Op verzoek van Achilles Mussche, voorzitter van de
V.V.L., zou Van Isacker, `wanneer er vraag naar is, of
wanneer de omstandigheden zulks verantwoorden',
`een regelmatige auteursrechtkroniek' houden. Andere
btjdragen van zijn hand ztjn in de Mededelingen van de
V.V.L. evenwel niet meer verschenen.
De morele rechten van de auteur. RechtsvergeNkende analyse der Belgische wetgeving, jurisprudentie en rechtsleer

b) monografie:
- Bone J. Frans van Isacker.
Brugge, Orion-Desclee De Brouwer, 1973, 53 blz. Ontmoetingen: 105.

c) giteraireportretten'van Frans van Isacker:
- De Sterck M. in Marcel Janssens e.a.: Geboekstaafd.

Vlaamseprozaschrtjvers na 1945.
-

(1961),

De exploitatierechten van de auteur. RechtsvergeNkende
analyse der Belgische wetgeving, jurisprudentie en
rechtsleer (1963),
Kritische synthese van het Belgische auteursrecht (1985).

-

-

Leuven, Davidsfonds, 1988, blz. 154-157.
De Swert F. in Bg., 1972, L, nr. 3, achterflap.
De Visscher L. in Toortsen, (1964), 19, blz. 5-7.
Dhondt M. in Reflector, 1988-89, nr. 4, blz. 30-31.
Dierickx J. in Dietsland-Europa, 1974, XIX, nr. 1,
blz. 5-9.
Jonckheere K. in Toon mij hoe je schrifft. 50 auteurs
grafologisch ontleed. Tielt-Utrecht, Lannoo, 1972,
blz. 97-100
Vanbrabant R. in Appel, 1976, I, nr. 1, blz. 21-24.
Van Hoecke H. in Bg., 1968, XLVI, blz. 205-208.

4) Toneel:
d) interviews met de auteur:

Populorum progressio (1971).

5) Pamflet:
De keizer naakt. Open brief aan de zwijgende meerderheid
(1978).

6) Reisreportage:
Sawa Sawa. Met Marc Sleen op Kenia-safari (1986).
* Impressies van een refs door Afrika van Elisabeth
Marain en Frans Van Isacker, Wier teksten elkaar in dit
boek afwisselen. Alle illustraties zijn van de hand van
Marc Sleen.

7) Afscheidscollege:
Over het neo-despotisme der nieuwe sultans (1986).
* Gegeven aan de R.U.G. op 29 oktober 1985 en gepubliceerd als nr. 9 in de reeks `Gandaius' van uitgevertj E.
Story-Scientia (Brussel, 1986, 20 blz.).

- De Ceulaer J. in Tegast bij Vlaamse auteurs, 4.
Antwerpen, De Garve, 1964, blz. 95-101.
- De Ceulaer J. in Dat zei Claes, dit zegt Claus.
Antwerpen, De Garve, z.d., blz. 82-91.
- X. in Spectator, 8 januari 1972, nr. 2, blz. 5-8.

B. Bijzonder: studies en recensies i.v.m. het creatieve
proza van Frans van Isacker:
a) romans:
i.v.m. De wereld verandert (1948, 19754):
- Hardy P. in Bg., 1949, XXVII, blz. 38-40.
i.v.m. Maar er is een uitweg (1949, 19764):
- Buckinx P.G. in D. W.e.B., 1950, L. blz. 440441.
- D(e) M(unck) 0. in Band. Tijdschrift voor
Vlaams Kultuurleven, 1950, IX, blz. 119120.
- Hardy P. in Bg., 1950, XXVIII, blz. 20-21.
- Sirius in D.S., 10 april 1950.
- X. (M.C.) in De Vlaamse Linie, 20 januari
1950.
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i.v.m. Kortstondige onthoofding (1954, 19863):
- Bone J. in Spectator, 10 juni 1972, nr. 24,
blz. 34-35.
- D(e) L(ongie) A. in Nieuwe Stemmen, 197172, XXVIII, blz. 219-220.
- D(emedts) A. in De Periscoop, 1972-73,
XXIII, nr. 2, blz. 10.
- De Pillecyn Y. in Kultuurleven,
1972,
XXXIX, blz. 712.
- Hardy P. in Bg., 1955, XXXIII, blz. 153.
- Lampo H. in N.V.T., 1956, X, blz. 557-560.
- Roelants M. in Elseviers Weekblad, 9 maart
1957.
- Verbeke L. in D.W.e.B., 1955, LV, blz. 639640.
- X. (L.U.) in De Periscoop, 1954-55, V, blz.
3.
i.v.m. Posthume wandeling (1957, 19864):
- D(emedts A. in De Periscoop, 1969-70, XX,
nr. 6, blz. 2.
- De Swert F. in Vlaanderen, 1970, XIX, nr.
114, blz. 359-360.
- Gerits J. in Streven, 1969-70, XXIII, 2, blz.
1094.
- Hardy P. in Bg., 1958, XXXVI, blz. 154.
- Librecht J. in Nieuwe Stemmen, 1969-70,
XXVI, blz. 219-220.
- Van de Voorde U. in D.S., 5 april 1954.
i.v.m. De refs naar Ispahan (1961, 19849):
- Agasi I. in Mens en Boek, 1962, XIV, blz.
182-184.
- Demedts A. in De Periscoop, 1972-73,
XXIII, nr. 11, blz. 12.
- Dinaux C.J.E. in Weerklank. Noordneder-

landse honneurs voor Zuidnederlandse auteurs.
Hasselt, Heideland, 1965 (Vlaamse Pockets:
152), blz. 81-85.
- Dubois P.H. in Het Boek van Nu, 1961-62,
XV, blz. 182-183.
- Hardy P. in Bg., 1962, XL, blz. 6-8.
- Lennart C. in Het Nieuwe Boek, 1963, I, blz.
358-359.
i.v.m. De bruidegom van mijn ziel (1967, 19859):
- Boey J. in Kultuurleven, 1968, XXXV, blz.
393-394.
- Demedts A. in De Periscoop, 1967-68,
XVIII, nr. 4, blz. 3.
- Hardy P. in Bg., 1968, XLVI, blz. 57-58.
- Janssens M. in D.W.e.B., 1969, CXIV, blz.
310-311.
- Kemp B. in S.d.L., 10 februari 1968.
- Schalken T. in Yang, 1968-69, V, nr. 24, blz.
39-41.
- Van de Perre R. in Nieuwe Stemmen, 196768, XXIV, blz. 155-156.
- Van de Perre R. in Het Teken, 1969-70, XLII,
nr. 2, blz. 51-53.
i.v.m. Binnen in de open ruimte (1971, 19773):
- Demedts A. in De Periscoop, 1971-72, XXII,

nr. 7, blz. 3.
- Gerits J. in Streven, 1971-72, XXV, 1, blz.
634.
- Hardy P. in Bg., 1971, IL, blz. 465-466.
- N(ieuwenhuis) B. in Nieuwe Stemmen, 197071, XXVII, blz. 288.
- Speliers H. in Knack, 21 september 1971, nr.
31, blz. 77-78.
- X. in S.d.L., 16 juli 1971; 29 oktober 1971.
i.v.m. Vijftig aan de wand (1972, 19873):
- Bone J. in Spectator, 10 maart 1971, nr. 10,
blz. 36.
- Bousset H. in Grenzen verleggen. De Vlaam-

se prozaliteratuur 1970-1986. II. Profielen.
Antwerpen-Baarn, HouteKiet, 1990, blz. 2833.
- Demedts A. in De Periscoop, 1972-73,
XXIII, nr. 5, blz. 3.
- De Pillecyn Y. in Kultuurleven, 1973, XL,
blz. 937-938.
- De Sterck M. in Bg., 1987, LXV, blz. 660.
- Hardy P. in Bg., 1973, LI, blz. 193-194.
- N(ieuwenhuis) B. in Nieuwe Stemmen, 197273, XXIX, blz. 88.
- Van Itterbeek E. in Aktuelen, 2.
Brecht-Antwerpen, De Roerdomp, 1977,
blz. 42-44.
i.v.m. Averechts verloop (1988):
- Bousset H. in D.W.e.B., 1988, CXXXIII, blz.
368-372.
- Bousset H. in Jaarboek Vlaamse literatuur

1988.
Brussel, Uitgeverij Grammens, 1989, blz.
127-133.
- De Sterck M. in Bg., 1988, LXVI, blz. 646647.
- Van Campenhout N. in Wetenschappelijke
Tijdingen, 1988, XLVII, kol. 250-251.
- Van Hulle J. in S.d.L., 10 september 1988.
- Van Hulle J. in Jaarboek Vlaamse literatuur

1988.
Brussel, Uitgeverij Grammens, 1989, blz.
44.
- Van Hulle J. in Ik schrijf zoals ik schrijf.

Vlaams proza 1980-1989.
Leuven, Davidsfonds, 1990, blz. 143-144.
- Vermeulen E. in Randschrift, 1988, IV, nrs.
4-5, blz. 36-37.

b) pamflet:
i.v.m. De keizer naakt (1978):
- Hardy J. in Bg., 1980, LVIII, blz. 445.
- Ruys M. in S.d.L., 30 maart 1979 (+ reactie
van F.v.I. in D.S., 12 april 1979).
- X. in De Nieuwe, 15 juni 1979, nr. 794,
blz. 23.

Luc Decorte
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Herman Vos, een geboren verteller
Frans Van Campenhout

Bij de uitgeverij De Clauwaert verschijnt in het voorjaar van
1992 een bundel van Herman Vos,

Capitan Maria,

waarin een

Maria Vargas Llosa het Europese continent met hun verhalen
overspoelden.

tiental verhalen zijn samengebracht die zich allemaal afspelen

Toch gaat de meeste aandacht van Vos naar de immigranten en

in Zuid-Amerika. De meeste ervan werden al jaren geleden

de Europese ballingen. Ze werken als gastarbeiders aan een

geschreven en uitgegeven. De heruitgave is tekenend voor de

stuwdam in een onherbergzaam gebied of proberen als zelf-

grote en blijvende belangstelling waarin Vos zich al meer dan

standigen hun brood te verdienen in een vreemd land. Velen

dertig jaar mag verheugen.

worden verteerd door heimwee en vertellen hun kinderen

Toen Herman Vos (geboren in Meise op 8 juli 1928) in 1955

sprookjesachtige verhalen over hun land van herkomst.

uit Argentinie in Vlaanderen terugkeerde, was hij bijna zeve-

Dank zij een studiebeurs van het ministerie kon Vos begin

nentwintig jaar oud en pas getrouwd. Maar hij had al zo'n

1979 Argentinie en de Vlaamse ballingen daar bezoeken. Hij

gevulde en avontuurlijke jeugd achter de rug dat hij er vrien-

zag de kloof tussen het heimwee van de ouderen en het

den en bekenden dagenlang over kon vertellen. Hij had zijn

pragmatisme van de jeugd. De kinderen waren Argentijn

militaire dienst gedaan als valschermspringer, had in een

geworden en hadden aan Vlaanderen en zijn heroIsch verleden

Het Zonnerad (1980)

fabriekje gewerkt als boekhouder en was in 1950 zijn ouders

geen booschap. In

achternagereisd naar Argentinie. Hij was daar timmerman,

Roose zijn dochter naar Vlaanderen om er in contact te komen

stuurt de balling Stan

magazijnmeester, loodgieter en mecanicien geweest. Hij had

met haar `roots'. Maar ondanks de jarenlange initiatie van

er, met mannen van allerlei nationaliteit en ras, gewerkt aan

haar vader krijgt ze gedurende haar kort verblijf geen klaar

een stuwdam in de Limpiorivier in het hete en ruwe Andesge-

inzicht in het Vlaanderen van tijdens en na de oorlog en

bergte aan de Argentijns-Chileense grens.

ervaart ze maar weinig van het enthousiasme dat haar vader

Toeristische reizen waren in de jaren 1950 voor vele Vlamin-

haar heeft voorgespiegeld.

gen nog een zeldzaamheid en over Zuid-Amerika hing een

Dat Herman Vos, die een onzekere puberteit en jeugd had

waas van geheimzinnigheid. Argentinie werd vaak vereenzel-

doorgemaakt in oorlog en repressie en een hard en avontuur-

vigd met gauchos, met schapen en runderen en met uitge-

lijk bestaan had gekend in Argentinie, zich moeilijk kon

strekte vlakten. Vos speelde in op dat eenzijdige en verteken-

schikken naar het burgerlijke patroon van de Vlaamse dorps-

de beeld en op een latente belangstelling. Hij voerde

gemeenschap anno 1950-60, is niet verwonderlijk. Vlaande-

primitieve mensen ten tonele zoals de tweelingbroers Gime-

ren was, na Argentinie, weliswaar een verademing voor hem.

nez, die elkaar doodden voor een vrouw, of types zoals de

Hij vond er mensen met dezelfde taal en cultuur. Maar hij

vrouwenverleider Poepzat en de bazige Capitan Maria.

ergerde zich aan de kleinburgerlijke gezapigheid, het precon-

De zonen van Pepe Gimenez

ciliaire katholicisme en de vaak bekrompen moraal. In

(1960) was zijn literair debuut en

1k ben

meteen een groot succes. Hij had het verhaal van de twee
broers al tientallen keren verteld en op advies van zijn neef

de maraboe

Valere Depauw had hij het neergeschreven. Zo introduceerde

Ik ben de maraboe

hij de Zuidamerikaanse thematiek in onze letteren, jaren voor

over zichzelf prijsgeeft. Hij speelt weliswaar verstoppertje.

succesauteurs als Gabriel Garcia Marquez, Julio Cortazar en

schreef hij zijn wrevel van zich of en ging hij op
zoek naar een modus vivendi.
(1969) is het boek waarin Vos het meest

Hij kruipt in de huid van een piloot en maakt hem tot spreekbuis van zijn gedachten en gevoelens. Die piloot vliegt als een
maraboe weken van huffs weg en bij zijn terugkeer is hij – net
zoals Herman Vos – een onwennige en ontheemde. Hij wil

De jonge Herman Vos te paard op de hoeve naast de ouderhjke
woning

weg uit de sleur en bekrompenheid van het alledaagse leven,
maar is tegelijk emotioneel sterk gebonden aan vrouw en
kinderen. Zijn godsdienstige opvoeding weerhoudt hem van
grove excessen. Vos begrijpt dat men in het leven compromissen moet aanvaarden om evenwicht en harmonie te bereiken.
Zich afzonderen op een eiland en er door de corrigerende
invloed van de natuur een nieuw en vrij mens worden, kan de
Indiaanse Mariquita in de novelle

De strandloopster (opgeno-

men in Variaties in het nand, 1970 en in Meer suers dan soets,
1977). Maar gecultiveerde mensen met sociale verplichtingen
kunnen slechts hopen op een compromis dat hun persoonlijkheid niet al te zeer zal schaden.
Na lk ben de maraboe is Vos met zichzelf min of meer in het
refine gekomen. Zijn job als inspecteur van de openbare bibliotheken gaf hem een zekere mate van vrijheid. Hij kon zich
veelvuldig verplaatsen, met veel mensen in contact komen en
zijn werk zelf organiseren.
Hij bleef zich evenwel interesseren voor de mens in een crisis-
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situatie, voor marginate en onconventionele types en voor
underdogs: voor de gefrustreerde handelsreiziger die zich
constant anders moet gedragen dan hij is (Nathalie ! Nathalie ! , 1974), voor de hongerige Afrikaan die een paar weken de
koning te rijk mag zijn (De koning van Tahoua, 1976), voor de
getraumatiseerde die gebukt gaat onder tegenslagen (De groene leeuw; opgenomen in Mijn dorp in de wereld, 1979), voor
de Vlaamse ballingen in Argentinie (Het Zonnerad, 1980),
voor de vrouw van wie het huwelijk mislukt is en die radeloos
onderdak zoekt in een vluchthuis

(Vluchthuis 3, 1982), voor

de man die na zijn echtscheiding in de kou komt te staan omdat
zijn vrouw met de kinderen weg is (Brix, om te leven, 1985),
voor de man die zich door zijn verleden onmogelijk heeft
gemaakt bij zijn eigen kinderen

(De paasnagel,

1987), voor de

weesjongen uit Joegoslavie die tussen 1914 en 1960 als een
opgejaagde moest leven (Petar, 1989). Hij benadert zijn

Herman Vos voorzUn geboortehuis in Meise

personages met meewarigheid en sympathie. Hij peilt naar
hun psychologie en tracht ze te begrijpen. Tegelijk pleit hij
voor openhartigheid, voor echte liefde zonder geheimen en
compromissen.
Hij situeert zijn verhalen in een milieu dat de meeste lezers

Reinaert, Armand Renard en Rik Koene schreef hij over

niet of nauwelijks kennen. Het is de voedingsbodem en de
weerspiegeling van de vervreemding. Hij heeft die milieus

Goed nieuws, Libelle en de Nederlandse en Franse editie van Panorama. Hij

van nabij leren kennen, ze nauwkeurig geobserveerd en heeft

voerde urenlange gesprekken met mensen van diverse plui-

zijn ervaringen daar verwerkt in zijn literair oeuvre. Een

mage, verdiepte zich in pseudo-wetenschappelijke literatuur

verhaal is voor Vos altijd `een stuk Leven', waar hij bij

en schreef er boeiende reportages over.

betrokken raakte. Zijn romanfiguren bestaan of kunnen be-

Na zijn benoeming eind 1964 tot inspecteur van de openbare

staan. Hij tracht zijn 'held of anti-held zo levensecht mogelijk

bilbiotheken kon hij de journalistiek beoefenen als hobby en

allerlei onderwerpen in weekbladen zoals

te kneden, ten einde hem onder het yolk te brengen dat er iets

alleen die onderwerpen behandelen die hem werkelijk inte-

van zichzelf of van zijn levenssfeer moet in herkennen' ,

resseerden. Hij ging meewerken aan radio- en televisiepro-

vertelde hij eind 1988 aan Gaston Durnez. Hij kende persoon-

gramma' s, schreef voor de schoolradio teksten over actuele

lijk of via vrienden de wereld van de Argentijnse immigran-

problemen in de reeksen

ten, van de vrije piloten in Afrika, van dokters en specialisten
in Vlaanderen en van de shipchandlers in Antwerpen (De
1977). Hij maakte een reportage in het naoorlogse

droes,

Duitsland (Het ultieme salvo, 1964) en toen Belgische
paracommando' s in 1973 en 1974 voedsel transporteerden
naar het Sahelgebied, vloog hij mee om te helpen. Hij was

Nieuws tussen de regels, De Derde
Wereld, Binnenlandse Actualiteit en Sociale Thema' s en in
1978-1980 radiocauserieen over diverse Etnische minderheden in Europa. Hij bewerkte in 1981-1982 jeugdboeken tot
luisterspelen en in 1987-1988 sprookjes tot televisieverhaaltjes voor kinderen, die in de serie Sprookjes in het kleine
theater door voordrachtkunstenaar Francis Verdoodt op het

betrokken bij de oprichting van een vluchthuis voor lichame-

scherm werden gebracht. In het Antwerpse satirische week-

lijk en geestelijk mishandelde vrouwen, maakte met een groep

blad 't Pallieterke had hij in de jaren 1980 een wekelijkse
rubriek onder de titel God schept de dagen (1982-1983) en

mannen en vrouwen wekenlange voettochten door NoordItalie en Noord-Spanje (Brix, om te leven) en ging dagen tang

Vanuit Malpertuis (1983-1988). Daarin gaf hij commentaar

inwonen bij Petar, die hem zijn turbulente leven vertelde.

op gebeurtenissen en kon hij zijn ervaringen en impressies

Hij schrijft evenwel geen journalistiek relaas, maar hij ver-

kwijt. Die dagboekachtige notities zijn een interessante infor-

mengt realiteit en fictie tot een harmonisch geheel. Aanvanke-

matiebron voor al wie meer wit weten over leven en denken

lijk toonde hij zich een meester van de novelle. Geleidelijk

van de auteur.

Petar schreef

In de journalistiek leerde Vos selecteren en bondig zijn en het

hij een uitstekende schelmenroman, boordevol actie in een

onderwerp naar zijn hand zetten. Als letterkundige werd hij

tornadostijl die meesleept en nooit verveelt. Hij verplaatste

geprezen voor zijn sobere en beheerste Stijl, de rake sfeer-

zich moeiteloos over verschillende continenten en in verschil-

schepping, de evenwichtige compositie en het beeldende
vermogen.

kreeg hij ook het romangenre onder de knie. Met

lende milieus en behandelde universele thema' s.
Vos is een geboren verteller, maar het schrijversmetier leerde
hij in de journalistiek. Toen hij uit Argentinie terugkwam,

Hij schrijft filmisch, in korte flitsende fragmenten. Hij verspringt voortdurend in tijd en ruimte, schakelt over op een

vond hij werk als redacteur bij de Tijdschriften Uitgevers

ander personage en laat het aan de lezer over om het verzwe-

Maatschappij in Antwerpen. Onder de pseudoniemen Herman

gene en gesuggereerde met eigen fantasie in te vullen. Het
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best is hij in die verhalen waarin de gebeurtenissen primeren.

Camino. Een weg naar vrienden,

In zijn psychologische romans bedient hij zich van flange)

thema' s: eindejaarsfeesten, dood, liefde, vriendschap en rei-

gegroepeerd rond vijf

dialogen en een sours wat overladen vocabularium. Daardoor

zen. De poezie is traditioneel. Vos schrijft verstaanbare ge-

is het ritme er minder snel.

dichten in korte – al dan niet rijmende – verzen. Er is weinig

Vos is ook dichter. Hij schreef voor vrienden en bekenden

evolutie in de Stijl en de thematiek ervan.

honderden verzen rond geboorte, huwelijk en dood. Sommige

Vos heeft zich occasioneel ook gewaagd aan essay, toneel en

zijn zeer persoonlijk en niet geschikt voor publikatie op grote

luisterspel.

schaal. Andere overstijgen het individuele en zijn algemeen

Hij zat in de redactie van de literaire bladen

menselijk. In de jaren 1980 evolueerde hij van gelegenheids-

1974) en

dichter naar een dichter uit noodzaak, die via zijn poezie

redactieraad van het tweemaandelijkse culturele tijdschrift

Heibel (1971Diogenes (1984-1988) en is nog altijd lid van de

gestalte geeft aan zijn innerlijke wereld.

Vlaanderen.

Hij heeft die teksten jarenlang binnenskamers gehouden en

Voor de acteurs van het Mechels Miniatuurtheater schreef hij

slechts in besloten kring wist men van het bestaan ervan. Maar
in 1990 publiceerde de uitgeverij De Roerdomp een uitvoeri-

in 1972 En daarbij, ik ben een spons. Maar hij heeft aan dat
experiment een onaangename herinnering bewaard. Het to-

El

neelstuk werd geprogrammeerd, maar ter elfder ure afge-

ge selectie van bijna honderd gedichten onder de titel

voerd zonder dat aan de auteur een reden werd gegeven.
Zijn twee luisterspelen werden bekroond en uitgezonden. Hij

Metztjn debuut De zonen van Pepe Gimenez (1960) trok Herman
Vos onmiddellijk de aandacht van de literaire kritiek

beeldde er het eindstadium uit van een jarenlang conflict met
de maatschappij; in de beperkte ruimte van een rijnboot

(Heilige Bertien, 1970) en van een sterfkamer (A vos Ordres,
1978).
Vos werd in 1961, 1970 en 1981 bekroond met de Prijs van de

cie zonen van
epe 3iinenn

De
zonen van Pepe Gimenez, de roman 1k ben de maraboe en het
luisterspel A vos Ordres. Hij kreeg in 1962 de Referendumprijs van Vlaamse Letterkundigen voor De zonen van Pepe
Gimenez, in 1963 de Heideland romanprijs Noord-Zuid voor
Het ultieme salvo en hij was in 1969 laureaat van het Referendum van de Clauwaertlezer voor 1k ben de maraboe. Werk van
provincie Antwerpen, respectievelijk voor de novelle

hem werd vertaald in het Afrikaans, Duits, Engels en Tsjechisch. Het werd bewerkt tot scenario' s voor televisiespelen,
die evenwel tot nu toe nog niet werden gerealiseerd.
Vos woonde jarenlang in Rijmenam, waar hij een buur was
van Karel Jonckheere. Sedert zijn kinderen het ouderlijke
huffs verlaten hebben, woont hij met zijn vrouw Jeannine
Coene op de Prins Boudewijnlaan in Edegem. Hij is een vlot
en boeiend causeur, beweegt zich graag en gemakkelijk onder
de mensen en hij heeft vele vrienden. Hij engageert zich in tal
van culturele en sociale verenigingen en behoort tot de redactie en het leescomite van de uitgeverij De Clauwaert. Met zijn
literaire oeuvre heeft hij ee vaste plaats veroverd in de Nederlandse letterkunde.

iennan vos

Herinneringen van een vriend
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Herman Vos in acht velletjes

een of andere Zuidamerikaanse kunstenaar meespeelt...' Iemand die meer wist over de verre gebieden waar Vos gewoond

Herman Vos is een van mijn oudste vrienden. Ik leerde hem

en zijn verhaal gesitueerd had, greep naar zijn vergrootglas en

kennen via zijn eerste boeken. Dat is een van de redenen

zocht naar sporen. De uitkomst viel gunstig uit voor de jonge

waarom ik de Literatuur dankbaar ben. Een van de beste

Vlaming. Er was geen plagiaat, er was alleen veel oorspron-

redenen.
Ik herinner mij Welke sterke weerklank zijn eerste publikaties

kelijk talent.

kenden. De zonen van Pepe Gimenez sloeg onmiddellijk in.
Het eerste wat ik er over las, was een juichende bijdrage van

kwam van de Cerro.

Maurice Roelants in Elseviers Weekblad. `Proza als krachtige

je rook zijn exotische geur tot hier, op alle bladzijden. Dat was

eik' , stond er boven. Ja, de lof van Vos begon tegelijk in Noord

iets heel speciaals, in die tijd, toen het Zuidamerikaanse

en Zuid. Sindsdien is de klemtoon verschoven naar het Zui-

aroma bij ons nog geen progressieve mode was. Wie had het

den. Gewoon omdat Nederland, Binds zijn grote Vlaamse

Herman Vos al voorgedaan ?

journalistieke medewerkers verdwenen, niet goed meer weet

Ik ontmoette hem op een grote viering van Filip de Pillecyn,

De novelle werd spoedig gevolgd door een roman:

Een man

Weer proza dat uit een stevige houtsoort

was gekapt. De boom stond nog altijd ergens in Argentinie en

wat er allemaal in Vlaanderen te lezen valt. Nederland heeft

in diens geboortedorp Hamme. De Clauwaert-lezers wezen

ongelijk.

hem in het artistieke landschap aan en groetten hem als de

Bij het artikel van Roelants stond een portret van Vos: de kop

nieuwe Literaire Ster. In diezelfde periode nodigde Albert

van een energieke jonge man met een stoere kin. Het beeld

Westerlinck hem uit op een der legendarische weekends van

paste uitstekend bij de indruk die de verslaggever van hem

`Dietsche Warande en Belfort' in het Kajottersdomein van

gaf. Toen ik Herman kort nadien voor het eerst ontmoette, zag

Dworp, voor een lezing over en uit zijn werk. Dat was toen

ik dat het beeld een schakering nodig had. Er moest een

geen kleine eer ! De jaarlijkse tweedaagse bijeenkomst van

zachter licht in de ogen liggen.

het tijdschrift bracht een breed publiek samen, met glorieuze

Onze ontmoeting had plaats in de kring van De Clauwaert, zijn

vedetten als Stijn Streuvels, Ernest Claes, Anton van Duinker-

uitgever. Daar was de ontstaansgeschiedenis van zijn novelle

ken, Jozef Muls, al wat naam had.

al gegroeid tot een sterk verhaal dat men elkaar op vergaderin-

Mijn indruk was dat Herman Vos zich in dat grote gezelschap

gen en recepties doorvertelde. Was het niet Ernest Claes die,

wat onwennig voelde. Zeker moet hij bang geweest zijn om

y olks geestdriftig zoals hij kon zijn, luid op de loftrompet had

daar een pretentieus figuur te slaan. Toen hij, die zondagmor-

geblazen, nadat hij het manuscript had gelezen, maar die

gen, zichzelf moest voorstellen, kwam hij voor de dag met

tegelijk voorzichtig had gevraagd: `Stel toch eens een discreet

acht velletjes uit een notitieboekje die hij met grote letters had

onderzoek in, of er niet te veel invloed of verwantschap van

voorgeschreven. Hij las ze voor en tot mijn verbazing deed hij
dat met een stille stem. In korte woorden vertelde hij iets over
zijn afkomst uit een grote Brabantse familie en over zijn vijf
jaar in Argentinie.

Herman Vos, tekening van Ghislaine Verdoodt
,,,17
„.:% •:' "

Vos had er gemakkelijk een indrukwekkend verhaal kunnen
van maken. Eigenlijk zaten wij daar op te wachten. Wij wisten
dat hij, oud-paratrooper en emigrant, allerlei ongewone en
spannende dingen had meegemaakt, ginder ver in de pampas,
werelden verwijderd van de Vlaamse dorpsroman. Hij hield
het simpel. Ik denk: uit bescheidenheid en een beetje vanwege
de plankenkoorts. Ik verdacht hem ervan, zó onder de indruk
te zijn, dat hij alles tot het laatste moment had uitgesteld, tot
hij er niet meer onderuit kon, zodat hij de tekst 's avonds laat
of 's nachts moest schrijven, op zijn kamertje in het week-end
hotel.
Herman Vos is nooit een literaire poseur geweest, nooit een
figuur om theorieen te verkopen. Hij was en is een verhalenverteller, een (her)schepper met woorden van de wereld waarin hij leeft.
Die middag, na zijn lezing, hebben we samen aan tafel gezeten
en elkaar beter leren kennen. Ik kreeg zijn acht papiertjes, met
het oog op mijn kranteverslag. Ik heb ze zorgvuldig bewaard
en bezit ze nog. Ze vormen een precieus documentje, een
herinnering aan het debuut van een onzer betere auteurs en aan
het begin van een jarenlange vriendschap.
Enkele kernwoorden van Hermwan Vos vind ik terug op dat
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souvenir. Allereerst is er de gehechtheid aan de familie, aan

Fundamenteel was natuurlijk zijn Argentijnse ervaring. Het

de betekenis van enkele mensen uit de 'clan' of 'de sibbe', die
je uit een aantal van zijn geschriften zo goed ke pt. Vos geeft

hij de kost moest verdienen op velerlei manieren, als landman

was geen vakantie, dat verblijf in een land van revolutie, waar

ook al aan, hoe zijn `avontuurlijke neigingen' werden gevoed

zowel als installateur van centrale verwarming. Toen hij uit

door vroege lectuur en door de sfeer in 'de grote, woeste tuin

het belegerde Buenos Aires ontsnapte en met zijn jonge vrouw

achter het huffs' in het Brabantse Meise. In die tuin, zegt hij,

de boot nam, op huwelijksreis naar Europa, wist hij nog niet

`heb ik vrijwel alle avonturen van Winnetou beleefd, en die

dat zij in het oude continent zouden blijven. Toen dat eenmaal

zucht naar altijd nieuwe belevenissen heeft van mij achter-

vaststond, voelde hij zich een vreemdeling in eigen land. Dat

eenvolgens een slecht student, een goed parachutist en mid-

gevoel van een ontheemde in een vertrouwde omgeving zou

delmatig emigrant gemaakt' .

hem in zijn werk altijd bijblijven.
Mijn eerste artikel over Herman Vos heb ik geschreven 'in die
tijd van Hamme en Dworp' . Eindelijk nog eens een vent in de
Vlaamse literatuur !, zo liet ik mijn schrijfmachine uitroepen.

Handschrift van Herman Vos

Vos kwam inderdaad naar voor als een Vent, als iemand die
eerst en vooral aandacht had voor de persoonlijkheid, daarna
voor de literaire vorm. Over die vorm had hij zich in zijn
lezing van acht kantj es al beknopt en klaar uitgelaten: `Lezen
doe ik veel, maar ik verslind geen boeken. En wat ik lees ?
1

Alles wat mij aangrijpt, mij in spanning houdt. Misschien ben

,

ik lui van aard, of doodgewoon een slachtoffer van m'n tijd,
maar een boek waarvan ik vele passages moet herkauwen, leg
ik weg. Er kan weinig gezegd met veel woorden, en er kan veel
gezegd worden met weinig woorden. Ik heb altijd de mensen
vereerd die veel widen met weinig woorden. Ik probeer dat nu
•

allemaal zelf te doen. Ik probeer de juiste woorden op het
juiste ogenblik te gebruiken.'
Die voorkeur en dat streven vormen nog altijd een kenmerk
van Herman Vos. Hij is begonnen met een novelle, kort en
krachtig als een onverwachte vuistslag op tafel, en hij is nog
altijd op de eerste plaats een schrijver van novellen en verhalen. Zijn romans zijn evenmin lang en zij bestaan uit een
opeenvolging van korte scenes, zoals in de film (hij heeft later

66e.madeof ,Gee.t

niet toevallig nogal wat voor tv en radio geschreven).
Een para die uit een vliegtuig springt, heeft geen tijd voor

4ca607,,,

lange uiteenzettingen noch voor beschouwingen. Hij suist de
wereld tegemoet. Of is het de garde die op hem afstormt ? De
beelden wervelen rond hem. En als hij de grond raakt, moet hij
vlug weer opspringen, schietensklaar.

ex,,r,fet4e
.b.itt

Maar nee, dat is geen goede beeldspraak. In de verhalen van
Vos zijn geweld en oorlog wel degelijk aanwezig, (vanzelf-

6)&c,
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•

• y

sprekend, hoe kan het anders voor wie niet in een andere
wereld vlucht) maar de sfeer van zijn werk is er een van
zoeken naar verzoening, naar rust en vrede, allereerst in het

geu.64441

eigen hart en in dat van de clan waartoe hij behoort.
Tot het beste wat Herman Vos geschreven heeft, heb ik altijd
zijn roman 1k ben de maraboe gerekend. Hij schreef het boek
op het einde van de jaren zestig en het draagt het kenmerk van
de toenmalige geest van ontreddering.
Het verhaal is gesitueerd in een wereld waar Vos altijd belangstelling heeft voor gehad: die van de piloten, vooral dan die
van 'de Wilde vaart' in Afrika. Zijn hoofdfiguur, Ben Cardoen,
gekonterfeit naar het Leven, is een van die charter-piloten die
tussen Licht en donker vliegen, op de grens van de gevarenzone. Hij is een anti-held die in zijn vliegtuig heimwee heeft naar
een veilige thuis maar die, eenmaal weer in zijn land, bang is
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Herman Vos met vrouw en vier van de vi'
kinderen in de tuin in RUmenam, 1970
(Foto: Paul Lambert)

voor het warme nest en heimwee krijgt naar zijn vliegtuig. Een
ontwortelde, eigenlijk zeer eenzame man. In Afrika voelt hij

Bio- en bibliografie
Toch kan hij zich niet losrukken. Zijn gezin, de gehele familie 4 van ' en `over'
blijft hem beschermen, bemoederen en bekijven. Het 'brandmerk van de sibbe' die naar geen rede luistert, blijft hij voelen. Herman Vos (°1928):
zich meer verbonden met de mens, veel dichter bij zichzelf.

`En ook God is daar nog ergens. Hij leeft in hem als de
antabuse-inplanting onder de huid van de alcoholist, die hem
belet te drinken' .
Dat beeld heb ik altijd onthouden.
Is het niet het beeld dat velen uit die moeilijke tijd zullen
herkennen en dat hen, ondanks alles, typeert ?

I. Biografie:
- geboren in Meise als Herman Lodewijk Alfons Vos op 8 juli

HE

v
DE CLAUWAERT

1928, als jongste in het katholieke, Vlaamsvoelende gezin van
Louis Vos (Balen, '1885 - Berchem, t1958) en Emilienne
Mertens (Tienen, '1885 - Melle, t 1966);
hetgezin telde daarnaast nog 8 kinderen, nl. de zonen: Frans en
Rik en de dochters: Mia(getrouwd met Edmond de Goeyse),
Julia, Ida, Elza, Leentje en Lieve;
vader Vos was aanvankelijk beroepsmilitair, later bankbediende en uiteindelijk bureauchef bij de Nationale Bank te Brussel;
- tengevolge van oorlogsmoeilijkheden en repressie (vader Vos
werdgebroodroofd: hij beschikte alleen over een kleine vergoeding als oorlogsinvalide 1914-18) verhuisde het gezin in
1944 eerst naar Berchem bij Antwerpen en twee jaar later naar
Gent;
- Hermanging tot 1940 naar de la ere school in Meise;
middelbaar onderwijs (moderne humaniora) volgde hij, vanaf
het einde van de oorlog en meteen daarna, als intern aan het St.Lievenscollege te Antwerpen; toen ze in Gent woonden, volgde
Herman de lessen aan het Provinciaal Handels- en Taalinstituut
te Gent, maar een diploma behaalde hij niet;
- van 1948 tot 1949 vervulde hij zijn dienstplicht bij het regiment
Para, 2de eskadron, 2depeloton - Special Air Service (toen
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warenpara' s en commando'ss nog niet `gefusioneerd ');
- in 1949 vestigde het gezin zich te Londerzeel; Herman werkte
plusminus een jaar als hulpboekhouder in een fabriekje in
Laken (Brussel), tot hi' voldoende geld bijeen had gespaard om
in 1950 – naar Argentinie uit te wijken: daar kwam hi' aan de
kost als dijkwerker, timmerman, magazijnmeester, 'expert' in
g
asleidin gen en als mecanicien voor dieselmotoren;
in Argentinie woonde Vos, na een kort verblijf bij zijn zus in
Santos-Lugares
,
eerst bijen
e andere zus in Norberto de la
Riestra; daarnaging de reis voor negen maanden naar Malalgue, een woeste bergstreek op de Chileense grens (cf. De zonen
van Pee
Gimenez en Een man kwam van de cerro); later
P
verhuisde hi' naar Florencio Varela en nog later naar San Justo,
waar zijn ouders inmiddels waren komen wonen;
met andere 'one Vlamingen werkte hi' er mee aan de uitgave
van het jongerenblad Tijl (opgericht door Jan Daels) en het
maandblad vanpromotor-redacteur Leo Po e: De Schakel-El

Law;
- na zijn huwelijk op 25 maart 1955 in Temperley (gemeente
u
ari
Lomas de Zamora) met Jeannine Coene(Oostende,
'10 jan
1933, die eveneens met het helegezin naar Argentinie was
uitgeweken), bleef Herman (na de huwelijksreis) in Vlaanderen; als installateur van centrale verwarming ging hi' – na 5 jaar
Argentinie (cf. Argentinie in Averbodes Jaarboek 1980) – aan
het werk; tijdelijk vond hi' in St.-Job-in-'t Goor een onderkomen bij zijn nicht Mia en haar man, Valere Depauw;
- door toedoen van Depauw, werkzaam als redacteur bij de
Tijdschriften Uitgevers Maatschappij te Antwerpen, werd ook
Herman Vos in de redactie van bladen als Goed Nieuws voor de
Vrouw, Panorama ( `Weekblad voor hetgezin') en Libelle
opgenomen;
pseudoniemen van hem waren in die tijd: Herman Reinaert en
Rik Koene (voor de franstalige edifies: Armand Renard en
Henri Cohenne) en een enkele keer zelfs Armando Zorro;
Vos werkte ook mee aan bladen als Zie en De Autotoerist;
ook aan diverse (school)radio- en t.v.-programma 's ( 'Penelope' bijv.) verleende hi' zijn medewerking;
van 1982 tot 1989 werkte Vos met de rubrieken 'God schept de
dagen' en Wanuit Malpertuus' mee aan 't Pallieterke (tot hi'
niet langer met de politieke strekking van het blad akkoord kon
gaan);
op aanraden van
- in november 1960 verscheen in D.W.e.B.,
Dries Janssen en Valere Depauw, Vos' debuutnovelle: De

zonen van Pee
p
Gimenez,
- in december 1966 werd Herman Vos door de toenmalige minister van Nederlandse cultuur, Renaat van Elslande, benoemd tot
rijksinspecteur bij de openbare bibliotheken van de arrondissementen Turnhout, Mechelen, Dendermonde en Halle-Vilvoorde; in die functie volgde hi' Gerard Walschap, Hubert Lampo
en Albert van Hoogenbemt op en moet hi' een 300 bibliotheken
`controleren' (in 1993 hoot Vos in deze baan met pensioen te
gaan);
- Vos was van 1971 tot 1974 redacteur van het ts. Heibel;
hi' is lid van het leescomite van Boekengilde De Clauwaert;
was voorzitter voor Antwerpen van het C.V.K.V., thans is hi'
nog redactielid van het ts. Vlaanderen (waarvoor hi' in 1967
een Felix Timmermans-nummer samenstelde n.a.v. de 20ste
verjaardag van het overlijden van de auteur);
hi' maakte tevens deel uit van de Vereniging van Kempische
Schrijvers, de Lierse kunstkring `Konvene en het Priester

Daensfonds;
ter opvolging van Bernard Kemp 01980) was hi' lid van de
Raad van Bestuur van de V.V.L.,
- het literaire werk van Herman Vos werd diverse keren bekroond:
• in 1961 met de literaireprijs van de provincie Antwerpen
voor De zonen van Pee
p Gimenez ,
• in 1962 in het Referendum van de Vlaamse Letterkundigen
met dezelfde debuutnovelle;
• in 1963 met de derdeprijs (= 30.000 fr.) in de Romanprijsvraag `Heideland voor Noord en Zuid' met Het ultieme salvo
(de jury bestond uit Raymond Herreman, Clem Bittremieux
en Bert Ranke);
• in 1969 in het Referendum van Boekengilde De Clauswaert
(met 51,75 % van de stemmen voor de beste roman) met Ik

ben de maraboe;
• in 1973 met eenpremie voor verdienstelijke prozawerk van
deprovincie Antwerpen voor Ik ben de maraboe;
• in 1970 met de derdeprijs in de luisterspelwedstrijd van de
B.R.T. en de S.A.U.K. met Heilige Bertien;
• in 1982 met de Premie voor letterkunde van deprovincie
Antwerpen voor het luisterspel A vos ordres;
- het echtpaar Vos-Coene heeft vijf kinderen (nl. Katelijne, °26
november 1956, licentiate sociale agogiek; Els, °30 april 1958
en Marleen, °28 november 1959, beiden licentiate in depolitieke en sociale wetenschappen plus licentie communicatiewetenschappen;
Nele, '11 juli 1962, kinesitherapeute en Wouter, '3 juli 1966,
gegradueerde in de orthopedagogie) en negen kleinkinderen;
vele jaren woonden ze aan de Oude Keerbergsebaan in Rijmenam bij Mechelen; thans luidt hun adres:
Prins Boudewijnlaan 333/1,
2650 Ede em
tel. 03-449.26.88

II. Bibliografie 'van':
I) Novellen en verhalen:
Dezonen van Pepe Gimenez (1960, 1983'),
* Verscheen aanvankelijk in D.W.e.B., 1960, CV, blz.
615-647.
* Boekengilde De Clauwaert bracht in 1968 in haar serie
' Caleidoscoop der Nederlandse Letteren' een schooluitgave van De zonen van Pepe Gimenez, met commentaar en aantekeningen door L. Vanden Eynde (19837,
58 + 15 blz.).
* In 1973 verscheen btj Twayne Publishers Inc., New
York in Modern Stories from Holland and Flanders
een En else vertaling onder de titel: The Sons of
Pee
p
Gimenez. Vol ens Karel Jonckheere zouden er
van de novelle ook een Griekse en een Roemeense
vertaling bestaan; de auteur zelf heeft daar ztjn twijfels
over.)
Het ' Saubiest' in M. Gtjsen e. a.: Het Bier en wt j. Brussel-Den
Haag, Manteau, 1968, blz. 112-121.

Variaties in het zand. 4 maal lie de onder het Zuiderkruis
(1970),
waarin: De vervloekte minnaar, Capitan Maria, Chicas de
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Miel en De strandloopster.
De vervloekte minnaar verscheen aanvankelijk in Ons
Erfdeel, 1964-65, VIII, nr. 1, blz. 58-63.
De strandloopster en De vervloekte minnaar werden
ook opgenomen in de bundel Meer suers dan soets.
Verhalen rondom lief en leed (Leuven, Davidsfonds,
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Rudolf van de Perre

Het is altijd interessant, na verloop van tijd, opnieuw het

Clang en mager, slanke vingers), maar vooral innerlijk: een

jeugdwerk van een auteur ter hand te nemen, vooral als zijn

introverte verschijning, stil, ernstig en zwijgzaam. Hij houdt

schrijverschap zich langs lijnen van geleidelijkheid ontwik-

van `urenlang dromen en eindeloze zwerftochten' door een

kelt, zoals dit bij Egbert Aerts het geval is.

landschap dat doordrenkt is van regen of langs parken, vijvers

Egbert Aerts debuteerde in 1973 met

en ruiner. Niet toevallig spelen de gebeurtenissen zich meest-

korte verhalen, waarvan het eerste,

De Afspraak, zeven
Zaterdagmorgen, ver-

al af in de grillige maand april, die de innerlijke onrust en

scheen in het septembernummer 1972 van Dietsche Warande

onzekerheid weerspiegelt. Over het geheel hangt immers een

& Belfort. Deze zeven verhalen zijn niet alleen verbonden

troosteloze, weemoedige sfeer, die te maken heeft met de

door de poetische en melancholische sfeer, maar ook door een

onzekerheid en onmacht van de hoofdpersonages tegenover

dieper liggende thematiek. De jonge personages – meestal

het leven: meestal is zijn hoofdpersoon niet opgewassen tegen

adolescenten – worden telkens geconfronteerd met een onont-

het moderne, vervlakkende bestaan en vlucht hij weg naar een

koombaar dramatisch gebeuren, waar ze geen vat op hebben,

wereld waar de grens tussen droom en realiteit vaak niet te

maar toch proberen ze trouw te blijven aan hun innerlijke

onderscheiden is. Het liefst vertoeft hij in zijn eigen wereld,

`afspraak'. De ervaring van schuld en onschuld speelt daarbij

zijn kamertje met boeken (Dostojewski, Bronte, 0. Wilde,
Kafka) en klassieke muziek (Mahler, Schubert, Bach).

een essentiele rol.

Zaterdagmorgen

kiest de wereldvreemde jongen voor zijn

Egbert Aerts bakent zich onmiddellijk een eigen territorium

vader, die door de naoorlogse repressie vernederd wordt. Die

af, waarvan de contouren die hier reeds zichtbaar zijn, nog

vernedering is op de zoon overgegaan. Zijn strijd tegen 'de

duidelijker vorm zullen krijgen in zijn romans. Ook het ver-

wereld' wordt uitgebeeld in een dramatisch gevecht met

werken van een brede cultuur (onder meer de mythologische

Alex, het prototype van de nieuwe jeugd. Zelfs het droom-

verwijzingen, de zin voor het archetypische) vervult daarbij

meisje Helga opent voor hem geen perspectieven meer en hij

een niet onaanzienlijke rol.

springt uiteindelijk in het `toornige' water van de kolkende

Zijn tweede boek,

In

Beek.

De afspraak

Johans ontwaken

(1975), bevat drie in

is een sterk verhaal, vol introspectie,

lengte ongelijke verhalen met dezelfde grondthematiek. Ze

waarin het meisje de afspraak mist met de jongen, die niet

tonen nogmaals aan hoe moeilijk het is om de weg van mens

Tyr

tot mens te vinden. En toch is niets zonder zin in het leven.

is de introverte hij – figuur Wagenaar – een naam die in later

Elke ontmoeting, elke gebeurtenis kan een wegwijzer zijn

werk nog opduikt – de enige die `trouw' blijft aan zijn

naar de zelfontdekking en naar de ander. In het titelverhaal

komt opdagen en waarop ze al haar hoop had gesteld. In

antipode, de Rosse, een snort jeugdleider, tot wie hij zich

ondergaat Johan, een idealistische jongen uit een gaaf geble-

aangetrokken voelt en in zijn ogen uitgroeit tot een mythische

ven milieu, de ontwakende puberteit: de eerste onvrede met

gestalte, die hij Tyr wil noemen. Tyr bekoopt zijn waaghalze-

zichzelf, de eerste melancholie, het verlangen naar begrip en

rij echter met de dood, nadat hij neerstort in een zandgroeve

genegenheid, het nog zo moeilijk onder woorden brengen van

en Wagenaar met schuldgevoelens achterlaat. In het langste

wat in zijn diepste innerlijk leeft. Hij geraakt in conflict met

verhaal, Werner, is een adolescent die volgens zijn biechtva-

zijn ouders en zijn omgeving. Door het contact met een

der 'een beetje op Christus lijkt' , eveneens op zoek naar zijn
identiteit. Na het opbiechten van een homo-erotische ervaring

klasgenoot uit een familiaal ontredderd gezin, leert hij begrijpen dat dromen nooit hun binding met de realiteit mogen

met zijn vriend Guido, wil hij hun vriendschap op een hoger

verliezen.

vlak beleven. Een herstelperiode na een val door het raam,
kan hem daarbij behulpzaam zijn. Het beluisteren van de
Mattheuspassion van J.S. Bach daagt hem uit tot de vraag:
Wie kon er naar luisteren zonder door Christus uitgedaagd te
worden ? Wie kon er naar luisteren en toch niet geloven in de
zin van dit Lijden ?' In Verhuizen verspeelt de jongen Tom
door zijn dromerigheid bijna zijn prille liefdesgeluk met het
meisje Nina, maar hier werkt de gelukkig aflopende val van
het meisje in een ruIne bevrijdend en laat de hoop op de
toekomst open.

Begrafenis

is een hallucinant verhaal op de

grens van droom en werkelijkheid, waarin de jongen na een
auto-ongeval en de dood van zijn vader deze laatste in zijn
ijlkoortsen opnieuw wil `vinden'. In

Testament tenslotte zet

de hoofdfiguur Rob zich, na de dood van zijn schoonvader, af
tegen de stiefmoeder van zijn vrouw Nina, een Lady Macbethfiguur, die hem nooit heeft aanvaard.
Wie deze verhalen aandachtig leest, wordt getroffen door een
aantal constanten. Het valt op hoezeer de hoofdpersonages in
feite projecties zijn van de auteur zelf, niet alleen uiterlijk
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g Aerts in The Lake District ,
Ebert
zomer 1974

In het kortere verhaal

1k zal je alles verhalen

vinden twee

verhaal `ontdeke pas door zijn contact met Aljosja zijn eigen

jonge mensen moeizaam elkaar. Dirk is een melancholische

vader, die `slechts een keer alle krachten had samengebald in

jongeman, die na een mislukte zelfmoordpoging in Veerle, een
met hem verwant meisje, een mogelijke geluk meent te vinden.

een boek waarmee hij de overzijde van het leven had willen
bereiken' . (De vader van Egbert Aerts schreef twintig jaar

Eerst moet hij zich echter van zijn verleden bevrijden door

eerder onder de naam Elmar Borg de toen opgemerkte roman

haar alles te vertellen. Ook aan het einde van dit verhaal is nog

De magische overzijde.)

niets verloren, moet in feite nog alles beginners.

voortzetten. Het is een ware opgave, die veel talent, verinner-

Aljosja, het derde verhaal, voert ons de wereld der volwassenen binnen. Hier vindt de hoofdfiguur de weg naar binnen, die

lijking en rijpheid vergt. Daartoe is een langzaam groeiproces
nodig.

meteen ook de weg naar zijn vrouw kan betekenen, na de

Het verwerken van eigenlijke gebeurtenissen, het zuiver epi-

De zoon zal die geestelijke zoektocht

ontmoeting met de kapper Aljosja, een vereenzaamde, mu-

sche, is in deze twee verhalenbundels nog niet de sterkste zijde

ziek-gevoelige man van Russische herkomst. Door dit contact

van Egbert Aerts. Zijn begaafdheid, verbonden met zijn nei-

heeft hij geleerd afstand te doers van alle leugen en onwaarach-

ging tot introspectie, toont zich hier vooral in het oproepen

tigheid, om eindelijk een echte relatie met zijn vrouw op te

van de innerlijke wereld van zijn personages en de overwe-

bouwen. Als ze beiden de kapper opzoeken, is op deze laatste

gend melancholische sfeer. De lijnen zijn echter uitgezet, om

een misdaad gepleegd. De muziek die de hoofdfiguur samen

de sprong te wagers naar de meer omvattende roman.

met hem had willen beluisteren, zal hij voortaan met zijn

Egbert Aerts heeft van bij het begin hoge eisen gesteld aan zijn

vrouw beluisteren. Daarmee laadt hij een nieuwe `schuld' op

schrijverschap en aan de lezer. In een themanummer van het

zich, maar anderzijds wenkt ook hier de hoop op een haalbaar

tijdschrift

geluk.
Uit de drie verhalen blijkt hoezeer Egbert Aerts begaan is met

generatie ? (juli-augustus 1980), pleitte hij voor een literatuur

de problematiek van schuld en boete en hoe de schuld tegen-

het levensgebeuren zelf, die opnieuw de band legt tussen

over het leven slechts kan ingelost worden na voldoende
ervaring en innerlijk lijden. Zijn hoofdpersonages vluchten

woord en fundamentele menselijke ervaringen' . Bij hem gaat

nog vaak weg in het verleden en in de verbeelding. Opvallend

vende structuur en een rijk ideeengoed, gegroeid uit een niet

hierbij is de functie van het schrijven zelf, als een snort

alledaagse eruditie. In hoeverre hij daar met zijn romans

inlossen van de schuld tegenover de vaderfiguur. Johan wil

(reeds) in geslaagd is, valt elders in dit nummer te lezen.

schrijver worden zoals zijn vader, de hij-figuur in het laatste

Kreatief, 'Het jongste Vlaamse proza: een stille

`die haar esthetische authenticiteit haalt uit een bezinning op

dat gepaard met een bijzondere aandacht voor vorm en zinge-

Om nergens meer thuis te horen...
Egbert Aerts, homo viator
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waarin de zogenaamde 'stale

roepen elkaar op, bevestigen elkaar tot een sublieme eenheid
is bereikt.' De motieven, die Aerts in zijn romans (ik wil me

generatie' aan het woord werd gelaten, noteert Egbert Aerts

in deze bijdrage beperken tot het werk van grote omvang,

enkele reflecties rond het schrijven zelf en rond literatuur in

meer specifiek tot de scharnier-roman die

'We hebben een
literatuur nodig (en kwantiteit speelt in dit geval Been rol) die
haar esthetische authenticiteit haalt en puurt uit een bezinning op het levensgebeuren zelf, die opnieuw de band legt
tussen woord en fundamenteel menselijke ervaringen, – een
literatuur in laatste instantie waarin het mysterie mens centraal staat.'

binnen het oeuvre) ontwikkelt, zijn de volgende: de spanning

In het 2/3-dubbelnummer van de veertiende jaargang (1980)
van het tijdschrift

Kreatief,

het algemeen. Ik Licht er volgende passus uit:

De terugkeer is

tussen droom en werkelijkheid; de innerlijkheid, die focaliseert op het schoonheidsverlangen; de beweging, die, letterlijk gezien dan, de gedrevenheid oproept waarmee de personages hun zoektocht ondernemen. In

Een oord van verlangen

overheerst de evasie-betrachting. De realiteit wordt als uiterst
negatief ervaren: in de samenleving lijken een aantal krachten

Aerts is allerminst een veelschrijver. Op de verhalenbundel

werkzaam die een regelrechte aanslag plegen op de innerlijk-

De afspraak, waarmee hij in 1973 debuteerde, volgde relatief
snel een tweede bundel, Johans Ontwaken (1975). Dan publi-

heid. Aerts' proza vertoont op dit punt van zijn ontwikkeling

ceerde Egbert Aerts, met grote tussenpozen weliswaar, drie

die erin worden getekend, aan de rand van een gebeuren, dat

Een oord van verlangen (1979), De terugkeer van
Werner Meyrink (1985) en Andersen, of de ring rond Brussel

het dualisme van droom en werkelijkheid op ingenieuze wijze

(1989). Op meer dan een plaats in zijn oeuvre reikt de auteur

geintegreerd in de roman via het principe van de elkaar

romans:

een dromerig karakter, het beweegt zich, net als de personages
onuitspreekbaar, onvertaalbaar blijft. In

De terugkeer wordt

zijn lezers een verklaring aan voor de `cultuur van de traag-

weerspiegelende personages: Herman Leendert en Werner

De terugkeer staat o.a. dit: `Zo stelde
ik me een echt kunstenaar voor: iemand die kan wachten,
d.w.z. er niet op uit is om concepten of ontwerpen te voltooien
voor ze er hem zelf toe dwingen. Hij zwijgt wanneer het
noodzakelijk is. En uit die noodzaak ontstaat er een stilte die
ruimte schept voor volgend werk.' Bovendien is het zo dat

Meyrink zijn in wezen afsplitsingen van een en dezelfde

heid' die hij aankleeft. In

Aerts aan een oeuvre werkt: de anekdotiek is in zijn teksten tot
een minimum herleid, veeleer is het hem erom te doen via de
taal de schoonheid te her-bronnen. Elk boek is de onmisbare

Andersen-boek verwoordt de
'De belangwekkende, waarachtige
auteur werkt aan een opera met een voorafbepaald, vast
aantal bedrijven. Elk bedriff: een boek. Elk boek: een bedrijf
dat binnen de kortst mogelijke tijd een vervolg dient te krij gen.
Zo worth het magnum opus geboren waarop de tijd zelf Been
vat heeft. Het ene werk is Spiegel van het andere. Motieven

figuur.

`Zonder Meyrink ben ik niemand' , beweert Leendert,
',le beleeft wat hij heeft beleefd.' Een identieke

en nog:

afsplitsing, met daarin een onmiskenbare (klank-)allusie op

Andersen: Arends en Andersen
zijn twee gezichten van een en dezelfde figuur, de auteur. De
terugkeer is een eerste stap in de poging tot `ordening' (het
derde hoofdstuk in de roman draagt als titel: Tekenen van
liefde - Een ordening): orde scheppen in de chaos die in het

de eigen naam, komt voor in

schakel in een geheel. In het

/even van de mens wordt veroorzaakt door het besef dat in de

hoofdfiguur het als volgt:

uiterlijke realiteit niet zijn uiteindelijke en definitieve bestemming kan liggen. Werner Meyrink gaat in het naar hem
genoemde boek het verst, in die zin dat hij de normen van de

'Het moet mogelijk zijn', denkt hij,
`jets te verwezenlijken dat je innerlijk bevrtjdt.' Hij stapt uit

burgerlijkheid doorbreekt.

het onderwijs, verlaat zijn vrouw Inge, die gekozen heeft voor
de materiele zekerheid, en begint een jaren durende dooltocht,
een tocht die hem enkel terug bij zichzelf moet brengen. Was
het aanvankelijk het verlangen `naamloos te worden' dat hem
op zijn queeste voor ogen stond, uiteindelijk openbaart zich
aan hem een `andere' werkelijkheid, waarin droom en werke-

'Diana
beminnen is houden van het morgenlicht en het ontwaken, is
weigeren dat de dag begint. Inge is dag en nacht, meer nacht
dan dag: hoar liefhebben is verdwalen in re gen en mist.' Inge:
lijkheid harmonisch in elkaar opgaan in de liefde:

de vrouw die gesteld was op uiterlijk vertoon. Diana: de
geliefde

'die je verliest zodra je ze wil vasthouden.'

En

daartussen: de moederlijke, zorgende vrouw, die door Aerts
wordt geassocieerd met de
BrOnte. In

De terugkeer

Wuthering Heights

van Emily

beleeft Werner Meyrink, tijdens zijn

verblijf in Engeland, een kortstondig avontuur met de studente Carol, die dweept met het BrOnte-boek. Zij komt om in een
ongeval, net als haar alter ego in Andersen, Emmy Terborne
(een anagram van Em. BrOnte). De parallellie voor wat betreft
de vrouwenfiguren in beide romans is overigens opvallend:
Carol-Emmy, maar evenzeer Inge-Lilith (deze laatste wordt

34/98

Om ergens meer thuis te horen...

Andersen-boek de incarnatie van het kwade, `waar
wanorde heerst verschijnt Lilith, is het nacht').

in het

Herstelt Meyrink uiteindelijk de band met de werkelijkheid
(zijn `terugkeer' dient ook in die zin begrepen), in Herman
Leendert blijft de dromer verder leven. Als Leendert, die
zaalwachter is in een museum (Meyrink is historicus !), het
relaas van Meyrink heeft aanhoord, beseft hij dat hij jarenlang
met lege handen heeft geleefd. De crisis in zijn leven ontstaat
wanneer hij in het museum het meisje Nina ontmoet. Zij wordt
voor hem de belichaming van de schoonheid, opdoemend uit
een landschap van mist en regen, van somberheid en vervlakkende eentonigheid. Maar evenzeer wordt zij voor hem de
onbereikbare geliefde: enkel via haar vriendin Hilde, niet
toevallig de dochter van de minnaar van Inge, kan Leendert
pogen haar te benaderen. Meteen is de vernuftige structuur
van

De terugkeer van Werner Meyrink

blootgelegd: beide

protagonisten komen steeds dichter bij elkaar te staan, tot ze
uiteindelijk samenvallen en een en dezelfde figuur worden.

De spanning tussen droom en werkelijkheid wordt, op een
volgend niveau, door Egbert Aerts eveneens geprojecteerd
binnen de relatie literatuur (kunst) - werkelijkheid. In De
terugkeer noteert Leendert in zijn dagboek: 'Hoe kunnen
woorden oorden worden ? Hoe ontstaat een gesprek ? Waar
zijn spreken en luisteren een en hetzelfde gebeuren ?' En in
Andersen lezen wij: Wooit ontsnap ik aan het ritueel der
woorden, nooit aan die verschrikkelijke naam kunstenaar.
Maar ik wil geen boek, geen schilderij... Het onvertaalbare
leven wil ik.' In de figuur van Peter Wagenaar, die in De
terugkeer de schakel is tussen Meyrink en Leendert, verwoordt Aerts zijn fundamentele visie op de creativiteit: 'de
echte werkelijkheid hoeven we niet eindeloos ver te zoeken. Ze
is in ons en ook in de Bingen die het gezicht van de wereld nog
niet hebben verminkt.'

Egbert Aerts voert zijn lezers omzichtig mee op de weg naar
de verinnerlijking. De werkelijkheid, zoals die zich op een
direct-waarneembare wijze aan ons vertoont, is slechts een
illusie. Wagenaar opnieuw: 'Het andere waartoe we steeds
zullen behoren, leeft in ons. Het is die onuitsprekelijke
schoonheid die zich slechts onthult in de schaarse ogenblikken van zuivere, universele liefde.' In die zin is het proza van
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Egbert Aerts duurzaam in de letterlijke betekenis van het
woord: wat onecht is, wordt afgewezen. Zo wordt de taal
instrument om het echte leven in beeld te brengen.
In het motief van de beweging roept Aerts, als een correctie op
het beeld dat wordt gefixeerd in taal, het onvoltooide van zijn
onderneming op. De personages worden gedreven door een
vage onrust, een onvertaalbaar besef van een diepere werkelijkheid, die de weg naar de ziel toe is. Hierin ligt ook het
engagement van Aerts: echte literatuur is kritiek op het leven,
`daarom zal ze zichzelf steeds zuiveren van leugens, schijn,
glitter – zichzelf telkens weer in vraag stellen.' (uit Andersen).

Met John Fowles uit The French Lieutenant' s woman beweert
Egbert Aerts: 'A planned world is a dead world'. Wie het
oeuvre van Aerts doorgrondt, waagt de sprong in het onbekende, de sprong in zichzelf. Het avontuur van de kunst die raakt
aan het mysterie van het bestaan. Zonder de band met de
realiteit volledig te negeren – ergens blijven zijn teksten
steeds op een of andere manier op de directe omgeving
betrokken overstijgen de teksten van Egbert Aerts de
alledaagsheid van de feuilletons die onze letteren dreigen te
overspoelen.

Kunst die samenbrengt
Andersen of de ring rond Brussel
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Patrick Lateur
Tussen

De terugkeer van Werner Meyrink (1985) en Andersen
of de ring rond Brussel (1989) /open meerdere draden die

nogal partijdige aanval op de esthetische opvattingen van de

beide werken inhoudelijk en formeel verbinden. Aerts roept

is, en dat zij geen behoefte heeft aan een theorie die zichzelf

mensen tot leven die vanuit hun innerlijke verscheurdheid op

in stand wil houden.' (38) Zijn kritiek betrof `een recent boek

zoek gaan naar een authentieke wijze van bestaan. Vervreem-

van A' die in het vervolg van de roman Hugo Arends blijkt te

ding en scheiding, toenadering en ontmoeting zijn de diverse

zijn (132). Achter dit romanpersonage schuilt dus Egbert

auteur, waar deze stelt dat echte schoonheid vanzelfsprekend

stadia die de personages doorlopen en waarbij zij een doorge-

Aerts die voor de aandachtige lezer van zijn oeuvre met deze

dreven en vaak pijnlijke introspectie niet uit de weg gaan.

herhaalde stellingname de link legt tussen

Precies omwille van dit zelfonderzoek schrijft de auteur zijn

Meyrink en Andersen. De thematische eenheid van zijn werk zal overigens later

romans niet alleen in de epische verhaalvorm, maar laat hij de

door nog andere verwijzingen duidelijk gemaakt worden. Dat

lezer zijn figuren vooral van binnenuit beleven. Innerlijke

Aerts binnensluipt in zijn eigen roman is niet zozeer een teken

Meyrink als

van artistieke zelfingenomenheid dan wel een verhullende en

Andersen een heel eigen structuur mee waarin Egbert Aerts

langzaamaan onthullende manier om gestalte te geven aan

zich vlot beweegt en die samen met de uitgediepte thematiek

zijn artistieke aspiraties.

het waarmerk van zijn schrijverschap vormt. Merkwaardig is

Voor de auteur is het huwelijk tussen kunst en kunstkritiek,

de nadrukkelijke aanwezigheid van de kunst in beide werken.

i.c. literatuur en literaire kritiek, een broze aangelegenheid.

monologen, dagboeken en brieven geven zowel

Beeldhouwkunst en schilderkunst, muziek en literatuur vor-

Scheppende en kritische krachten bewegen zich voortdurend

men niet alleen het klankbord voor de innerlijke zoektocht van

in een spanningsveld waar de oordelende en catalogerende

de romanfiguren, zij zijn ook de kanalen waarlangs de perso-

kritiek een permanente bedreiging vormt voor kunst en

nages tot zingeving komen, het leven in waarheid ontdekken

schoonheid. Deze laatste ontsnappen aan elke poging om hen

en weer in staat zijn tot echte ontmoeting.

in categorieen te vatten omdat ze zelf een uiting zijn van het

In die zin wordt

Andersen of de ring rond Brussel,

Aerts' boek

ongrijpbare en mysterieuze leven. Kunstenaar en criticus

De

vinden elkaar moeilijk en als de criticus niet in de schaduw

In deze laatste roman legt de

van de kunstenaar kan staan, is het allicht beter dat hij

over schoonheid, kunst en creativiteit, voorbereid door

terugkeer van Werner Meyrink.

auteur op diverse plaatsen uitspraken in de mond van Hendrik

verdwijnt.

Leendert die zijn eigen esthetica illustreren. In zijn `Tussen-

Deze esthetische belijdenis heeft de schrijver en criticus (!)

tijds dagboek' vertelt Leendert hoe hij terechtkomt in een

Aerts verwoord in een intelligente en knap geconstrueerde

kelder waar een artistiek gezelschap huist. De hoofdredacteur

ideeenroman. In

van een literair tijdschrift daagt Leendert uit met zijn stelling

met een rijkdom aan symboliek en sententies een theoretisch

over de taligheid van de literatuur, waarop hij repliceert:

inzicht tot leven in herkenbare personages. Een roman die,

`Schrijven is delven in het leven of geschiedenis bedrijven.

meer dan op het eerste gezicht zou lijken, alles met het leven

Het grote boek is altijd een levensverhaal dat ons de mens leert

te maken heeft en (dus) ook met het leven en werk van de

kennen tot in het diepste van zijn ziel.' (52) En als de redacteur

auteur zelf.

beweert `dat de kunstenaar tot tack heeft zijn medium in al zijn
mogelijkheden te exploreren en dat het kunstwerk een /outer
vrijblijvend produkt van intellect en verbeelding is', noteert
Leendert in zijn dagboek: 'Wen moest ik onwillekeurig denken aan wat Meyrink me had toevertrouwd over Wagenaars
manier van leven en werken, en ik liet me ontvallen dat kunst
ook wel iets te maken kon hebben met het onthullen van de zin
die in de werkelijkheid schuilt.' (53) Het is ook in een gesprek
met de hier vermelde kunstenaar Peter Wagenaar dat Hendrik
Leendert met klem beweert: `Ik weiger aan te nemen dat iets
mooi is, omdat er luid en met veel gezag wordt beweerd dat het
mooi is. (...) Echte schoonheid heeft geen behoefte aan een
theorie die zichzelf in stand wil houden. Zij is vanzelfspre-

vanzelfsprekende ervaar ik niet meer.' (157)
Kunst en leven is de kern van het artistieke credo van Egbert

kend, en dat
Aerts.

Het verrast dan ook niet deze laatste stelling woordelijk terug
te vinden in Andersen. De hoofdfiguur, die zijn naam ook als
titel aan de roman meegaf, is een criticus die begint te twijfelen aan de zin van zijn kritisch werk. In de stapel ongelezen
correspondentie vindt hij een reactie van een lezer op een van
zijn laatste recensies: `Toch kan ik niet instemmen met uw

Andersen of de ring rond Brussel

brengt hij
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Andersen

verhaal, waarin de auteur zelfmoord moet plegen, te voltooien
en wacht intussen tevergeefs op de verongelukte Emmy met

De oorzaak van twijfel en ontreddering bij de veertigjarige

wie hij een afspraak had voor de opening van de tentoonstel-

vrijgezel Stefan Andersen, inspecteur bij het middelbaar

ling van werk van M. Naert en K. Abel (Wageman). Op die

onderwijs en alom gewaardeerd criticus, is de gewilde ont-

vernissage in het kasteel Nederloo wordt Andersen getroffen

moeting tijdens een inspectiebezoek met de lerares Cathleen,

door het werk van beide kunstenaars dat de eenzame maar

zijn vroegere geliefde. Zij is nu de levensgezellin van de

geprivilegieerde plaats van de kunstenaar verheerlijkt. Die

schilder Brendan Wageman van wiens werk de criticus ooit

confrontatie maakt Andersen definitief anders en als hij van

afstand heeft genomen. Die vervreemding blijft knagen en

Kate verneemt dat Wageman hem binnenkort verwacht,

Andersen beseft dat hij zijn innerlijk evenwicht en zelfverze-

breekt voor Stefan een pijnlijk maar bevrijdend ogenblik aan.

kerdheid alleen maar kan terugvinden door opnieuw contact te

De criticus neemt afscheid van de kunstenaar: lij alleen kunt

zoeken met de kunstenaar Wageman. Het dagboek dat hij

nog bestaan, daarom ga ik, moet ik zwijgen opdat jij zou

voortaan bijhoudt, tekent de splitsing die zich in hem voltrekt

kunnen spreken' (211). In dit eindstadium van de roman is

tussen de ambtenaar die houdt van orde en regelmaat en de

Andersens dagboek roman geworden, geschreven door Hugo

nachtwandelaar die zich overgeeft aan de chaos en het onbe-

Arends.

rekenbare. Het dagboek is een negatief zelfportret en zou op
die manier `een beweging moeten zijn naar de andere toe, een

Realiteit en symboliek

stap in de richting van het definitieve anders worden' (18). Op

Meyrink kenmerkt en waarin het

die eenzame weg is Stefan veroordeeld om zich telkens anders

De drieledige structuur die

te gedragen in het contact met de vrouwen die hij in zijn

dialectisch spel van these en antithese tot een synthese leidt,

besloten wereld laat binnendringen. Bij Emmy Terborne kan

bepaalt ook de compositie van

hij tot rust komen en voelt hij aan wat vriendschap zou kunnen

sende ontmoetingen die Andersen op een andere weg zullen

betekenen. De demonische Lilith laat hem de zintuiglijke

brengen), het verleden (het korte tweede hoofdstuk waarin

schoonheid van het lichaam ervaren. Voor Cathleen/Kate is

Andersen tijdens zijn tocht rond Brussel afrekent met zijn

Andersen: het heden (de beslis-

hij niet /anger de inspecteur maar de criticus die recht moet

verleden en met zichzelf), de toekomst (die hem onafwend-

laten wedervaren aan Brendan. Behoren die drie vrouwen tot

baar nog eenmaal bij Brendan brengt).

zijn buitenwereld, tegelijk zijn zij de belichaming van wat

Binnen dit tijdsverloop kan de lezer Andersen volgen vanuit

Andersen innerlijk beroert, afstoot en aantrekt.

diverse perspectieven: de hij-vorm van het verhaal, de ik-

Het korte middenluik van de roman beschrijft de rit rond de

persoon in de innerlijke monologen van dagboek en brieven,

hoofdstad (cfr. de ondertitel van de roman) die Andersen
terugbrengt in een paar dorpen die een rol speelden in zijn

de jij-vorm in de voor Aerts karakteristieke intense dialogen,
heel even zelfs de wij-vorm (112-113) waarmee de auteur zijn

leven en waar zijn mislukking begon. Daar groeide zijn drang

romanfiguur a.h.w. loslaat en met de lezer hem vanop afstand

om een plaats te veroveren in de kunst via de kritiek: `Wie wil

bekijkt. Dit wisselend perspectief is een adequate manier om

meetellen, moet over de taal macht verwerven. Hoe groter die

de innerlijke onrust van Andersen te evoceren en getuigt

macht, hoe onaantastbaarder het gezag' . (103) Daar heeft hij

tegelijkertijd van Aerts' eigen zoektocht om schrijvend vat te

ook leren houden van 'de esthetiek van het ritueel, het mooie
woord, het mooie gebaar...' (105) Uiteindelijk belandt hij in

krijgen op het leven.
De gevarieerde vormgeving wordt inhoudelijk versterkt door

Groenendaal waar Ruusbroec hem de weg wijst: `keer in U

een wondere mengeling van werkelijkheid en verbeelding. De

zelve en open het boek van uw geweten...' (115-116).

symboliek in de naamgeving en de metaforen (o.m. het terug-

Het derde deel van de roman is helemaal gericht op de

keren beeld van de twee zwanen, de helse tocht rond de

bevrijdende ontmoeting met de kunstenaar Brendan Wage-

hoofdstad) dwingen de lezer voortdurend verder te kijken dan

man. In een cynisch spel daagt Lilith Andersen als criticus uit

de woorden. Net als Andersen zelf bij wie tijdens de vernissa-

een einde te bedenken voor het verhaal dat zij had geschreven

ge een lied van Dowland nazindert: 'Believe not sense, eyes,

en waarin zij een bekend schrijver laat ontmaskeren als een

ears...' (188). In dezelfde richting werken de talrijke citaten

leugenaar. Andersen doorziet de afrekening en voelt zich

uit de wereldliteratuur. Men zou die intertextualiteit kunnen

gedwongen het verhaal, zijn verhaal te voltooien, uitgerekend

interpreteren als een nadrukkelijke manier om de criticus

tijdens een kritieke levensfase waarin hij zichzelf aan het

Andersen te typeren als iemand die het leven verliteratuurt. En

ontmaskeren is. Hij roept de hulp in van de schrijver Hugo

dat gaat even op, daar waar Andersen Lilith in de rol ziet van

Arends wiens vorig werk hij onheus heeft behandeld maar

Sarah Woodruff die in Fowles' French Lieutenant's Woman
Charles wist te verleiden. Maar het feit dat ook Meyrink vol
literaire allusies steekt (o.m. ook Fowles), wijst erop dat voor

krijgt de raad het manuscript terug te geven. Tijdens een
hallucinante tocht door het nachtelijke Brussel komt Arends'
romanfiguur Walter (Werner uit Meyrink) hem steeds als zijn

Aerts de verwerking van literaire citaten een uitgelezen ma-

spiegelbeeld voor ogen: 'Walter schreef: ik wil afwezig worden... en ging daarom zwerven (...) op zoek naar een nieuw

nier is om zijn denkbeelden te ondersteunen met de ideeen van

leven' (161). Andersen maakt een aantal schetsen om Liliths

zijn werk. Overigens is die werkwijze wel erg aangewezen in

zijn geliefde auteurs om zo nog meer diepgang te geven aan
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een roman die precies creativiteit en schoonheid tot thematiek
neemt. Uiteindelijk ervaart de lezer a.h.w. een symbiose der
kunsten omdat literatuur, muziek en beeldende kunsten in
deze roman elk op hun manier getuigen van de zoektocht van
velen naar schoonheid die het leven zin geeft. En dat geeft
Andersen een ongewoon gehalte mee.
Wegen naar kunst en leven
In Andersen ondergaat de hoofdfiguur een ware metamorfose.
De programmerende en ordende ambtenaar zonder diepgaande relaties, de zogenaamde criticus die met vaste patronen en
categorieen macht verwerft binnen de literaire wereld, komt
tot de vaststelling dat hij al die jaren in het leven en in de kunst
mislukt is. Zijn midlife-crisis is van een heel andere aard dan
die Welke de modale roman schildert. Zij dwingt hem tot een
fundamentele bezinning op zijn kritische activiteit die zich tot
dusver bezighield met werk dat zonder enige moeite in de
publieke belangstelling kon worden geschreven en dat vooral
aandacht had voor de glitter van de vorm, de virtuositeit en de
originaliteit. Daardoor legde hij de echte kunstenaar aan
banden en pleegde hij verraad tegenover het kunstwerk. Bovendien verbergt zijn schijnbaar aantrekkelijke maatschappelijke positie een diepe eenzaamheid waarin elke warmte van
menselijke relatie ontbreekt. Ook het leven is aan hem voorbijgegaan. De sprong naar de andere heeft hij nooit gewaagd
evenmin als de sprong in de mysterieuze diepte van de
schoonheid. Het sprookje (Andersen !) van de carriere, het
maatschappelijk aanzien en de gerenommeerde criticus kan
hem niet meer voldoen. Hij moet anders worden (nogmaals
Andersen !). De weg naar de authenticiteit en de creativiteit
duldt geen compromissen. Het wordt een leven op het scherp
van het mes.
De weg naar een ontdekking van de schoonheid begint nochtans vrij vroeg in het verhaal. In zijn woonkamer bewaarde
Andersen Binds jaren een uniek stuk: een sierlijke, porseleinen
vaas met een ragfijne blauwe bloem. Pas nu, in de dagen van
ontreddering, kan hij zich overleveren aan de mysterieuze
schoonheid van de vaas die hem de woorden uit Keats' Ode to
a Greecian Urn ingeeft: 'Beauty is truth, truth beauty – that is
all / Ye know on earth, and all ye need to know' (37). Het
herinnert de lezer van Meyrink aan wat Hendrik Leendert tot
Hilde zei: 'Het echte kunstwerk onthult een waarheid die je in
extase brengt: het voert je uit boven je eigen nietigheid, je gaat
op in zijn waarheid.' (74)
Het is ook die vaas die Lilith onverhoeds breekt en 'zij stond
er niet eens ontdaan bij' (138). Lilith, de demon (de belichaming van het kwade in de Babylonische mythologie), is de
negatieve weg naar de schoonheid. Het manuscript dat zij
Andersen overhandigt om het te voltooien en waarin het
bestaansrecht van de kunst zelf in twijfel wordt getrokken, is
alleen maar een spel. Want 'kunst is zeker niet mijn levensboom' (142), de totale negatie van een der motto's van de
roman: 'Art is the tree of life' (William Blake). Tegelijk is
Lilith de negatieve weg naar het leven. Ook op dat vlak speelt

zij een spel met de weerloze Andersen die in zijn geestelijke
verwarring zich overgeeft aan de roes van de onbevredigende
liefde.
Tegenpool van Lilith op Andersens weg naar de herontdekking van het leven is Emmy Terborne. Haar moederlijke zorg
en begrip voor Stefans crisis had hem een eind kunnen vooruithelpen. Op de terugweg uit de Ardennen, de 'woeste hoogten' , verongelukt zij Wier naam een duidelijke verwijzing
inhoudt naar Emily Bronte. Haar verdwijning en de gemiste
kans die zij voor Andersen betekende, doet denken aan Carol
uit Meyrink (117 -126).
Lilith en Emmy activeren het spanningsveld van Andersens
innerlijke strijd en plaatsen hem voor nieuwe keuzen die
bijdragen tot het uitklaren van zijn weg naar een nieuw leven
en de kunst. De cruciale vrouwelijke rol daarin is weggelegd
voor Cathleen. Zij is het die het ganse proces op gang brengt
en spreekbuis en wegwijzer is van en naar de afwezige Brendan Wageman. Zijn atelier, zijn 'onderwereld' (206), ligt in
een verwilderde omgeving (80) en een haast behekst landschap (82) en Cathleen/Kate bewaakt als een godin (Hecate)
de toegang ervan met twee (helle)honden. Zij heeft Andersen
het leven anders doen zien maar blijft voor hem de onbereikbaar geworden jeugdliefde: le behoort me toe, Stefan – maar
je zal mij niet bezitten... Je moet mij voorbij om Brendan te
ontmoeten.' (92)
Kunst die samenbrengt
De kunstenaar Brendan Wageman is Andersens absolute tegenpool. Hij vertegenwoordigt de kunst in al haar geheimzinnige diepten waarin Stefan tot dusver niet durfde springen. De
keuze van zijn naam is eveneens symbolisch. Brendan herinnert wellicht aan de middeleeuwse reizende Brandaan. De
schilder is inderdaad de reizende (Spanje) en dus in de roman
de grote afwezige, maar die des te meer aanwezig wordt
gesteld door het feit dat hij voortdurend het ultieme referentiepunt is. Met Wageman bedoelt Egbert Aerts wellicht ook de
kunstenaar, de man die de sprong naar de schoonheid waagt.
Een duidelijke pendant van Wageman is de kunstenaar Peter
Wagenaar in Meyrink die ook op een verlaten plek woont, op
reis is naar Spanje en later ook het boek van Werner en
Hendrik zal lezen. De kunstenaarsnaam van Wageman, K.
Abel, verwijst naar de onschuld van de bijbelse figuur en naar
`het verhaal van Abel Sanchez, die voor zijn `vriend' ten
onder werd gebracht' (98).
Ook de criticus Andersen heeft zijn jeugdvriend onrechtvaardig behandeld. Daarom wordt hij naar de vernissage op Nederloo gedreven om Brendan eerst in zijn werk opnieuw te
ontmoeten. Daar treft hem Brendans tekening `De fijnproever' die Andersen interpreteert als zijn beeld: 'Die man wil
springen om te achterhalen wie hij is' (188). En ook Brendans
kunstbroeder M. Naert (Frans Minnaert) zet Stefan aan het
denken met zijn triptiek 'Artiest en criticus' (cfr. de illustratie
op de omslag van de roman): `Doordringend en zelfbewust
kijkt de artiest vanop het ene luik in de richting van de criticus
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op het andere luik. Het gezicht van de criticus wijkt lichtjes

belijdenis kon Andersen zelf niet meer noteren in zijn dag-

achteruit. Het is een onherkenbaar gezicht: zonder ogen, zon-

boek, zijn verre aanzet tot creativiteit, dat hij aan Brendan had

der mond; tenzij de monsterachtige opening gericht naar de

overhandigd. Hugo Arends verwerkt die dag-

artiest daarvoor moet doorgaan. Vreemde gewassen lijken

boeknotities en Brendans relaas van zijn ontmoeting met

hem gevangen te houden of te overwoekeren. Ze Koren thuis in

Stefan in zijn boek. Het boek van Arends brengt samen zoals

hetzelfde gebied. Maar de ene ziet en zwijgt: den groot alziend

ook het vorig boek van Arends/Aerts mensen samenbracht:

oog is hij ; de andere is blind en schreeuwt.' (181)

`Ja, Stefan. We moeten dwars door onszelf gaan, onze inner-

De revelerende kracht van de kunst versus de verstikkende

lijke verdeeldheid als vertrekpunt nemen. Daarom heb ik

macht van de criticus, de eeuwige schoonheid versus de oude

Walter (=Werner) in het leven geroepen en zijn vriend Hen-

criticus die in Andersen moet sterven. Als de criticus zelf geen

drik, om een ontmoeting mogelijk te maken die elders, buiten

kunstenaar wordt of in de schaduw van de kunstenaar wil

het boek, misschien niet kan.' (189)

staan, is elk gesprek onmogelijk. Deze bevrijdende bood-

In de verrassende ommekeer vanaf 203 laat Arends Andersen

schap van het tweeluik is een bevestiging van wat Stefan,

na zijn contact met Wageman verdwijnen. Alleen de kunste-

werkend aan Liliths manuscript, reeds ervoer: 'Eike kunste-

naar kan nog bestaan, de oude criticus moet zwijgen opdat de

naar is een criticus en niet omgekeerd; het kritisch vermo-

kunstenaar zou kunnen spreken. Andersen moet de eenzaam-

gen is een fundamentele drijfveer tot creativiteit, tot het

heid opzoeken waarmee ook Brendan ooit heeft geworsteld

voortdurend zoeken naar nieuwe vormen doordat in deze

om, zoals in elke authentieke religieuze ervaring, in het

wereld niets definitief is; daarom is literatuur kritiek op

alleen-zijn de bron van schoonheid te ervaren.

het leven, daarom zal ze zichzelf steeds zuiveren van leugens, schijn, glitter – zichzelf telkens weer in vraag stellen;

Andersen; Arends, Aerts

uiteindelijk is de enige, waarachtige criticus de kunstenaar
zelf !' (173)

De Lange eenzame weg die Andersen heeft gevolgd (zijn

Na de confrontatie met het werk rest er de uiteindelijke

dagboek) en die hij nog moet volgen na zijn bezoek aan

ontmoeting met de kunstenaar Wageman zelf en wordt de

Brendan (zo schrijft Arends) is kenmerkend voor de figuren

onvoltooide ring gesloten. De 'kunst die samenbrengt' (189)

die Egbert Aerts in het leven roept. `Geen enkele weg leidt

ruimt alle obstakels die het onbegrip van de kritiek en het

naar de diepste zin van de wereld of hij dwarst eerst het eigen

onbegrepen leven opwierpen, uit de weg en vervaagt de gren-

innerlijk leven; het is inderdaad op die weg dat wij de echte

zen tussen kunstenaar en criticus: `Ik ben dwars door mezelf

vrijheid kunnen ervaren.' Deze mijmering van Hugo Arends

Keen gegaan om jou te vinden. Ook door jou moet ik Keen... tot

(203) is niet alleen een parafrase van een motto dat Aerts voor

de ultieme uitdaging' zegt Stefan tot Andersen (209). Die

zijn roman aan Novalis ontleende (Gelingt' s, das Innre zu
entblOssen,/So bricht der Tag der Freiheit an). Het is ook een
letterlijke herhaling van wat Aerts reeds in Een oord van

verlangen(115) schreef. Daarmee identificeert Aerts zich nog
Het Kasteel Nederloo te Vlezenbeek (St.-Pieters-Leeuw), dat mee
als achtergrond fungeert in Andersen of de ring rond Brussel

maar eens met Hugo Arends en laat hij ook aanvoelen dat de
zoektocht van Andersen ook zijn queeste is. De voor het
oeuvre van Aerts zo typische ontdubbeling vinden wij dus ook
in deze roman. Versterkt door het spel van de letters vinden de
criticus Andersen en de schrijver Arends elkaar terug in de
schrijver-criticus Egbert Aerts.
De beste typering van Aerts' werk vindt de lezer dan ook in
wat Andersen denkt over het werk van Arends: ' ... in feite
moest het traag en intens worden gelezen... Je moest er tijd
voor vrijmaken... Na de lectuur bleef je zitten met het gevoel
dat het geschreven werd met een angstvallige schroom en veel
behoefte aan stilte, en sours had je bij het lezen de indruk dat
de auteur er zich haast over verwonderde toch te kunnen
schrijven over dingen die diep in zijn binnenste verborgen
lagen...' (132). En ook het artistiek credo van Aerts vernemen
wij in een brief van Andersen aan Emmy waarin hij Wagenaars kunst typeert: `Hij begreep dat zijn werk traag en in
eenzaamheid tot stand zou komen, dat veel verborgen zou
blijven en misschien ontoegankelijk voor wie er zich niet
onvoorwaardelijk aan overleverde. Het werd hem duidelijk
dat hij in zijn arbeid heel z'n bestaan op het spel zette, dat
gelijk Welke prestatie – geslaagd of niet – het bewijs zou

Egbert Aerts
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leveren van zijn gevecht om aan het leven betekenis te geven
en te ontlenen.' (97-98)
Zelden hebben kunstenaars zich zo kwetsbaar opgesteld in het
moeilijke gesprek tussen kunst en kritiek. Het stemt dan ook
tot nadenken dat deze gedurfde en intelligente roman aan veel
recensenten en critici onopgemerkt voorbijgegaan is. Niettemin bouwt Egbert Aerts rustig verder aan een oeuvre met een
heel eigen klank. De verwevenheid van

Meyrink en Andersen

is kenschetsend voor de thematische eenheid van Aerts'
oeuvre waarin de auteur op een authentieke wijze, los van elke
literaire trend en delvend in zichzelf, op zoek gaat naar een
verheldering van het leven en van zijn leven als mens en
kunstenaar. Het ligt in de logica van

Meyrink en Andersen dat
Thuiskomst in Brugge

van 1976 tot 1980 was hi' tevens lesgever in de afdeling
Voordrachtkunst van het Koninklijk Muziekconservatorium in
Brussel;
- met de verhalen en romans die hi' sinds 1972 publiceerde,
wordt hi' beschouwd als een typische vertegenwoordiger van
de zgn. 'stifle generatie' uit de jaren '70;
lid van PEN sinds 1977 (van de V.V.L. maakt hi'j geen deel uit);
- sinds 1967 is Egbert Aerts getrouwd met Betty Buckinx, criminologe; ze hebben twee dochters (Ilse, °22 april 1970 en Elke,
'19 februari 1977) en een zoon (Wibert, 0 31 januari 1974);
thans wonen zij op het adres:
Creynemstraat 13,
1570 Vollezele
tel. 054-56.67.82.

zijn voor dit jaar aangekondigde roman
die innerlijke queeste verderzet.
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Egbert Aerts (°1941):
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- geboren in Anderlecht op 25 november 1941 als enige zoon in
hetgezin van Huib Marie Aerts (Aarschot, '24 april 1908) en
Emilia Gierts (Meise, '17 augustus 1911), bediende;
Vader Aerts was als journalist (binnenlandse politiek, cultuur)
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De magische overztjde, 1960);
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- aan de K.U.Leuven studeerde hi'j van 1959 tot 1964 Germaanse
filologie: bij prof. dr. Jose Aerts (Albert Westerlinck) maakte
hi' zijn licentieverhandeling 'Het lichtmotief in de poezie van
Guido Gezelle' (1968);
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Normaalschool van het Brusselse St.-Thomasinstituut (Nieuwland 198);
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i.v.m. Johans ontwaken (1975):
- Bousset H. in Woord en schroom. Enige trends in

a) naslagwerken:

de Nederlandse prozaliteratuur 1973-1976.
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ERIK VAN RUYSBEEKS BOODSCHAP
In de lente van vorig jaar mocht de 76-j arige dichter-essayist-

Prijs voor Letterkunde van
de Vlaamse Provincies 1990 in ontvangst nemen voor zijn ge-

romancier Erik van Ruysbeek de

zamenlij k oeuvre: een laattijdig eerbetoon aan een auteur die
zich reeds decennialang in alle stilte inzet voor een geestelijke
renaissance van onze vertechniseerde Europese beschaving,
die al te zeer wordt beheerst door de verblindende machten
van ego en ratio. Een korte terugblik op zijn vroeger essayistisch werk lijkt ons noodzakelijk. Daarin immers formuleert
E. van Ruysbeek religieuze, culturele en artistieke opvattingen, die hij in de loop der jaren gestadig zal verdiepen en illustreren vanuit persoonlijke studie en ervaring. Zodra de weg
naar het doel is gevonden, kan er niet meer van afgeweken
worden; of eerder: het doel openbaart zich met flitsende, onbeschrijfbare klaarte en toont de weg. Het bevrijdende inzicht is er, maar je moet het ook nog waarmaken in het leven
van elke dag, wil het zijn vruchten afwerpen. Relevant zijn

Over een geestelijke dimensie en Diogenes
voor de drempel, dagboek van een Ardense zomer. Beide ge-

vooral het opstel

schriften, ontstaan in 1969, verraden een sterk kritische,
combattieve en van waarheid bewuste persoonlijkheid van
wie het engagement verder reikt dan dat van de toenmalige
tijdgenoten die in eerste instantie de maatschappij en Naar
structuren op de korrel namen. Het besluit van het opstel bevat een levensprogram. We citeren: "Hoofdzaak is dat de
geestelijke dimensie van wereld en mens stilaan sterker wordt
beleefd, dat wij uit het platte materialisme stijgen naar een
reelere, vollediger ervaring van de werkelijkheid, waarin het
dualisme van het materiele en het geestelijke opgeslorpt zal
worden in een `numineuze' werkelijkheid, waar wij deel van
uitmaken en die voor onze verwonderde innerlijke blik opdoemt uit een ongrondelijke afgrond van mysterie (...) dat
wij zelf zijn, dat wij leren ervaren (...) dat wij steeds zullen
blijven uitstamelen, doch dat wij nooit zullen achterhalen of
uitputten."'
E. van Ruysbeek heeft zich inderdaad nooit blind gestaard op
de actualiteit of het voorbijgaande verschijnsel. En toch staat
hij niet wereldvreemd in zijn tijd. Integendeel, hij legt getuigenis of van wat hij als duurzaam en echt heeft ervaren, zoekt

Die overtuiging spruit voort uit het inzicht dat Europa de ontwikkeling van "de organen die ons het geestelijke binnenvoeren" steeds heeft belet. Concentratie op de innerlijkheid zelf
van de mens is binnen het domein van kennisverwerving een
methode die de rationalistische Europeaan, voor wie "alleen
het materiele reeel schijnt", nooit nauw aan het hart heeft gelegen. Wel heeft hij zich steeds en nagenoeg uitsluitend bekommerd om de vorming van het intellect, een instrument

naar tekenen die wijzen op een herwaardering van de spiritu-

dat kwalijk geschikt is om door te dringen in de diepere wer-

ele dimensies van ons bestaan en houdt zich intens op de

kelij kheid die de mens uitmaakt. Vandaar dat er "aangepaste

hoogte van belangrijke ontwikkelingen op geestelijk en artis-

technieken" moeten worden verworven om het geestelijke in

tiek terrein. Zijn drang naar `weten-schap' is constitutief

ons te ervaren. Zijn voorbeelden zoekt E. van Ruysbeek in de

voor de totstandkoming van zijn literair oeuvre, dat ook kan

oosterse en de westerse, christelijke mystiek. Hij ontdekt o.a.

gelezen worden als het verslag van een leesavontuur, met dien

Aurobindo, de Indische godsdienstfilosoof, die een revolu-

verstande dat lezen (net als schrijven) steeds verwijst naar

tionaire yoga-methode vond waardoor de "ondeelbare, unie-

fundamentele bestaans- en zijnservaringen: theorie en praxis

ke eenheid van geest en materie" kan worden gerealiseerd en

vormen bij Van Ruysbeek een onverbrekelijke eenheid. De
speculatieve geest kan zich slechts voeden aan de bronnen

bestudeert grondig het boeddhisme, taolisme, hindodsme.
Wat de christelijke mystiek betreft, wordt hij vooral aange-

van het leven, waardoor ook het scheppend genie — de grote

trokken door figuren als Ruusbroec, Eckhart en BOhme.

kunstenaar — wordt gevoed. Voor E. van Ruysbeek is de

Juan de la Cruz echter kan niet zijn weg zijn. Deze past het

rechtstreekse weg naar de levensbron of de 'oerrealiteit' de

best in het dogmatische kader van de Kerk. Hij is immers de

mystiek.

"typisch christelijke mysticus Wiens mystieke ervaring juist
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voortspruit uit de noche oscura die de uitdrukking is van de

dimensie (1969). Het antwoord op de ultieme vraag naar zin

nacht van onwetendheid en nietigheid, waarin de transcendentie ons stort."

versregel "Was bleibet aber stiften die Dichter." Vanuit die

Transcendentie staat hier voor God als de volstrekt andere.

zekerheid drukt Van Ruysbeek tenslotte de overtuiging uit

Maar voor Van Ruysbeek is de godheid of de Ungrund niet

dat dichters die "met de totaliteit van hun wezen reageren, de

en functie van het dichterschap biedt HOlderlins beroemde

absoluut transcendent: er is tussen god en de schepping geen

eersten zijn om het verre schijnsel van een nieuwe morgen op

wezenlijk verschil, slechts een gradueel. En met onwrikbare

te vangen." In het nu manifesteert zich wat blijft, wat tijd en

zekerheid stelt hij: "Zonder mij zou God niet bestaan", een

ruimte overstijgt en aan de categoriserende rede ontsnapt. De

uitspraak waarvan hij toegeeft dat ze werd ingegeven door

dichter dient zo diep mogelijk in dat nu af te dalen om het

Meester Eckhart. — "Was ik er niet, dan zou God er ook niet

blijvende naar de oppervlakte te brengen, te bevestigen en

zijn", lezen we bij deze Duitse middeleeuwse mysticus, in wie

door te geven. De nieuwe morgen is dan de tijd, waarin het

E. van Ruysbeek een voorbeeld ziet, juist omdat hij met zulke

blijvende zich weer ten volle zal openbaren. Maar wat de

woorden de transcendentie (in absolute zin) durfde doorbreken.

beek ondergeschikt aan de mystiek of de onmiddellijke erva-

(dicht)kunst ook vermag, toch blijft ze volgens Van Ruys-

Grondslagen
voor een poezie van morgen (1957), dat o.a. een pleidooi in-

ring van onze "verbijsterende oerrealiteit" , die hij in latere

houdt voor de avant-gardistische dichtkunst die zoekt naar

grond is gaan noemen.

nieuwe uitdrukkingsmogelijkheden, de naam Eckhart op als

Het aanvankelijke optimisme gekoesterd n.a.v. het verschij-

Maar reeds twaalf jaar eerder duikt in het essay

geschriften — in navolging van Mime — meer en meer on-

weliswaar minder perfect voorbeeld van de geintegreerde

nen van de nieuwe experimentele poezie, waarin hij tekenen

mens die de synthese van al zijn elementen (rationele en inttitieve) heeft bereikt en leeft in communie met de universele

van een hergeboorte op geestelijk en aristiek vlak meende te
bespeuren, moet wijken voor een relativerende kijk op de

eenheid. Opvallend is dat dit opstel getuigt van een funda-

kunst waarvan de geschriften uit 1969 duidelijk blijk geven.

Diogenes voor de drempelbijv . haalt hij scherp uit naar de

menteel optimisme. Terwijl heel wat kunstenaars en intellec-

In

tuelen in de jaren vijftig onder invloed van de existentialisti-

Europese kunstenaars van na de renaissance. Hij bestempelt

sche filosofie van Sarte en Camus het bestaan als zinloos en

de meesten onder hen als estheten die totaal vervreemd zijn

absurd bestempelen, legt Van Ruysbeek de nadruk op de zin

van de werkelijkheid van het 'splendor veri' , zoals deze nog

van het Leven. Hij gelooft dat "het bewustzijn van universele

waarneembaar is bij Bach en Dante, of in de Egyptische tem-

eenheid en kommunie opnieuw algemeen zal worden (...) en

pels, de middeleeuwse kathedralen en de Chinese landschap-

de natuurlijke bewustzijnsachtergrond worden waarop het

schilderkunst. En hier raken we de kern van zijn esthetische

menselijk handelen, het dichten bijvoorbeeld, zal verschij-

opvattingen. Schoonheidservaring is waarheidservaring en

nen." Sporen van dit gestaag evoluerend bewustzijn vindt hij

vice versa; het ware en het schone zijn eenzelfde werkelijk-

in de poezie van de romantici, de surrealisten, de experimen-

heid. Wel is het zo dat de vormen die wij als schoon ervaren,

telen. Meteen is ook duidelijk geworden dat zijn kunstvisie

de emanatie zijn van de ongrond die schoonheid is. Grote

gedragen wordt door een sterk ethisch besef, hoezeer hij ook

kunst openbaart dan in haar concrete verschijningsvorm de

— in deze beginfase van zijn schrijverschap ! — belang hecht

metafysische waarheid van mens en wereld. Ze brengt het

aan vernieuwingen op formeel vlak. Kunst moet bijdragen

Licht van de universele harmonie en verheft ons boven alle

tot de realisatie van een nieuw mens- en wereldbeeld. Hier-

contigentie en alle betrachtingen van het ego.

voor zijn de oude vormen ontoereikend; zij zijn immers niet
geschikt om er onbekende zijnsdimensies mee te verkennen.

De vroege theoretische geschriften geven dus een ondubbel-

Toch hoopt Van Ruysbeek dat de dichters der toekomst het
wonder van de aleenheid eens volledig in hun taal zullen

zinnig antwoord op de uitdaging van onze vermaterialiseerde
beschaving die zijn geestelijk centrum verloren heeft. E. van

openbaren. Categorisch wijst hij elk systeem af, omdat hij
niet het gevaar wil lopen te verstarren. Hij eist het recht op

Ruysbeek is er zich immers terdege van bewust dat vragen en

om morgen anders te denken... Van dat recht heeft hij echter

kritiek niet volstaan om dat centrum terug te vinden. Daarom
wil hij zelf blijven getuigen van wat hij heeft ervaren tijdens

geen gebruik hoeven te maken. Zijn intuitie heeft hem van
meet af aan de richting doen inslaan die wezenlijk de zijne is.

zijn zoektocht naar de grond van alle dingen.
De poezie wordt — juist omwille van haar translogisch, irra-

Langzaam maar zeker zal hij zich een weg banen naar het

tioneel karakter en haar suggererend, symboliserend vermo-

doel dat hij aanwezig weet als waarheid die tevens schoon-

gen — de meest geschikte uitdrukkingswijze. Zij is geen doel

heid is.

op zichzelf, maar wel het middel bij uitstek om de diepste

Het moge intussen al voldoende gebleken zijn dat volgens

waarheid omtrent mens en wereld ter sprake te brengen, wat

Van Ruysbeek een geestelijk reveil voorwaarde is tot het ont-

echter slechts bij benadering kan gebeuren. Poezie, zelfs al is

staan van grote kunst die de totale mens aanspreekt. De mys-

zij de hoogste bestaansvorm van de taal, blijft immers nog

tieke benadering van de werkelijkheid kan dan beschouwd

steeds een `menselijk' communicatiemiddel, een onvolmaakt

worden als een mogelijke manier om fundamentele verande-

instrument dus om de volmaakte harmonie, de volstrekte

ringen op gang te brengen binnen individu en samenleving.

eenheid van al wat is te openbaren.
"Wat ik zoek is niet te vinden / dan in de stilte voorbij het

En hier is een taak weggelegd voor de kunstenaar, die evenals
de mysticus de zgn. weg der irrationaliteit bewandelt (wat het
verband tussen poezie(kunst) en mystiek betreft, zie bijv. ook
P. van Ostaijens opstel Gebruiksaanwijzing der lyriek). Een
expliciete formulering van de opdracht van de kunstenaar
geeft Van Ruysbeek in het besluit van het essay Ondergang en

dageraad verschenen in 1963 in De Vlaamse Gids, dus halfweg de twaalfjarige periode tussen de opstellen Grondslagen
voor een poezie van morgen (1957) en Over een geestelijke

woord" , zo luidt de aanvangsstrofe van het gedicht `Mana' ,

Van de aarde
Bronnen van het

dat behoort tot de in 1963 verschenen bundel

die ook hemel is. En 25 jaar later lezen we in
nu volgende verzen: "Oefening in zwijgen zullen mijn woor-

den worden / een huffs van stilte trachten zij te bouwen" (uit
`Het kleinst verraad'). Beide citaten releveren de fundamentele spanning tussen spreken en zwijgen. De dichter weet dat
het mysterie onverwoordbaar is en toch spreekt hij. Er is geen

keuze. Hij kan alleen trachten met het woord voorbij de gren-

impliceert bovendien de opheffing van elke ruimtelijke te-

zen van het zegbare te geraken: een poging die uiteraard ge-

genstelling: "Jij buiten mij die in mij bent." Er is nog slechts

doemd is te mislukken. "Alle taal", zal hij elders schrijven,

binnenwereld; of om met Rilke te spreken: "Nirgends (...)

"verraadt (immers) de oergrond van het zwijgen" , maar dit

wird Welt sein, als innen" (zie

verraad is 'het kleinst' wanneer de dichter erin slaagt de stilte

er geschreven ... Het mysterie (het heilige) wordt aangespro-

te creeren die nodig is om de stem van het ongrondelijke mys-

ken op een wijze die intieme vertrouwdheid verraadt, de ze-

terie te vernemen. Dit scherpe bewustzijn van de onvolko-

kerheid van degene die weet.

De zevende elegie). ' Jij' staat

menheid van de taal en de menselijke creativiteit gaat para-

Wat Van Ruysbeek tracht te kennen, draagt hij in zich. Hij

doxaal genoeg gepaard met een verheven opvatting omtrent

zelf is het woordloze, `enig echte' gedicht: een wonderlijke

het dichterschap. "Ik ben een medium", schrijft E. van

realiteit die slechts gebrekkig kan worden vertaald. In die zin

De

is zijn poezie ook zelfexploratie. Zij dringt door tot `ons gees-

Ruysbeek, "wachtend op wat komt" (zie 'Medium' uit

transparante wereld); d.w.z.:

hij voert slechts uit wat het

telijk centrum', het oneindig punt waarin alle cirkels en toch-

oneindige, de hemel en de aarde hem "graag dicteren" . En

ten eindigen. "Alle refs is innerlijk", vernemen we. De dich-

wat hij dient uit te voeren heeft rechtstreeks te maken met de

ter is niet alleen medium, maar tevens pelgrim. Hij bewandelt

ultieme zin van leven en wereld, met onze oorsprong en be-

de weg naar 'de tempel' in hem; d.w.z.: hijzelf is de weg die

stemming. Geinspireerd door een taalloze waarheid legt hij

hij gaan moet, wil hij de waarheid ervaren.

getuigenis of van wat blijft en wijst hij op de universele sa-

Interiorisatie vormt inderdaad de dynamiek van E. van Ruys-

menhang van de verschijnselen of de innige verbondenheid

beeks dichterschap, zoals dat trouwens ook het geval is bij

van wezens en dingen als manifestatie van de ongrond.

Anton van Wilderode, die andere religieus geInspireerde

Voor Van Ruysbeek heeft de dichter dus, in zover deze zich

kunstenaar. De binnenwaartse beweging mondt uit in de ont-

met het numineuze, het verborgene bezighoudt, zowat het

dekking van de eigen identiteit en verwekt een gerichtheid

statuut van vates of ziener, die het geheim vertolkt van wat

naar buiten die neerkomt op een drang naar eenwording met

eindig en oneindig is. Hij is degene die weet en optreedt als

de hele schepping en op participatie aan het scheppingsproces

middelaar tussen godheid (ongrond) en mensheid. Deze ro-

zelf. Zo verbeeldt het mythische gedicht Ten scheppingsver-

mantisch-idealistische visie op het kunstenaarschap houdt

haal' het wonder van het zich voortdurend herhalend genesis-

echter geenszins in, dat de dichter een soort goddelijk uitver-

gebeuren:

korene is of iemand die over bovennatuurlijke krachten beschikt. E. van Ruysbeek cultiveert geen uitzonderingstoe-

Uit mijn handen

stand, die zou kunnen leiden tot een al dan niet bedekte ver-

wervelend

heerlijking van het ik. Zijn wereldbeeld berust immers op de

de wereld.

"centrale spreuk van het hindoeisme" , nl. Tat Tvam Asi (Gij
zijt dat). — `Dat' of het wezen der dingen kan worden her-

In de diepte

kend, teruggevonden en ervaren, juist omdat we het in feite al

uit de ravijnen der aarde

onbewust zijn. Wie dan de identiteit van al wat is, aanvaardt

het zielsgemurmel van water.

en de universele eenheid beleeft, kan onmogelijk nog vast-

Rond mij, van mij uit,

houden aan het ego, want het ego brengt altijd scheiding te-

de wind

weeg en kent niet de echte vrijheid. Ontpersoonlijking van

mijn tijdeloze geest

het ik is dan ook het leidmotief in Van Ruysbeeks poezie, die

gestuwd over de wijde verten.

een weerspiegeling wil zijn van de universele waarheid.

Kiemen reeds bomen

"Daar eindelijk is alle ding gelijk / waar ieder alles is / zon-

naar mij op Tangs de flanken

der de grenzen van onderscheid": deze haast nuchtere, pro-

de diepten bedekkend met aerisch mos

zaische mededeling drukt op ondubbelzinnige wijze uit dat

met het groen uit mijn adem.

volstrekte gelijkheid pas kan bereikt worden, wanneer er geleefd wordt naar de waarheid van Tat Tvam Asi. Wie aldus
leeft, wordt wie hij is; m.a.w. heeft zichzelf verwezenlijkt. E.

Nu kan ik mij terugtrekken
in mijn oerbegin

van Ruysbeek formuleert het als volgt:

tot aarde mij vindt.

"Wie zo dan handelt, handelt zonder ik,
ver-ald en vrij, zoals het al in hem,

Weerom: er is geen werkelijkheid, geen wereld buiten de
mens. Zij wordt in hem herboren, door hem herschapen. De

daar zijn alwetendheid en almacht

creatieve act en de beleving van de innige verbondenheid van

wijsheid. "

geest en materie leiden ten slotte tot het opgaan in de oorsprong waaruit het leven is ontstaan. Al wat leeft en wordt is

Het ik is de plaats waar het al gevonden kan worden. Vanaf

Van de aarde die ook hemel is

tot

Bronnen van het nu keert

deze gedachte telkens opnieuw terug. Elke bundel verschenen

slechts een wijze van het ene zijn, een veruitwendiging van de
ondoorgrondelijke grond.
Is ontpersoonlijking een fundamenteel kenmerk van E. van

in die 25-jarige periode bevestigt dat wij een universele

Ruysbeeks mystiek georienteerde poezie, dan maakt de indi-

woonst zijn en dat echte thuiskeer ten slotte inkeer is. In heel

viduele, existentiele situatie het onderzoeksgebied uit van de

wat gedichten treffen we mystische uitspraken aan die het ik

vier beschouwende romans die de dichter Binds 1977 liet ver-

herleiden tot een soort toponiem, een oord voor het onzegbare: "uwe heerlijkheid in mij, verborgen God in mij, tempel in
mij, niets ben ik dan wat in mij huist..." . De binnenwereld is

schijnen. De romans, nl. De dood en de dageraad (1977), De
ark en de ratten (1984), De magische cirkel (1986) en De gordiaanse knoop (1991), hebben een nauwelijks verholen auto-

de sacrale ruimte waarin zich de aleenheid openbaart en het
ik weet zich geborgen in het al, valt ermee samen: "alles is

biografische inslag en schetsen algemeen beschouwd Van
Ruysbeeks geestelijke ontwikkeling, die helemaal in het te-

thuis in mij, en ik ben thuis in alles...". Volgende paradox

ken staat van de door Goethe geformuleerde leefregel `Stirb

107

and werde' . De innerlijke ommekeer of metanoia is het eind-

vend door de bossen, zijn symbolisch vaderland, krijgt hij il-

108 doel van die evolutie. Ze houdt in dat je geleerd hebt je te ont-

luminaties die hem voeren naar een katharsis. Georg van zijn

hechten, je te bevrijden van het accidentele, opdat het ego

kant ontdekt na een sours pijnlijke leerperiode de ware liefde,

zou kunnen opgaan in het zelf. Pas na de definitieve sprong

geincarneerd in Eva, de in zichzelf voltooide vrouw die zowel

in de oorsprong breekt de dageraad aan. Voor wie tijdens zijn

`Eros' als 'Agape' is. Alleen zij vermag hem binnen te Leiden

leven heeft leren sterven of afstand doen van alle uiterlij khe-

in de magische cirkel van een alomvattende, kosmische lief-

den, van alle contingentie, kan de dood slechts een stap zijn

de. Ten slotte zal Mark Swalus op zijn beurt leren dat "een

naar de ultieme bestemming. Sterven is ontwaken in het echte
Leven, opgenomen worden in "een bewustzijn dat oneindig

wanhopige, existentiele situatie" niet kan worden opgelost

veel groter is dan de aardse vorm van bewustzijn", aldus

tieke ervaring, net zoals de onontwarbare gordiaanse knoop

E. van Ruysbeek in zijn eerste roman. Of zoals de andere ro-

ooit met een zwaardhouw werd doorgehakt.

met het verstand, maar wel "als bij toverslag" door de mys-

mans ons leren: sterven is slechts teruggaan tot onze grond,
tot onze enige werkelijkheid, m.a.w. weer totaliteit worden.

Dit is de ene Van Ruysbeek: de dichter-romancier die ons met

Voor Van Ruysbeek zijn dood en leven slechts verschijnings-

zijn artistiek oeuvre wil tonen en laten aanvoelen wat waar-

vormen van het tijdeloze. Binnen de cirkelende tijd, opdoe-

heid en schoonheid is. Er is echter ook nog steeds de dag-

mend vanuit de ongrond, volgen dood en leven elkaar einde-

boekschrijver-essayist die ertoe wordt gedreven om de ver-

loos op. Er is geen begin meer en geen einde. Er is geen para-

worven inzichten en ervaringen mee te delen en het wezenlij-

dijselijk verleden, geen paradijselijke toekomst. Hier en nu

ke te verklaren in het besef dat andere interpretaties mogelijk

kan de onsterfelijkheid worden ervaren, juist omdat we in

zijn. De essaybundels

heid, verworven via de mystieke ervaring, helpen ons de

Van fysica tot metafysica (1982) en
Wegen naar de ongrond (1989) vormen samen met het metafysische dagboek De omtrek en het centrum (1978) een reeks

wezen tijdloze werkelijkheid zijn. Die wetenschap en zekerangst voor de dood overwinnen. Wie zichzelf leert verwezen-

teksten die de vroegere theoretische geschriften aanvullen en

lijken, vindt zijn tijdeloze essentie terug en zal de dood niet

verdiepen.

smaken. Op de lange weg der zelfverwezenlijking verschijnt

In het dagboek beschrijft E. van Ruysbeek zijn innerlijke

Christus als een paradigma, een wenkend voorbeeld. Want

queeste. Hij wil geen systeem uitwerken, juist omdat het mys-

De ark en de

terie van leven en wereld zich niet laat vatten in conceptuele

ratten — in zijn relaas schrij ft, na een dramatisch louterings-

constructies; wel wil hij al schrijvende dat mysterie benade-

hij is, zoals Thomas — het hoofdpersonage in

proces herrezen in zijn essentie en teruggegaan naar de on-

ren en evoceren. We worden bier dus zeker niet geconfron-

grond, zijn vader, die ook onze vader is.
Het is werkelijk betekenisvol dat de romans eindigen met re-

teerd met een of andere bewijsvoering. Toch is de taal discur-

flecties op de dood. Hierin formuleert Van Ruysbeek nog

van het onzeggelijke. Ze doet o.a. een beroep op bestaande

sief. Rusteloos zoekt de rede naar een adequate verwoording

eens een ondubbelzinnig antwoord op de vraag naar de zin

symbolische voorstellingen en interpreteert ze. Zo fungeert

van het bestaan. Het uiteraard positieve antwoord mag wor-

het oosters symbool van cirkelomtrek en centraal punt als

den gezien als symbolische afsluiting van een innerlijke evolutie, waarop werd teruggeblikt. In het Licht van de dood

voorstelling van de dimensionele en niet-dimensionele werke-

krijgt het leven zijn diepste zin. "We worden geboren om te

nen slechts tijd en ruimte worden ervaren. In het centrum,

leren dat we door het sterven naar ons vaderland teruggeroe- ,

d.w.z. buiten tijd en ruimte, staat wie de metafysische werkelijkheid heeft leren kennen, of de mysticus. Vanuit zijn cen-

lijkheid. Op de omtrek, die steeds in een richting draait, kun-

pen worden": tot dit besluit komt Mark Swalus, hoofdpersonage in De gordiaanse knoop, terwijl hij bij het doodsbed van

trale positie kan hij niet alleen zichzelf zien als tijdruimtelijk

zijn vader in gedachten verzonken zit. En Georg, de gepassioneerde minnaar in De magische cirkel, wordt na de dood van
zijn vrouw Eva vervuld van de wetenschap dat "niets wat

wezen, maar ook simultaan alle punten van de omtrek. Hij is
alwetend en onkwetsbaar. Want in de mystieke ervaring
vindt het ik zijn oorspronkelijke universaliteit terug en wordt

echt bestaat ooit kan ophouden te bestaan".
Echtheid, authenticiteit, waarheid —, daarnaar hebben Van

hem zijn eigen waarheid geopenbaard.
Beide werkelijkheden: de dimensionele (het worden) en de
niet-dimensionele (het zijn), vormen samen een "spannings-

Ruysbeeks vier romanhelden gezocht tot ze die vonden in
zichzelf: de dood bestaat niet tenzij voor wie zich vasthoudt
aan zijn ego en als ego wil overleven. Voor ze een dergelijke,

totaliteit" . Ze zijn interdependent en ondeelbaar: zonder

bevrijdende zekerheid i.v.m. de onsterfelijkheid van de mens

symboliseerbare ligt de ongrond, waaruit het centrum zelf

omtrek geen centrum en omgekeerd. Dieper echter dan het

mochten verwerven, dienden ze echter een louteringsproces

"te voorschijn komt". Die volstrekte oerrealiteit kunnen we

De dood en de dageraad bekomt die

ervaren, wanneer we erin slagen het symbool te doorbreken.

zekerheid, terwijl hij ligt te sterven, nadat hij in de Ardense

Het spreekt voor zich dat deze interpretatie Van Ruysbeek

bossen vlakbij de Lesse van een rots is gevallen. Al wat hij in
de loop van zijn leven op een dieper existentieel plan heeft

van praktijk en onmiddellijke ervaring waarbij de totale

ervaren, beleeft hij opnieuw en tracht hij te begrijpen.

mens tot in zijn mysterieuze diepten wordt gegrepen. Elke

Onontkoombaar zijn de herinneringen aan zijn pleegmoeder

poging tot verklaring van die ervaring komt ten slotte neer op

en zijn moeizame zoektocht naar een echte moeder, aan de

een rationalisering van wat de ratio onmogelijk kan vatten.

te ondergaan. De held in

niet kan bevredigen. Mystiek is immers steeds een kwestie

extatische genietingen tijdens het liefdesspel, aan de innerlij-

Het dagboek beschrijft geen illuminaties of flitsopenbarin-

ke ontreddering, de illuminaties en de jaren van noeste stu-

gen; het biedt zich eerder aan als een abstrahering van de con-

die, van het onafgebroken gevecht om zekerheid, houvast ...
Uiteindelijk zal hij zijn verleden en psychische ik overstijgen

crete mystieke ervaring, meer bepaald als een zo nauwkeurig
mogelijke formulering en ordening van inzichten i.v.m. het

in een eeuwig nu.
Ook Thomas vindt na een meedogenloze geestelijke crisis (de

Diogenes voor de drempel — een duidelijke, drieledige struc-

zijnsnacht of noche oscure) zijn geestelijk centrum, zijn ark

tuur. In het eerste deel `Naderingen' heeft Van Ruysbeek het

terug: "In mij had ik het tijdeloze weergevonden." Zwer-

over de lange, eenzame weg naar de echte openbaring of de

mystieke verschijnsel. Zo vertoont het — in tegenstelling met

passieloze berg. Categorisch stelt hij dat het loslaten van het
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ik het eerste en enige gebod is, de sleutel tot alles. Geestelijke

Erik Van Ruysbeek

oefeningen en overpeinzingen, lectuur en schrijven helpen
hem de juiste weg vinden en tot klaarheid komen. Hij besluit:
zodra het tijdruimtelijke ego is losgelaten, verschijnt er "een
absoluut, universeel ego, samenvallend met wat is". Het
tweede deel 'De berg is geen berg meer' handelt dan over de

Over de vriendschap

openbaring zelf. Hij weet dat hij zelf het mysterie is en
schrij ft: "Ik verdwijn in wat ik ben, en daardoor ben ik het".

De ramitie

Maar de berg moet weer een berg worden; daarover gaat het
derde deel. De mysticus moet "terug tot de wereld komen",
d.w.z. opnieuw het individuele ik en "zijn transparantie leren zien" . Aan het einde van het dagboek spreekt E. van
Ruysbeek de hoop uit dat er een tijdperk zal aanbreken waarin de mens de harmonie tussen de materiele en de immateriele
werkelijkheid zal bereiken; de identiteit van stof en geest, fysica en metafysica zal dan volgens hem ook duidelijk geworden zijn. Een diepgaande bespreking van dit identiteitsprinci-

Mystiek en fysica en Stof en
geest (resp. uit Van fyscia tot metafysica en Wegen naar de
ongrond). Een verwijzing naar de fysicus Fritjof Capra
dringt zich op. Zijn boek The Tao of Physics (1975), dat een
pe treffen we aan in de opstellen

brug wil slaan tussen mystiek en fysica, fungeert als uitgangspunt van E. van Ruysbeeks bespreking. Capra wil aantonen
dat de beschrijving die de microfysica geeft van de wereld,
overeenkomt met de werkelijkheidservaring van de mystici.
E. van Ruysbeek vat zijn studie samen; uit die samenvatting
lichten we enkele relevante wetenschappelijke bevindingen.
Zo heeft de quantum-fysica ontdekt dat in de subatomische
wereld de partikels, of oneindig kleine bestanddelen, geen
statische korrels stof zijn, maar dynamische relaties in een
ondeelbaar kosmisch weefsel. Essentieel is de interrelatie, die
maakt dat de zgn. leegte eerder moet worden beschouwd als
een dynamische kwantiteit. "Wij begrijpen geen enkel parti-

de ervaring komt het aan en die is onverwoordbaar. Toch

kel als we alle andere niet begrijpen"; dit is niet alleen waar in

meent hij dat de nieuwe, wetenschappelijke inzichten kunnen
bijdragen tot een algehele bewustwording van onze organi-

het oneindig kleine, maar ook in het oneindig grote: het hele
universum is een dynamisch netwerk van gebeurtenissen die

sche verbondenheid met het zinvolle geheel van wereld en

samenhangen en interactief zijn. Deze ontdekking impliceert
dat de mens deelnemer is aan het universeel gebeuren: geen

universum.
Het past volkomen binnen het kader van zijn mystieke le-

buitenwereld, geen object los van de observator. Participa-

vensbenadering dat Van Ruysbeek stof en geest als evenwaar-

tie, essentieel in de mystiek, wordt `voorwerp' van weten-

dig beschouwt, een opvatting, die hij verdedigt in het opstel

schappelijk onderzoek. In die zin lijkt de fysica op weg te zijn

Stof en geest

om de dualiteit te doorbreken en bevestigt zij wat de mystieke
ervaring leert. Maar fysica en mystiek blijven voor Capra,

mers ook meer dan waarschijnlijk dat de materiele en de spirituele werkelijkheid een gemeenschappelijke oorsprong
hebben en op een dieper plan uiteindelijk samenvallen. Stof

ondanks de parallellismen die er tussen beide bestaan, complementaire uitingen van de menselijke geest, meer bepaald

(uit

Wegen naar de ongrond).

Hij acht het im-

is onbestaande zonder de geest of de werking van de on-

van haar rationele en intuitieve vermogens. Wat we vandaag

grond, en geen geest zonder stof. De ervaring van die eenheid

nodig hebben, beklemtoont hij ten slotte, is niet een synthese
van wetenschap en mystiek, maar wel "a dynamic interplay
between mystical intuition and scientific analysis".

leidt tot een diep, sereen weten dat de wereld goed en schoon
is. "Hiersein ist herrlich" , schreef Rilke in zijn reeds vermel-

Capra's theorie noopt Van Ruysbeek tot enkele fundamente-

grond, kan niet anders dan die uitspraak bevestigen.

le bedenkingen i.v.m. het wezen van de mystieke ervaring. De

De essayist Van Ruysbeek heeft het echter niet alleen over

mysticus, stelt hij, ervaart rechtstreeks, in een plotselinge

mystiek, zijn belangstelling gaat vanzelfsprekend ook uit

luminatie het mysterie van de volstrekte identiteit van al wat

naar de kunst als middel om diepere zijnservaringen uit te

is. Er bestaat slechts een transparante werkelijkheid; dus

drukken of als weg waarlangs je voeling kan zoeken met het

geen grens meer tussen het fysische en metafysische, de waarnemer en het waargenomene, het ego en de ongrond... In de

Splendor veri (uit Van fysica tot metafysica) en Bronnen van kunst (uit Wegen naar de ongrond)

de zevende elegie. Wie leeft volgens de waarheid van de on-

mysterie. De opstellen

ervaring van het mysterie is de mysticus zelf het mysterie ge-

verwoorden een artistieke visie die helemaal in het verlengde

worden. Dergelijke ervaring leidt tot een radikale innerlijke
ommekeer, terwijl de wetenschappelijke ontdekking de mens
niet wezenlijk verandert. Capra's beschrijving van de " fijn-

ligt van de hierboven geschetste kijk op mens en wereld. Net
zoals voor zijn romanhelden is voor Van Ruysbeek het Leven
belangrijker dan de kunst. Aldus kant hij zich radikaal tegen

stoffelijke percepties" van mystici kan dan volgens Van
Ruysbeek niet meer zijn dan een aanloop tot mystiek of een

theorieen die de autonomie van de kunst en de kunstenaar
verkondigen. In Bronnen van kunst poneert hij: "Niet de

stimulering van het kosmisch gevoel —, want, andermaal, op

kunstenaar spreekt, de wereld spreekt door zijn mond",

110

want niets in het universum is autonoom —, ook de mens is
deel of beter uitdrukking van het geheel.

geestelijke realisatie. Het leert ons dat hogere kennis of

Uiteraard formuleert hij hier een boodschap, die een op-

gnosis niet op intellectuele wijze kan verkregen worden, maar

Zijn hele oeuvre is een grote, indrukwekkende oefening in

dracht impliceert. Hij verzet zich tegen een individualisme

wel via de ervaring en intuitie. "Niets weten is het diepste

dat de mens vervreemdt van zijn diepste waarheid. Tegenover de hypertrofie van het ego waardoor de moderne en he-

weten —" ; die wetenschap is onverwoordbaar en overstijgt
elke logica. Ze vindt haar voltooiing in bescheidenheid, sere-

dendaagse, zgn. postmoderne kunst al te zeer wordt geken-

niteit, liefde.

merkt, stelt hij de bescheidenheid van de grote kunstenaar die

In een Europa dat op zoek is naar zijn identiteit, is het woord

beseft dat hij slechts een medium is, gebruikt door de on-

van E. van Ruysbeek inderdaad een stapsteen naar geestelij-

grond. Hoewel we aan dit standpunt al eerder aandacht heb-

ke heropleving. Het betekent tenslotte een verbinding tussen

ben besteed, nl. bij de behandeling van zijn poezie, willen we

westerse kennis en oosterse wijsheid.

er toch nog even op ingaan, juist omdat het samen met de the-

Egbert Aerts

oretische onderbouw ervan noopt tot bezinning omtrent de
plaats en betekenis van de kunstenaar in onze beschaving en
omtrent onze westerse cultuur zelf. Kunstenaars dienen er
zich opnieuw van bewust te worden dat ze ingeschakeld zijn
in het organische geheel en de opperste schoonheid pas het
dichtst kunnen benaderen, wanneer ze gedragen worden

JAARLIJKSE STATUTAIRE
LEDENVERGADERING

door dat geheel. Een groot artistiek werk is meer dan de uitdrukking of uitbeelding van een psychische toestand, meer

VAN HET C.V.K.V.

dan een structuur die de menselijke geest kan vatten, begrijpen, analyseren; het verwijst naar een gebied waar de emoties
zwijgen en de stem van het wezenlijke, het zelf in de mens,

Zondag 14 juni 1992

hoorbaar wordt. Zo ziet E. van Ruysbeek, wat de romanliteratuur betreft, Dostojewski's profetische boek De gebroeders Karamazov als een eminent voorbeeld van grote kunst,
dat ons confronteert met het mysterie mens en ons bovendien
via 'de kleine heilige' Aljosja, dromer van een nieuw geloof,

in Brugge.
Noteer nu reeds deze datum
in uw agenda !

een antwoord geeft op de vraag naar de zin van het bestaan.
"We zullen beslist uit de doden opstaan en herleven" , zegt
Aljosja in een gesprek met de jongen Kolja; met deze hoopvolle woorden eindigt de roman.

BELANGRIJK BERICHT

Alleen een kunst die de glans van het ware uitstraalt (zie

Splendor veri) kan de zo noodzakelijke innerlijke metamor-

Mogen we iedereen die wenst te corresponderen met het

fose mee helpen bewerkstelligen. Niet een avant-garde van de

C.V.K.V. en/of het tijdschrift `Vlaanderen' beleefd

vormen hebben we vandaag nodig, maar wel een avant-garde

verzoeken

de exacte adressen in acht te nemen.

van de inhoud, die de kunstenaar opnieuw in staat stelt waarBij de reeds vermelde spreuken `Stirb and werde' en 'Tat

redactionele
aard (artikels, ingezonden gedichten, berichten voor de

tvam asi' kunnen we een derde voegen, die zulke vernieuwing
op gang kan brengen wanneer ze wordt toegepast, nl. de aan
Thales van Milete toegeschreven uitspraak 'Ken u zelf'. De

rubrieken `Tentoonstellingen' , `Uit het Leven van kunsten en letteren' , `Prijskampen' , ...) enkel nog te sturen
aan:

zelfkennis waartoe deze spreuk wil aanzetten, heeft weerom

REDACTIESECRETARIAAT TIJDSCHRIFT
' VLAANDEREN'

heid te openbaren.

niet zozeer betrekking op het psychische niveau in de mens,
maar wel in eerste en laatste instantie op zijn diepste natuur.
Gelijkaardige opvattingen omtrent het kunstenaarschap yin-

De dood van Vergilius (1945). Deze Oostenrijkse schrijver kent de stervende Ver-

den we terug in Hermann Brochs roman

Gelieve voortaan alle correspondentie van

p/a ROBERT DECLERCK
`TER HOOGSERLEIE'
HONDSTRAAT 6
8700 TIELT

gilius (via de techniek van de innerlijke monoloog) een gedachte toe die ook had kunnen uitgesproken worden door
een van E. van Ruysbeeks romanhelden: "De kunstenaar
heeft de opgave te vervullen waarheid in zelfkennis te vinden

en alle correspondentie in verband met de

administratie

(abonnementen, proefexemplaren, adresveranderingen, facturen, ...) en alle betalingen te richten aan:

en aan waarheid uitdrukking te geven opdat de ziel zich be-

ADMINISTRATIE van het C.V.K.V. /

wust wordt van het grote evenwicht tussen het ik en het al en

TIJSCHRIFT `VLAANDEREN'

zich kan terugvinden in het alomvattende (...)" Op die op-

p/a ADIEL VAN DAELE
LINDENLAAN 18
8700 TIELT

dracht — en op niets anders — berust de authenticiteit en
grootheid van het kunstenaarschap. E. van Ruysbeek toont
de weg. Voortdurend herinnert hij ons eraan dat de hedendaagse, postmoderne mens zijn centrum kan terugvinden, als
hij maar de moed heeft te kiezen voor de weg naar binnen.
Evenals de grote soefi-mysticus Inayat Khan beklemtoont hij
dat schoonheid geboren wordt uit harmonie en dat het noodzakelijk is het leven in religie te veranderen, wil je de harmonie kennen.

REKENINGNUMMER: 712-1102147-19

Briefwisseling die aan het verkeerde adres gestuurd
wordt, loopt zeker vertraging op en/of... blijft misschien onbeantwoord...
Dagelijks Bestuur van het C. V.K. V.

wij huldigen / wij gedenken
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lijden en dood' , (1976) `Drie-

WILLY BALYON 65

maal twintig' , (1978) '20 sonetten' , (1982) `Zon en scha-

lirap

Van Willy Balyon verschenen

duw' en (1985) `De deur op

vijf dichtbundels en twee

een kier' . In voorbereiding:

kunstmappen in samenwer-

`Ik heb u nodig, mens'. En

king met de beeldende kunste-

naar eigen zeggen schrij ft hij

naars Gene Eggen en Jos Mu-

gedichten, haiku's, aforismen

ris (t). Haar gedichten ver-

en limericks — maar ook aan

schenen ook in diverse tijd-

gelegenheidspoezie durft hij

schriften en bloemlezingen.

de hand slaan. Leo Charita is

Met haar man organiseerde zij

een sociaal man, sociaal bewo-

met heel veel succes diverse

gen en sociaal geengageerd.

culturele manifestaties o.a. in

En een eenvoudig en een har-

de Heerlense Stadsschouw-

telijk man. Moedig en levens-

burg i.s.m. met Vlaamse en

blij. Zonder compromissen maar ook zonder veel omhaal, en

Nederlandse dichters. Door

beslist ook iemand zonder omwegen. Zijn persoonlijkheid —

toenemende invaliditeit heeft

net als zijn werk overigens — laat u niet onberoerd. Charita is

zij haar activiteiten moeten

aanspreekbaar. Hij is ook een zachte en gevoelige man die

beeindigen.

nooit wil kwetsen, maar die ook niet probeert te behagen.

Haar poezie is een voortdurend duiden van het onzegbare en

Heel vroom en heel bescheiden. Trouw aan tijd en waarden.

Signalers

Zuiver op de graat In een gesprek met jongens van de krant

van mensen wil ik u geven (1977) `wie voor mij gaat / mijn

zei hij o.a.: `Wij waren thuis katholiek en gingen op zondag

ingewijde / ik zoek je spoor /'. Wellicht spreekt haar poezie

naar de mis. Samen met anderen was ik betrokken bij de

het zoeken naar het wezenlijke van de mens, zoals in

zovelen aan omdat men zich hierin herkent, want, zegt zij,

stichting van de kajottersbeweging, nadien kwam ik terecht

`als zelfs de ogen zwijgen / zal ik u / in hen herkennen / omdat ik zeg / groet hem /' (Een venster in de muur van stilte,

in de christelijke vakbond en bij de christelijke mutualiteiten.

1980). De diepste eenzaamheid van de mens treft zij o.a. met

thema's uit zijn werk sluiten aan bij de realiteit van het dage-

Dat "christelijke" zit er dus in gebakken.' De behandelde

de woorden 'met deze pijn / die niet te dragen is / ga ik van

lij ks leven en zijn geput uit een rijke ervaring: de vele contac-

droom / naar droom / / die ik als teken / van uw voorhoofd

ten die hij had — en nog heeft — met mensen, met vrienden,

(Een venster in de muur van stilte). Haar poezie, die

en met de vele prettige en minder prettige momenten zoals die

multi-interpretabel is, getuigt van openheid, die de lezer in

in ieder mensenleven voor komen. Waarom niet in het rijke

zijn diepste wezen treft, ook in zijn wens om voort te bestaan,
want `toch met het mes / gewet op de kanten / krassen wij
allen / hoopvol een teken /' (Voor wie het beeld verstaat,

leven van Leo Charita ? Werk van Charita werd opgenomen
in allerlei tijdschriften en in meerdere bloemlezingen. Hij is
een actief lid van de Vereniging van Katholieke en Oost-

1982). Er is een ontwikkeling te onderkennen in haar metaforische poezie naar steeds minder woordgebruik, waarin zij

vlaamse Schrijvers. Hij schreef: 'Reik mij je hand / en til mij
op, / uit mijn vergetelheid...'

zonder de vaste grond onder de voeten te verliezen een beeld
schetst van de `mens op reis' met zijn omringende elementen,
zoals in de bundel Dit is (1984) `wij waren altijd / samen op

zelf zal u uit de vergetelheid optillen. Leo Charita is een van

weg /' ...een gedicht dat dan ook tallow malen is gepubli-

straat 6, 9840 De Pinte)

lees /'

ceerd en voorgedragen. In haar laatste bundel

Doers we met plezier, Leo, al bedoelde u het zo niet. Uw werk
onze laatste (?) authentieke volkskunstenaars. (Lijster-

Theo Franssen

Het teken na-

bij (1987) drukt zij haar geloof uit in het positieve in de mens
door alle eeuwen heen, ondanks het sombere wereldbeeld van
onze dagen... `wij planters voort / bij regen en zon / bebouwen het land / leggen hernieuwd / verbindingen aan / met het

IN MEMORIAM
JOS DE MAEGD
Kunstschilder

achterland // het blijvende teken / in onze handers /' (Bethlehemstraat 11, 6418 GJ Heerlen, Nederland).

J. de Witte

Op vrijdag 31 januari jl. overleed de vijfenzeventigjarige
kunstschilder en graficus Jos De Maegd in het academisch
ziekenhuis te St.-Lambrechts-Woluwe. Hij werd in alle inti-

DICHTER
LEO CHARITA 75

miteit begraven. Het dagdagelijkse leven heeft alleen voor
zijn familie en intieme vrienden even stil gestaan; een christelijke uitvaart lang. Velen hebben hem gekend: als jeugdlei-

Leo Charita is geboren in Zottegem op 16 april 1917. Hij pu-

der, als leraar aan het St.-Lukas Instituut te Brussel; als stich-

bliceerde reeds vijf dichtbundels: (1975) 'Over leven, liefde,

ter, leider en animator van een gerenommeerd jeugdatelier en
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van een atelier voor graveer-

werd, in dienst van God en

en steendrukkunst; als boei-

Vlaanderen ! Daaraan was al-

end spreker en verhelderend
schrijver over kunst en cul-

les ondergeschikt.

tuur; als verdediger van de

als hij gaarne sprak: cause-

Vlaamse belangen in zijn ge-

rieen en conferenties op de ra-

meente.

dio of voor confraters of des-

Toch werd zijn creatief werk
— vooral het abstracte waarin

tijds voor de jeugd; woordjes
op uitvaarten, treffende homi-

hij zich het sterkst heeft uitge-

lieen of preekjes over 0.-L.-

drukt

niettegenstaande 36

Vrouw. Zijn ambt bracht het

individuele en 72 deelnemin-

mee. Achtereenvolgens was

Hij schreef veel en gaarne, zo-

gen aan groepstentoonstellin-

hij, de kandidaat-germanist,

gen in binnen- en buitenland

na leraarschap retorica Veur-

tussen 1944 en 1989, vooralsnog niet beloond met de algehele

ne, principaal te Tielt, ibidem Zusters-directeur, pastoor te

erkenning waarop het om zijn inhoudelijke diepgang en pic-

Heule, pastoor-deken te De Panne, rustend priester te Tielt.

turale kwaliteiten overvloedig recht heeft. Wij zien daar ver-

Hij schreef artikelen in Tijdschrift voor Geestelijk Leven, in

schillende redenen voor. Wellicht heeft het feit dat hij zijn

Biekorf, in het familieblad De Vlooienkoerier (ontroerend en

Public Relations in de daarvoor gevoelige kringen nooit heeft

beslagen over ouders en voorouders); stichtte De Boekeboom

behartigd daar schuld aan gehad; ook zijn vele activiteiten

(huisblad voor de Zusters van het Gelove, Tielt) dat hij `vol-

buiten het strikt creatieve domein; wellicht ook zijn gereser-

schreer ; schreef eindeloos veel in Avond (tweemaandelijks

veerdheid bij het leggen van eerste contacten; zeker zijn radi-

voor priesters-emeriti, vanaf 1980) over priesters vooral uit

cale afkeer voor wat hij `diplomatieke toegevingen-ten-gron-

het Westland en over de mystica uit Belle, en met name Maria

de' pleegde te noemen. Maar er is meer. Tevens werd zijn

Petyt; daarnaast een brochure over zijn vriend en klasgenoot

overgang (van figuratief intimistisch expressionisme naar een

Leo Devynck (`ontdekker' van kluizenaar Karel L. Grim-

eerst in zichzelf gekeerd, later vaak exuberant lyrisch-

mynck uit Sint-Jan ter Biezen-Watou). Daarbij een uitvoerig

abstract schilderen) door sommigen verkeerd geinterpre-

boek over Zr. Angele Florizoone (1944) dat hij later bekortte

teerd. Vooral omdat die overgang, toevallig los van de toen-

en herschreef tot Het Avontuur van de Liefde (1957, 97 blz.),

malige strekkingen, enkel werd geconditioneerd door de ei-

altijd vertellend uit het hart, niet langwijlig, nooit saai.

gen inwendige evolutie. Daarenboven stelde zijn abstract

Hij leek een geboren literator. Schreef hij nooit gedichten ?

werk aan de toeschouwer zeer hoge, zelfs tegen de tijdstroom

Hij schreef de tekst van het K.S.A.-lied Kerels der Noordzee,

indruisende eisen: bereidheid tot meditatieve instelling, fijn-

duizenden keren door honderden gezongen; en vermoedelijk

zinnige nuancering en verandering van inzicht; moed om de

een poetisch liedje over Veurne:

pijnlijke tegenstellingen in het menselijk bestaan en in de kosmos te onderkennen en te aanvaarden; tenslotte ook een zeld-

Waar hoog de blanke golven slaan,
en groen de polders deinen gaan...

zame begaafdheid om feilloos het onderscheid te maken tus-

De dichterlijke ziel in hem, zijns ondanks bijna, kroop waar

sen enerzijds het snort creativiteit dat neerkomt op zich als

ze niet gaan kon. Hij schreef ook poetisch proza-werk en

Kunst aandienende `gadgeteering' , en anderzijds de door een

werd bekroond. In 1954 met de tweede prijs (na Felix Dalle)

Arthur Koestler zo indringend omschreven creativiteit die tot
authentieke zelf-expressie leidt bij de kunstenaar en tot ziels-

in de Xaverius-prijsvraag, met de novelle The Hound of Heaven ! De jury (E. Janssen, S.J.) oordeelde: `zeer goed ge-

verheffende katharsis bij de toeschouwer.

schreven, nauwgezette informatie, diep-religieuze toon' .
Maar vroeger, in 1950, was het de eerste prijs in een prijs-

Maar nu wij door de gebeurtenissen rondom ons alsmaar
meer genoopt worden om uit te kij ken naar ontreddering bezwerende visies, geloof ik dat het volwassen schilderwerk van
Jos De Maegd een kans krijgt op de zo ruim verdiende waardering. Dat dit moge geschieden, wensen wij onze gemeenschap van ganser harte toe. (Verheylenweghenstraat 37, bus
20, 1200 Brussel).

P. Vanosmael

kamp bij Nieuwe Stemmen, met de novelle De tweede Koning. De jury meende: `zonder enige aarzeling of discussie de
eerste prijs. Zowel wat de bouw als de uitbeelding en de taal
betreft, kan deze novelle klassiek genoemd worden...' (Buckinx, Demedts...).
Naar mijn gevoelen is zijn allerbeste boek Zoals een hert verlangt naar stromend water, een werk gewijd aan de jonggestorven priester uit Kanegem, nl. Daniel Billiet (1916-1954).
Het boek zag het Licht in 1982 (eigen beheer) en behelst drie

IN MEMORIAM

onderdelen: Levensverhaal, Eigen notities van D.B., en Het

LEO DEVLOO

Aambeeld (p. 139-170). Dit laatste deel dagtekent van onge-

Priester-schrijver

veer 1958 en is, m.i. een meesterlijke, min of meer allegori-

Geboren, 12 april 1912, te Oostvleteren, te Tielt gestorven, 29
december 1991. Hij was een geboren schrijver. Schrijver van
proza, heel uitzonderlijk een vers. Hij was een verteller met

ve namen binnen in de intimiteit van de lijdende, aftakelende
en stervende priester-leraar Billiet en roept, allegorisch, zijn
blijde, dappere, machteloze offergezindheid op. Dat is inner-

sprankelende woordenweelde, vloeiend uit een ijzersterk ge-

lijke diepgang en evocatieve kracht. Zijn laatste en beste

heugen, Hij praatte graag, in eindeloze anekdoten, hield van

werk, waarop de term `literair' hoogstandje niet zou mis-

mensen, van gezelligheid en van... Gezelle.

staan.
Waarlijk, in Leo Devloo is een geboren schrijver gestorven.

sche schets. Devloo treedt onder versluierde vormen en fictie-

In zijn jeugd deed zijn figuur (profiel, gestalte) denken aan
prof. P. Sobry. Een zwarte en zwierige jongeling met welluidende stem; een ernstig, idealiserend jongmens die priester

Karel de Busschere

Transit
In deze rubriekpubliceren we 'literaire' vertalingen in het Nederlands van
goedegedichten uit andere talen. Naast de vertalingen drukken we tevens de
gedichten in de oorspronkelijke taal af. Het is o.m. de bedoeling van deze
rubriek het vertalen vangedichten to stimuleren en daarom kunnen vertaling
en ter selectie ingestuurd worden op het adres van ons redactiesecretariaat.
Het team dat instaat voor de samenstelling van deze rubriek, zal tevens de

Samenstelling:
Edmond Ottevaere en Piet Thomas
selecties van de ingezonden vertalingen doorvoeren.
Om in aanmerking to komen voor publikatie moet ieder vertaald gedicht
vergezeld zijn van een fotocopie van het oorspronkelijke gedicht en van de
bibliografischegegevens van de bundel of het boek waaruit het genomen
werd.

De redactie

Voldriesque et deixaren les paraules
viure de nou el tacte de les coses,
el tacte que desperta la pell nua
ique l'omple de nou en cada empremta,

Je zou willen dat woorden je weer
hetgevoel der din en laten beleven,
eengevoel, dat de naakte huid wekt
en haar bij iedere aanraking weer vult,

poder sentir els ulls damunt ells ulls,
als bracos sobre els bra cos, caminar
sobre la llum cansada del migdia
o sobre elgris asfalt de carreras.

dat ze weer het oog boven het oog,
de arm boven de arm laten voelen, wandelen
op het vermoeide middaglicht,
of op het grijs asfalt der we en.

Voldries repetir cada viatge
des del regres de cada matinada,
trobar instantsperduts en clars d'oblit.

Je zou alle tochten willen overdoen
vanaf het krieken van de dag
verloren ogenblikken vinden in kaarten van vergetelheid.

Voldriesque et deixaren les paraules
sentir 1' ale de cada situaciO
i entrar en l'atmosferaque respires.

Je zou willen dat woorden je weer
laten voelen de adem van elk moment
en in je eigen adem binnentreden.

Teresa Pasqual (°1952)

I si em tornes un vespre
de mar i degavines,
intentare besar
els camins dels teus ulls,
i siplores, el trenc
i el dubte dels teus llavis
em secaran la boca
sobreplatges perdudes.

Vertaling: Germain Droogenbroodt

En als je naar me terugkomt op een avond
van zee en meeuwen,
zal ikpogen
het spoor van je ogen to zoenen,
en als je weent zal de lee to
en de twijfel van je lippen
op verloren stranden
mijn mond verdorsten

Teresa Pasqual

Vertaling: Germain Droogenbroodt

3

De gordijnen (3)

Una fiesta con nirios. Una silla vacia.
Por la ventana abierta, unpaisaje con humo,
Dices: ayer. Y cuentas una historia. Tus ojos
siguen por la ventana un camino sin rumbo.

Kinderfeest. Een stoel blijft leeg.
Doorheen het open venster, mistige beemden.
Jeprevelt. gisteren. En vertelt een verhaal.
Je ogen volgen een we die nergens heen leidt.

Irrumpe la memoria con oscuros tentAculos
y los hilos del tiempo descomponen sus nudos.
La tierra se hapoblado de huesos y ralces
pero el manzano viejo aim reparte su fruto.

Met nachtelijke vangarmen dringt min herinnering
en de draden van de tijd maken hun knopen los.
De aarde is beplant met beenderen en wortels
maar de nude appelboom brengt nog steeds zijn vruchten
voort.

De pronto, tienesprisa. Ya los trenes no esperan.
Ya se cierran las flores. El cielo esta maduro.
Y emprendes la aventura, a la cita del alba,
cuando ya van cayendo los telones del mundo.

Opeens heb Je haast. Reeds schuiven de treinen zonder hoop.
Reeds sluiten de bloemen zich. De hemel staat rijp.
Je begint het avontuur, aan de afspraak van de dageraad,
wanneer de gordijnen in de wereld reeds vallen.

Juan Mollci
Raoul Maria de Puydt
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Poetisch Bericht
Zowel C.V.K.V.-leden als abonnees kunnen
gedichten ter selectie sturen aan
Tijdschrift `Vlaanderen',
Redactiesecretariaat, 'Ter Hoogserleie',
Hondstraat 6 - 8700 Tielt.

Samensteller: Fernand Florizoone

Per selectie worden slechts tweegedichten van
dezelfde dichter(es) ter beoordeling aanvaard.
Ingestuurde gedichten worden niet
teruggezonden en over ingezonden werk wordt

De moeder en de zomer
Zij geeft het sein. Zij draagt
depoppebedjes buiten.
Zij hangt de schommel op.
Zij duwt de dag in gang.
Geruisloos op de boterham
strooit zij de hagelslag
(de onweersbui drift af).
Zij bakt de appeltaart.
Zij houdt de hand onder het zwaard.

De Wanhoop der Klokken
De wanhoop der klokken greep mij aan —
Maar blijven zij, blijven zij, blijven zij, waar ?) —
in een hoorbaar vertwijfelend wenkend gebaar,
die zondagavond om vijf voor zessen.
Het leek of de toren had aan hoogte verloren,
scheen meer van steen. En er scheelde wat aan
de deur om zo smartelijk-zwart wijdopen te staan.
Op terrasjes de jeugd zat z'n dorst te lessen,

's Nachts blijft de tuindeur open.
Men kan op blote voeten
recht de hei inlopen.
Zij brengt de schoentjes na.
Soms zoeft een wielerkoers voorbij
datgeeft op de kassei een zuchten
alsof men duchten moet
watginds te wachten staat.
Zij houdt de hand onder het zwaard.

verzonken in zon, ingini, in `samen'. Vertrokken
waren de dagen dat het, bewust en een must, nog kon:
parmantig zich re end een stadje als het gebeier begon,
het 'Korn toch, kom toch, Wm, Um ,
kom !' van de klokken.

Aleidis Dierick

Roger Verkarre

Verlangen elke dag
naar welke dag,
welk jaar, welk uur,
welk ogenblik ?
Of welke dag
wellicht
die zonder uren is ?
En vragen elke dag
waarheen, waarnaar
de dag ons leidt,
naar welkeplaats
of tijd ?
En wie of waar
ons iemand wacht
of begeleidt ?
Alleen een muur
die hol of stom
en dood of doof
en zonder antwoord blijft,
een to en radeloos,
een doolhof
of gevangenis,
als niet geloof
en liefde en hoop
het leven drijft,
als niet een zekerheid,
het Licht
— als Newman zei —
het leven leidt.

Luc Verbeke

nietgecorrespondeerd, noch getelefoneerd.
Aan de auteurs van degepubliceerde gedichten
wordt achteraf een bewijsexemplaar gestuurd.

God was iemand die turend teen
de huismuren stond,
g
een hand op de rug, een halvelings (tot ingreep ?) geheven
in het bewegingsloze gebeuren Maar zijn zij gebleven ?')
Licht trok een streep door de lee to naar zijn mond.

de stilte was nog
overgolgotha
toen zacht zijn voet
de bloemen en de zonnen liet.
de nacht liep uit.
cypressen droegen vogels
als een vreemdeglimlach
een luid verrezen lied...
maar in de donkere koelte
van het graf
waar vaag een doek
deplooival van het lijden droeg
bleef hi' nabij...
er ens in haar kleine kluis
was er veronika
die om zijn ogen vroeg...

Lijkwade van Torino ask' eeuw)
Marie-Jose Dehaene

J.A.M. Bossaert, houtsnede.

Stratigrafie

Reiziger

Eerste liefdesbrief

naar het woord
voor Anton van Wilderode
Nergens anders ligt geduldig
zoveel eeuwigheid te wachten
dan in het land van woorden
in aarde, zand en steen
de laatste vage sporen
van verdwaalde reizigers
naar het erode van de tijd.
Uit het niets ontstaan
en hulpeloos onvoorbereid
wil ik mijn we niet gaan

Dromen worden
laag over laag afgezet
zwart-grijs-okerbed
Bodem of afgrond ?

Daar liggen ze,
de woorden,
uitgebraakt op een blad papier,
als vissen,
onmondig,
cryptische kringen schrijvend.

Sentimenten worden verpulverd
waaiend tussen kale reels
g
elk woord
valt wel

Hi' begreep haar niet,
het vrouwelijk fossiel,
Venus versteend,
nog voor zij kon openbloeien.

De schaduw onder water
als een rimpelende spiegel
Zien hoe de vogel in
een glijvlucht zwemt.

Mia De Smedt

Ferry Tielens
maar levenslang heb ikgekregen
te sterven met het uur
waarin al het tijdelijke
oneindig is voltooid.

Hannie Rouweler

November
De wind heeft zich een nestgebouwd
en sprakeloos de tijd gedreven
Als onhoorbaar teken
het requiem voor 't felle woud
De uren met het zachte spreken
Een traagheid langs de vele vragen
Weemoedigheid om niet te dragen
Ongeneesbaar in de tijd geschreven

Jacky Duyck, Landschap 1991,
olie en materie op doek.

Rachel Desmet

Die andere tijd

Gebed voor mijn liefste

Het kleuren van de avond op de ruiten
het raken van de stilte aan het hart
met degekende zintuigen de dag afsluiten
traag in zich neerleggen voor uren zwart

Later, als haar lichaam in zijn voegen kraakt
of, wat haar nog aan liefde rest, naar mij
niet eens de weg meer vindt, waar haal ik dan
nog balsem voor mijn vurig lief en wie is van

dan binnen-in die andere tijd betreden
weer een nacht lang binnen zichzelf bestaan
binnenste buiten keren, an ste p verlangens
in duistere tekentaal aan zich voorbij zien gaan

de kleine kwalen straks de Bader ? Wanneer
van de apocalyptische ruiters het zwaard
door vuur en ha el omlaagklieft, laat
dan het bane wachten op de slag voor haar

oplossing, raadsel zijn
magisch bewegen nog van in de moederschoot
proberen te genezen van zoveel dagen
tussen wat oorsprong is en dood.

kort en draaglijk zijn. Want ooit slaat de tijd
haar woorden in de war en verschrikt haar spraak.
Geef dat ze zachtjes doodgaat, zonder dat je haar
bezeert, alsof ze enkel 't ademen heeft verleerd.

Lieve Van Impe

Cyriel Gladines
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Verbondsberichten
Berichten voor deze rubriek sturen naar het Redactiesecretariaat
van het tijdschrift `Vlaanderen':
`Ter Hoogserleie', Hondstraat 6, 8700 Tielt

` 00STVLAAMSE MUSEA ' VOORGESTELD

Onder ruime belangstelling werd het themanummer over de
Oostvlaamse musea waarmee de nieuwe jaargang van ons
tijdschrift opende, op vrijdag 14 februari jl. voorgesteld te
Sint-Niklaas. Tal van leden van het C.V.K.V. en van de redactieraad, beleidsmensen van stad en provincie, conservators en medewerkers, abonnees uit het Waasland en persmensen vonden de weg naar de Salons voor Schone Kunsten die
het passend en stijlvol kader vormden voor de voorstelling
van dit museumnummer.
Senator Nelly Maes, Schepen van Cultuur van Sint-Niklaas,
sprak de verwelkoming uit in naam van het stadsbestuur. Zij
maakte van de gelegenheid gebruik om te wijzen op een aantal plannen die de Wase hoofdplaats koestert en waarvoor gehoopt wordt op financiele inbreng van de provincie OostVlaanderen. In het kader van de renovatie van de stedelijke
musea wachten nog twee verdiepingen van de Salons op restauratie en herinrichting, de stad hoopt de collectie 'Van Muziekdoos tot Grammofoon' aan te kopen en ook de fondsen
voor het museum voor breikunde zijn vooralsnog ontoereikend.
Gastspreker Etienne De Cuyper, Bestendig Gedeputeerde
voor Cultuur, betreurde het ontbreken van een aangepast
museumbeleid op het niveau van de Vlaamse Gemeenschap
en stelde een aantal concrete maatregelen in het vooruitzicht
die het provinciaal museumbeleid moeten vooruithelpen.
Naast de nieuwbouw voor het molenmuseum te Wachtebeke,
de nakende opening van het nieuwe bosmuseum te Eeklo en
de gunstige perspectieven voor het Boerenkrijgmuseum te
Berlare zal de functie van een museumconsulent voor de provincie Oost-Vlaanderen in grote mate tegemoet komen aan
de specifieke noden van de kleinschalige musea.
Samensteller Patrick Lateur gaf een overzicht van de plannen
van het tijdschrift in de komende jaren en lichtte het mu-

Mevr. Senator Nelly Maes.

Een aandachtig publiek.

seumnummer toe. Hij zag het nummer als een imaginair museum dat in woord en beeld diverse musea met kunstvoorwerpen uit verschillende perioden samenbrengt. `Misschien is het
de charme van dit themanummer, van dit "musee imaginalre", dat het de veelheid aan menselijke creativiteit en produktiviteit heel even samenbrengt en de lezers de weg wijst
naar het ontdekken van bekende, maar niet steeds gekende,
lokale en regionale centra van schoonheid.'
Twee jonge musici zorgden voor geslaagde intermezzi. Annemie De Cock, dwarsfluit, en Eric Rossignol, piano, brachten
gedeelten uit sonates van Poulenc en Mozart. Dank zij het

Etienne De Cuyper, gastspreker,
Bestendig Gedeputeerde voor Cultuur.

Samensteller: Patrick Lateur.

C.V.K.V. konden zij op die manier voor een dankbaar pu-

van de gewraakte tekst beperkt bleef tot hetgeen hij onder de

bliek voor het voetlicht treden.

rubriek 'Het antwoord van Andre V.' publiceerde;

De voorstelling van het nieuwe Vlaanderennummer werd af-

• ••

gesloten met een rondleiding door de Salons voor Schone
Kunsten door stadsarchivaris Piet Van Bouchaute en stads-

NOOT -

De publikatie van het wederwoord

gids Christine De Brabandere op wie in laatste instantie nog
1. Luidens art. 4 van de wet van 23 juni 1961 betreffende het

een beroep kon gedaan worden omwille van de grote opkomst. Wat de indrukwekkende privewoning van textiel-

recht tot antwoord, moet het wederwoord in zijn geheel wor-

baron Meert aan verzamelingen bezit, kan men lezen in de

den opgenomen, zonder tussenvoeging, op dezelfde plaats en

bijdrage van Van Bouchaute in het museumnummer.

in dezelfde lettertekens als de tekst waarop het betrekking

Tenslotte hood het stadsbestuur van Sint-Niklaas nog een re-

heeft.

Vlaanderen

Beantwoordt de repliek niet aan de voorschriften van art. 2

stellen er prijs op via deze weg het Stadsbestuur van harte te

van voormelde wet, m.a.w. bedraagt de tekst meer dan dui-

danken voor de gastvrijheid en voor de geboden faciliteiten

zend letters schrift of meer dan het dubbel van de ruimte inge-

Oostvlaamse musea lieten uitgroei-

nomen door het gewraakte artikel, dan mag de publikatie

ceptie aan. Het C.V.K.V. en de redactieraad van

die deze voorstelling van

en tot een aangename ontmoetingsavond.

worden geweigerd.
Hetzelfde geldt ook wanneer het wederwoord niet voldoet

De Redactie

aan de vereisten van art. 3 van de wet, wanneer het antwoord
by . niet onmiddellijk in verband staat met de bestreden tekst,
wanneer de taal beledigend is of wanneer derden zonder
noodzaak in de zaak werden betrokken.
2. Met andere woorden: eerst dient de strafrechter te onder-

HOF VAN BEROEP TE ANTWERPEN
10E KAMER - 15 FEBRUARI

1991
Pers - Recht van antwoord - Censuur

zoeken of de tekst qua omvang voldoet aan de vereisten van
artikel 2, vervolgens of de inlassing niet mag worden geweigerd qua inhoud.
Voldoet het wederwoord niet aan de wettelijke voorschrif-

Het komt de uitgever niet toe het wederwoord te censureren;
ofwel neemt hij de repliek op, conform de bepalingen van
art. 4 van de wet van 23 juni 1961, ofwel weigert hij de publikatie ervan.

ten, dan is de publikatie niet verplicht: het is dan ook irrele-

V. t/ G. e.a.

de wettelijke regels worden ingelast (Hof Brussel, 14 juni

vant na te gaan of de tekst in verkorte vorm of in een gecensureerde versie werd weergegeven.
Daarentegen, als eenmaal is vastgesteld dat de repliek conform de wet is opgesteld, moet de tekst integraal en volgens

Overwegende dat, in verband met het artikel 'Brive 89: een

1966, Pas., 1967, II, 106; Corr. Brussel, 24 augustus 1979,
J. T. , 1980, 439; G. Leroy, 'La jurisprudence du droit de reponse dans les ecrits periodiques depuis 1961', J. T. , 1980,

miskleun' gepubliceerd en verspreid op 5 april 1990 in de om

435).

• • •

de veertien dagen verschijnende `Duivenkrant' pagina een

A. Vandeplas

(titelbladzijde) waarin beklaagde bij naam genoemd werd,
deze, overeenkomstig de bepalingen van de wet van 23 juni
1961 het recht op wederwoord opeisende, de inlassing vroeg

Bron: Rechtskundig Weekblad 1991-1992 - nr. 13.

van het antwoord vervat in de akte van gerechtsdeurwaarder
Van L. betekend op 2 juli 1990 aan tweede gedaagde sprekende met de zaakvoerder (eerste gedaagde);
Overwegende dat in de eerstvolgende editie van de Duiven-

MEDEDELING VANWEGE DE RAAD VAN BESTUUR

krant van 12 juli 1990 een tekst verscheen op bladzijde acht
onder de rubriek 'Brive 1989 - Het antwoord van Andre V.';

In zijn vergadering van 21 maart 1992 in Antwerpen heeft de

dat evenmin betwist wordt dat de kenbaar gemaakte tekst

Raad van Bestuur beslist het artikel 4 van het 'Huishoudelijk

van het wederwoord slechts gedeeltelijk werd opgenomen,
dat er tussenvoegingen ingelast werden en dat niet dezelfde

reglement van het C.V.K.V.' als volgt te wijzigen:
— De Raad van Bestuur bestaat uit ten hoogste 30 leden.
— Vanaf 1993 moeten elk jaar slechts een zesde van de leden

lettertekens gebruikt werden met betrekking tot de titel van
het gevorderde recht van antwoord;

bij beurtwisseling aftreden.

Overwegende dat de rechtstreeks dagende partij van oordeel
is dat op deze wijze Naar wettelijk recht tot wederwoord miskend werd (...);
Overwegende dat allereerst opgemerkt dient te worden dat
het niet aan de uitgever toekomt het recht van antwoord te
`censureren'; dat hij ofwel het antwoord opneemt, conform
de bepalingen van artikel 4 van de wet, ofwel de publikatie
ervan weigert; dat te dezen vastgesteld dient te worden, dat
eerste gedaagde, die niet betwist dat het gewraakte artikel een
`recht tot antwoord' rechtvaardigde, naar eigen goeddunken
het ter inlassing bezorgde antwoord `aanpaste' en bovendien
ten aanzien van de lezers van de krant de schijn verwekte dat
het verweer van de rechtstreeks dagende partij ten aanzien

(get.) Werner Vens
Voorzitter C.V.K.V.
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Prijskampen en Onderscheidingen
Berichten voor deze rubriek sturen aan: Redactiesecretariaat van het
tijdschrift `Vlaanderen', 'Ter Hoogserleie', Hondstraat 6, 8700 Tielt.
Om te kunnengepubliceerd worden in het nr. 241 (mei-juni 1992)
moeten de berichten ons bereiken voor 15 mei 1992.
Met dank voor uw medewerking.

A. LETTERKUNDE
• Aalter
De Vlaamse Wandel, Jogging,
Loop en Recreatie Liga (VWJL),
Ambachtenlaan B2, Postbus 32,
9880 Aalter, organiseert i.s.m.
't Kofschip de VWJL-20 Prijs 1992,
eenpoeziewedstrijd n.a.v. het 20jarige bestaan van de VWJL. Het
thema is Wanneer ik door de velden
ga' en men vraagt een onuitgegeven
gedicht van max. 35 regels, in te sturen vOOr 30.10.92 onder schuilnaam
en in gesloten omslag volledige
(
identificatie). Er zijn drie prijzen
(5000, 3000 en 2000 fr.) en twee eervoile vermeldingen. De jury is samengesteld uit: Raoul Maria de
Puydt, voorzitter, Edith Oeyen,
Ugo Verbeke, Frans Van Parijs is
niet meestemmend secretaris. Inzendadres: Fans Van Paris, Rendries 10C,1540 Herne.
• Averbode
N.a.v. het verschijnen van het
2000ste Vlaamse Film 'e werd door
de redactie van de Vlaamse Filmpjes, i.s.m. Top-magazine, een see-

nariowedstrijd voor meisjes en jongens (10 tot 16 jaar) uitgeschreven.
Er waren 270 inzendingen. Eenentwintig hiervan werden geselecteerd
en ter jurering aan Kolet Janssen,
Detty Verreydt, Patrick Bernauw,
Bart Moeyaert en Andre Sollie
voorgelegd. Zij bekroonden op vrijdagavond 6 maart 11. de 14-jarige
Veronique Boone uit Opwijk. Van
haar scenario zal door jeugdauteur
Kolet Janssen een hens Vlaams
Film 'e geschreven worden, dat onder beider naam verschijnt op vrijdag 8 ari
janu1993 in deze bekende
serie.
— Tot 1 mei 1992 kan men manuscripten (in drievoud) inzenden voor
de twintigste John Flandersprijs
(50.000 BF /f 2700). Meer informatie te bekomen bij: GP-uitgaven John Flandersprijs 1992, Postbus
54, 3271 Averbode - tel.
(013) 78 0181.
• Bredene
N.a.v. de Vijfde Vlaamse Week van
de Voetganger organiseert de vzw
Komaan, de Voetganger-PoeziePrijs . Voor info en inschrijvingsformulier schrijven naar Xavier De
Cremer, vzw Komaan, Kapellestraat 71, 8450 Bredene en een gefrankeerde omslag (gericht aan
uzelf) insluiten.

• Brussel / Den Haag / Gistel
Vele verzen wordengeschreven zonder ooit door anderengelezen te
worden, hoewel wellicht een aantal
daarvan dat zeker verdienen. Om
dit te(helpen) ontdekken organiseert het Algemeen-Nederlands Verbond (ANV) het Poeziebeoordelingsproject: jongeren kunnen hun
poeziewerk voorleggen aan de juryleden van de werk roe `Literatuur'
van het Algemeen-Nederlands Verbond ANV, die degedichten beoordeelt en dan, voorzien van commentaar en aantekeningen, terugzendt,
zodat de deelnemers enig zicht op
hun mogelijkheden krijgen. Uit de
beteregedichten wordt een keuze
emaakt die — naar het oordeel van
g
de jury — het publiceren waard is.
Het ANV laat diegedichten in druk
verschijnen tesamen met informatie
die voor beginnende dichters van
belang kan zijn. Voorwaarden voor
het deelnemen: maximaal vijf Nederlandstalige gedichten, bij voorkeurgetypt, in tweevoud indienen
vOOr 15 april 1992. Op origineel en
kopie vermelden: naam, voornamen(m/v), geboortedatum, adres,
postcode (Nederland) - postnummer (Vlaanderen) en woonplaats.
Zenden naar een van deze adressen:
ANV, Jan van Nassaustraat 109,
2596 BS Den Haag - ANV, Rijkeklarenstraat 45, 1000 Brussel of
ANV, J. van Hulle, Bosdreef 9,
8470 Gistel. Voor het bestrijden van
portokosten, postzegels ter waarde
van f1,60 of BF 27 insluiten.
• Gorinchem / Vught (Ned.)
De Stichting Literaire Workshop
(S.L.W.) organiseert in 1992 voor
de 5de maal de wedstrijd om de Gorcumse Literatuurprijs. Om mee te
din en dient men een verhaal of een
beschouwing (maximaal 1500 woorden = 4 x A4-formaat) of eengedicht(maximaal 32 versregels =
1 x A4-formaat), uitsluitend in 3voud engetypt op te sturen naar het
secretariaat, Ganzeriksingel 2; 5262
DZ Vu ht - tel. (073) 56 01 42. Bij
aanvraag van het reglement moet
men retourporto bijsluiten. Dat de
wedstrijd ook open staat voor het
essay is nieuw. De beste inzendingen
zullen door de jury geselecteerd
worden voor een uitgave die gelijk
met deprijsuitreiking op 29/11/92
zal verschijnen bij Katervoorde Gorinchem. Het thema voor 1992 is
`De vijf zinnen' . Hoewel dit onderwerp vrij opgevat kan worden —
van `natuurlijk verstand' zoals in de
middeleeuwse moraliteit Elckerlijc

tot de zintuigen en alles wat daartussenin in Van Dale te vinden is —
moet het wel duidelijk als (hoofd-)motief in het werk te herkennen
zijn. Het werkstuk moet voorzien
zijn van (ook eigen) naam, adres en
telefoonnummer en mag niet eerder
gepubliceerd of bekroond zijn. De
inzendtermijn sluit op 1/6/92.
• Houthalen-Helchteren
De Mathias Kemp Prijs, de enige officiele Literatuurprijs van beide Limbur en, zal in het najaar 1992 uitgeloofd worden. Dit jaar komt Poezie' aan de beurt (minimum 24 gedichten). De teksten moeten gesteld
zijn in het Nederlands. Mededingers
kunnen zijn: geboren Limburgers
en niet-Limburgers die minstens vijf
jaar in een der beide Limburgen
woonachtig zijn. Komen in aanmerking: niet gepubliceerd werk en
werk na 1 januari 1987 gepubliceerd. Deprijs bedraagt 3.000 gulden.(Er wordt maar een dichtbundel toegelaten). Zij die willen mededin en moeten het volledig reglement aanvragen aan de Secretaris
van de Stichting: Mevr. N. Droogmans-Hoewaer, Brelaarstraat 36 te
3530 Houthalen-Helchteren (Belie ); ook op dat adres moeten de
g
werken aangetekend en in drievoud
ingezonden worden vOOr 1 augustus
1992. Alle correspondentie moet gericht worden aan het Secretariaat
van de Stichting.
• leper
De Kulturele Kring Ambrozijn vzw,
St.-Jacobsstraat 75, 8900 leper
schrij ft voor de eerste keer de Inter-

nationale Ambrovjnwedstrijd voor
Poezie uit, waarvan drie van de zes
prijzen en zes van de 12 eervolle vermeldingen voorbehouden zijn voor
scholieren. Men vraagt max. 5 gedichten, 100 fr.per gedicht als deelname in de kosten: hetpassende bedrag over te maken op rek. 3850120704-02 van Ambrozijn met vermelding `Poeziewedstrijd 1992'
vOOr 30/9. Info en volledig reglement aanvragen bij Ambrozijn.
• Izegem

7e Tweejaarlijkse Poeziewedstrijd vraagt men slechts een ge-

Voor de

dicht in 5-voud getypt op te sturen
naar 7e Poeziewedstrijd Stad Izegem, Stadhuis, Korenmarkt 9, 8870
Izegem vOOr 15/9. Het onderwerp is
vrij en alleen gedichten in het Nederlands komen in aanmerking (inzenden met identificatie-omslag). De
prijzenpot bedraagt 20.000 fr. en er

zijn daarnaast waardevolle natuurprijzen. De jury bestaat uit Gwy
Mandelinck, Christiaan Germonpre, Jooris Van Hulle en Willy Spillebeen. Vraag vooraf het volledige
reglement aan !
• Leuven
De Leuvense Vereniging voor
Volkskunde vzw maakt bekend dat
de Wilfried Grauwelsprijs voor
Volkskunde ter waarde van
50.000 BF in 1992 voor de zesde keer
in november 1992 kan worden uit ereikt. Academici en niet-academici
kunnen hun werk in drie exemplaren sturen aan volgend adres: Leuvense Vereniging voor Volkskunde,
P .a. Seminarie voor Volkskunde
KU Leuven, Blijde-Inkomststraat
21, 3000 Leuven. Daar is tevens het
reglement van deze prijs te verkrijgen.
— Voor de zesde maal schrij ft WeL
een Essayprijsvraag uit, onder auspicien van het Leuvens Stadsbestuur. Gevraagd wordt een essay
over een literair onderwerp (auteur,
stroming, ...) met verwerkte bibliografie. Deze tekst (max. 6 biz. machineschrift, kwarto) dient in 4
exemplaren anoniem (kenspreuk op
omslag waarin identiteit en 2 postzegels van 14 fr. vOOr 15/12/92 opgestuurd naar WeL, Redactiesecretariaat, Kapucijnenvoer, 67/15, 3000
Leuven. Prijzen: 10.000 fr.,
5000 fr., 3000 fr. - Wedstrijd flitsverhaal-prozagedicht: alle ultrakorte verhalen zijn welkom d.w.z.
sprookjes, fabels, parabels, verhalende cursiefjes c.d. Per deelnemer
max. 1 tekst(1 a 2 biz.), anoniem in
te sturen (zie hoger), in 4 exemplaren vOOr 15/12/92. Prijzen:
10.000 fr., 5000 fr. , 3000 fr. Reglement voor beide wedstrijden:
- enkel ongepubliceerd en niet bekroond werk insturen, voorkeurspelling gebruiken; - WeL behoudt
zich het recht voor de inzendingen te
publiceren, ook de niet bekroonde;
- de jury kan prijzen niet toekennen
of opsplitsen.
• Sint-Martens-Latem
I .s .m . het Poeziecentrum schrij ft
het Gemeentebestuur de driejaar-

hjkse Blanka Gyselenprijs voor poezie 1992 uit. Alle Nederlandstalige
dichters die in Belgie wonen of geboren zijn kunnen deelnemen. De
p
rijs bedraagt 50.000 fr. en men
vraagt per deelnemer een of meer
onuitgegeven dichtbundels van min.
20gedichten (alle opgenomen gedichten mogen niet eerder gepubli-

ceerd zijn). In 5-voud op te sturen
tegen uiterlijk 15/6 naar Poeziecentrum, Hoornstraat 11, 9000 Gent,
tel. 091/25 22 25.
• Tegelen (NL)
In het kader van de jaarlijkse
Noordlimburgse Boekenmanifestatie in Tegelen is voor de vierde maal
de RABO-bank Lenteprijs voor Literatuur toegekend. De prijs is bedoeld voor een beginnend auteur die
tot dusver nog geen roman of verhalenbundel heeftgepubliceerd. Het
korte verhaal `De knikker van de
Pelikaan' van Frank Adam werd
door de jury gekozen als het beste
uit 34 verhalen, ingezonden door de
redacties van 15 vooraanstaande literaire tijdschriften uit Nederland
en Belie.
Het winnende verhaal
g
verscheen in april 1991 in Dietsche
Warande & Belfort. Twee van de
drie eervolle vermeldingen zijn
eveneens afkomstig uit jaargang
1991 van Dietsche Warande & Belfort: Chris Vermoortel met het verhaal 'Ergaan geruchten over mijn
oom Joop' en Wim Meetens met
`Anna onder water' . De derde eervolle vermelding betreft het verhaal
`Kinder hinder' van Ellen Ombre,
datgepubliceerd werd in Maatstaf.
Hetgeldbedrag voor de winnende
inzending, een bedrag van 2500 gulden is beschikbaargesteld door de
RABO-bank. De jury bestond uit
Marc Reynebeau, literair recensent
van het weekblad 'Knack% Lucas
Ligtenberg, literair recensent en redacteur van `NRC-Handelsblad' en
Siem Bakker, wetenschappelijk medewerker aan de Universiteit van
Nijmegen en in deze functie betrokken bij het onderzoek van literaire
tij dschriften.
• Zwevegem
Het Pazieproject 'Ook draadtrekkers lezen verzen' kende een groot
succes: er werden 60gedichten geselecteerd. Door meer dan tweeduizend groot-Zwevegemnaren werd
dan een top-tien samengesteld waartoe volgende gedichten behoren: Felix Timmermans, `De kern van alle
din en' - Andre Demedts, 'Het is de
liefde diegeneest' - Hans Andreus,
`Je bent zo mooi' - Chris de Graaff,
`Het zal zo klein zijn en zo naakt' Eduard Hoornik, 'Op school stonden ze op het bord geschreven' - Frederik van Eeden, '1k heb de witte
waterlelie lief' - Neeltje Maria Min
`Mijn moeder is mijn naam vergeten' - Jan Deloof 'Als je - als je nu
eens' - Albe, "n Paradijsvogel vloog
verloren' en Dirk Rommens "We
praatten eigenlijk haast nooit' . Als
jongste telg tussen deze `rote concurrenten' werd ook ons redactielid
Dirk Rommensgeselecteerd ! De 10
geselecteerde gedichten werden op
10 posters gedrukt en verspreid over
Zwevegem.

B. PODIUMKUNSTEN /
MUZIEK
• Antwerpen
Hetprovinciebestuur van Antwerpen schrij ft om de vijf jaar een prijs
uit voor een muziekcompositie.
Voor 1992 wordt van de kandidaten
een muzikale creatie voor het T.V.medium verwacht. Alle componisten van Belgische nationaliteit die
wonen ofgeboren zijn in de provincie Antwerpen kunnen meedingen
aan dezeprijs waaraan een bedrag
van 150.000 fr. verbonden is. De
componist moet een partituur en
een script van een Belgische auteur
indienen. Hij/zij is volledig vrij in
zijn keuze van bezetting en genre
van de compositie; de zendtijd moet
wel 20 tot 50 minuten omvatten. Enkel oorspronkelijke, niet uitgegeven
en nog niet uitgevoerde composities
komen in aanmerking. Op 1 november 1992 wordt de wedstrijd afgesloten. Voor het wedstrijdreglement en
alle verdere inlichtingen kan u terecht bij de Cultuurdienst van het
provinciebestuur van Antwerpen,
K. Elisabethlei 22 te 2018 Antwerpen. Tel. (03) 237 28 00 (toestel
1464).

rischer Rundfunk, 8000 Munchen 2,
inschrijven voor een muziekwedstrijd voor zang, viool, klarinet,
duo voor 2piano's en vierhandig
klavier, duo cello-piano die georganiseerd wordt onder de naam 41ste

Internationaal Muziekconcours van
de ARD en die loot
p
van 1 tot 18
september.

C. BEELDENDE
KUNSTEN
• Aarschot
Voor de jaarlijkse Prijs voor Fotografie Aarschot 1992 zijn 2 categorieen voorzien: categorie zw.-w.foto's en de categorie kleurenfoto's
en elke categorie krijgt drie prijzen
(van resp. 5000, 3000 en 2000 fr.).
Inschrijvingen en info: Cultuurdienst Aarschot, Demervallei 18,
3200 Aarschot - tel. (016) 56 23 10.
• Antwerpen
In 1992 wordt opnieuw de Wed-

strijd voor het Behoud van het Natuur- en Cultuurpatrimonium geor-

ren onder de 18 jaar, alleen of onder
toezicht van een volwassene.
Per categorie wordt een winnaar gekozen, die een trofee en een cheque
van 150.000 BF ontvangt. Enkel in
de categorie `Jongeren' wordt de
Prijs opgesplitst in 100.000 BF voor
de laureaat en 5 aanmoedigingsprijzen van elk 100.000 BF. Naast deze
g
eldprij
zen worden ook een aantal
eervolle vermeldingen toegekend.
De jury kiest vervolgens de Nationale winnaar van de 'Wedstrijd voor
het behoud van het Natuur- en Cultuurpatrimonium' die een bijkomende cheque van 200.000 BF ontvangt en zijn land zal verdedigen op
de Europese finale, waarin de nationale winnaars van de 16 deelnemende landen teen
g
elkaar uitkomen.
De Europese laureaat krijgt een bijkomende cheque van 20.000 dollar.
Info: 'The Conservation Awards',
c/o Ford Motor Company (Belg
ium) N.V., Departement Public
Relations, Kanaaldok 200, 2030
Antwerpen - tel. (03) 540 27 42).
Uiterste inzenddatum: 1 augustus
1992.
— Tot uiterlijk 1/8/92 kan men insturen voor de 3de Fotowedstrijd
`Zomer van de Fotografie' - Prijs
van de Stad Antwerpen, die tweejaarlijks georganiseerd wordt, zowel voor beroeps- als amateurfotografen. Er zijn 4 categorieen: volwassenen: kleurenfoto's; volwassenen: zw.-w.-foto's; jongeren: kleurenfoto's en jongeren. zw.-w.foto's enper categorie is een prijs
van 25.000 fr. voorzien. Daarnaast
zijn er nog drie prijzen van elk
20.000 fr. die worden toegekend
zonder rekening te houden met de
categorie. Info: Secretariaat Culturele Raad van de Stad Antwerpen,
Stadhuis, Grote Markt, 2000 Antwerpen, tel. (03) 220 83 33.

loopt van 3/5 t/m 5/6/93 en is voorbehouden voor violisten die de leef-

ganiseerd. Dankzij de sponsoring
van Ford Motor Company krijgen
heel watprojecten een reele kans om
zich te ontwikkelen en daardoor bij
te dragen tot de valorisatie van het
nationaal erfgoed. Centraal staat
eveneens de Europese dimensie van
de Prijs. Hi' wordt sinds 1987 met
de steun van de Conservation Foundation en Ford Motor Company in
16 Europese landen georganiseerd.
De wedstrijd staat open voor alle
particulieren,groepen en verenigingen. Centraal staat de bevordering
van initiatieven m.b.t. de natuurbescherming en de valorisatie van het
architectonisch, cultureel en artistiek erfgoed van Belie. De kandidaten moeten zich inschrijven in een

tijd van 31 jaar niet bereikt hebben
op de uiterste datum van inschrij-

van volgende 4 categorieen: Natuurpatrimonium: oprichten van na-

jaarlijkse Hembecca-Haimbecha
wedstrijd 1992 vindtplaats van

ving nl. 15/01/93. Info: IMKEB,
Wolstraat 20, 1000 Brussel (tel.
02/513 00 99).
— In september organiseert de
Stichting Nany Philippart een con-

tuurreservaten, natuurbouw, bescherming van natuurlijke waterlopen, moerassen en vijvers, refugia
voor fauna en flora, aanleg en onderhoud van tuinen enparken, aanbrengen van beplantingen, enz. Cultuurpatrimonium: instandhouding en herwaardering van waardevolle(burgerlijke of religieuze) gebouwen en industrieel erfgoed. Renovatie van stads- en dorpsgezichten waarbij bijzondere aandacht
kangaan naar openbare ruimten die
binnen deze ensemblesgelegen zijn.
Acties ten voordele van museumwerking, behoud van ambachten,
archieven en manuscripten, kunstwerken, enz. - Lee
fmilieu: projecten
in het teken van de bescherming van
het leefmilieu, grondstoffen- en
energiebesparing, strijd tegen vervuiling, recyclage, enz. - Jongeren:
projecten in voornoemde domeinen, die opgezet werden door jonge-

25/9/92 tot en met 25/10/92 en
staat open voor schilderkunst,
waarvan het thema vrij is. De geselecteerde werken worden tentoongesteld in de voormalige St.-Nikolaaskerk van Neder-over-Heembeek,
het C.C. van de stad Brussel. De
kandidaten worden verzocht tegen
31 mei 1992 een biografisch- en fotografisch dossier met deelnemingsformulier in te sturen: 10, Marjoleinstraat, 1120 Brussel - tel.
(02) 216 67 48. Mogen deelnemen,
alle kunstenaars (40 j. niet overschrijden) die in de Europese Gemeenschap wonen. Het inschrijvingsrecht is bepaald op 1000 fr., te
storten op P.R. 000-0299222-74 van
het Cultureel Centrum Brussel vzw.
1120 Brussel. Op uitnodiging mogen dan drie werken ingestuurd
worden (maximum 150 x 150). De
laureaat zal worden uitgenodigd
van 1993 of een tentoonstelling van

• Brussel
De Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers
SABAM heeft Sabamprijzen 1991
uitgereikt. Laureaten voor de toneelprijs zijn Arne Sierens en Claude Semal, voor de Varieteprijs: Willem Vermandere en Albert Delchambre en voor de choreografiep
rijs: Aime de Ligniere en Michele
Meugens.
— De Internationale Muziekwed-

strijd Koningin Elisabeth van Belie

tours voor piano, viool en zang,
waaraan 3 beurzen van 600.000 fr.
verbonden zijn. Info: (alleen schriftelijk) Secretariaat van de Stichting,
Van Eyckstraat 48/9, 1050 Brussel.
• Eupen
In St. Vith organiseert men een Orgelacademie van 12 tot 17 juli e.k.
met als lesgevers Hans-Georg Reinertz (werk van Baou, Sweelinck,
Buxtehude en Bohm ) en Gerard Habraken (J. Langlais en H. Andriessen). Info: Musica Viva, Hostert 16,
4700 Eupen.
• Munchen
Nog tot 1 juli e.k. kan men bij Internationaler Musikwettbewerb, Baye-

• Brussel
De tentoonstelling van de geselecteerde werken van de 13de Twee-
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zijn werken te organiseren in de ou-

120 de kerk op kosten van het Cultureel
Centrum. Dit behelst:gebruiksrecht
voor een maand, de verwarming en
de verlichting, de brandverzekering,
de `mailing'dienst (verzending) de
bewaking gedurende openingsuren.
Het drukwerk: 1000 uitnodigingen,
1000 omslagen (type ccb), 300 affiches en een deel van de verzendingskosten
etc.
Totale
waarde:
73.000 fr.
• Buggenhout

Onder de naam Prijs van Buggenhour organiseert het gemeentebestuur eenprijs voor beeldende kunsten ten bedrage van 20.000 fr. die
dit jaar voor schilderkunst is voorbehouden. Kunstenaars uit deprovincies Antwerpen,
Vlaams Brabant
en Oost-Vlaanderen kunnen deelnemen met max. twee werken. De werken moeten uiterlijk teen
29/9/92
g
binnengebracht worden in de Galerij Vierhuizen (Sporthal), Vierhuizen, 9255 Buggenhout. Info: Heer
P. Vanneste, Weiveld 16, 9255 Buggenhout, tel. (052) 33 49 86 of heer
G. Durinck, Maricolleweg 36, 9255
Buggenhout, tel. (052) 33 11 66.
• Haacht

De Kunststichting Perspectief vzw

organiseert de tentoonstelling ' Beelden in het Park' (beeldhouwkunst
en installaties) waarvoor men kunstenaars tot deelname uitnodigd.
Maak een deelnamedossier op bestaande uit max. 5 kleurenfoto's
van de werken waarmee u wilt deelnemen, voeg er een recente levensloop aan toe en stuur alles voor
10/5/92 naar: Kunstforum, Wes elaarsesteenweg 85, Haacht.
— Nog tot 19/9/92 kan men inschrijven voor de Kulturamaprijs
voor beeldende kunst 1992 die openstaat voor alle disciplines. Info:
KulturamaE. D'Hoogh, St.Annaveld 12, 3150 Haacht.
• Hasselt

De Bestendige Deputatie van de
Provincieraad van Limburg heeft de

Erepenning van de Provincie Limburg toegekend aan de kunstenaar
Vincent van den Meersch omwille
van zijn grote verdiensten voor de
ontwikkeling van het kunstgebeuren in Limburg. Dit is de hoogste
Limburgse provinciale onderscheiding. Kunstschilder Vincent Van
den Meersch werd in 1992 tachtig.
Geboren op 5 januari 1912 in Ninove, verhuist hi' in 1955 naar Limburg om als leraar schilderen het
nieuw Provinciaal Hoer
Instituut
g

voor Kunstonderwijs in Hasselt mee
op te starten. Hi' legt hier fundamenten voor een kunstopleiding die
in de loop der jaren voor de Limbur se cultuur van zeer root belang
blijkt te zijn. Hi' vertrekt aanvankelijk vanuit een figuratieve benadering van de natuur. In de periode
1958-1965gaat hi' op zoek naar de
essentie door de vormen te abstraheren. In 1967 sticht hi' samen met enkele leerlingen de 'Research Group'
die het experiment als voornaamste
streven adopteert. Een groep waarvan Hugo Duchateau, Helene Keil,
Jos Jans en Jan Withofs deel uitmaken en die internationaal doorbrak
met belangrijke exposities. Ook als
p
edagoog is Vincent Van den
Meersch niet onverdienstelijk, onder meer door depublikatie van een
studie over kindertekenkunst onder
de titel `Herwaarderen van het Kindertekenen' (1963), die een belangrijke opwaardering van de kindertekenkunst totgevolg had. Als kunstenaar kiest Vincent van den
Meersch voorgeometrisch abstract
schilderen. Uit de talrijke onderscheidingen die hi' nationaal en internationaal verworven heeft, blijkt
degrote waarde die door professionelen aan zijn werk wordt gehecht.
Tot de belangrijkste onderscheidin-

gen behoren de Belgische Staatsp
rijs, de Internationale Bienale van
Krakau en de Internationale Print
Bienale in Bradford. Dat hi'j als
kunstenaar nog actief is, zoals recent bleek uit de tentoonstelling in
de kunstgalerij van het kasteel van
Rullingen.
• Leuven

De Dirk Boutsstichting/Leuven
schrijft de 7de Dirk Boutsprijs voor
beeldende kunsten (50.000 fr.) en de
Prijs van de Stad Leuven
(25.000 fr.) uit. De laatsteprijs is enkel voor leerlingen en oud-leerlinen van de Kunstacademie 'De Lei' .
g
Inschrijvingen gebeuren op 4 mei
1992 en alle informatie bij mevr.
Katelijne Laroy, Gebroeders Tassetstraat 90, 3018 Wijgmaal - tel.
(016) 44 62 21.

Namens de Raad van Bestuur en de
Redactie van het tijdschrift Wlaanderen' feliciteren wegraag alle bekroonde en/ofgehuldigde kunstenaars !

R.D.

Uit het leven van kunsten en letteren
Gelieve uw berichten voor deze rubriek te sturen aan het
Redactiesecretariaat van het tijdschrift `Vlaanderen',
`Ter Hoogserleie', Hondstraat 6, 8700 Tielt.
Om in aanmerking te komen voor publikatie in het volgend
nummer (241: mei-juni 1992) moeten de berichten ons
bereiken voor 31 mei 1992. Met dank voor uw medewerking.

• Amsterdam

In het Amsterdams Historisch Museum loopt van 26/6 tot en met
11/10 de tentoonstelling 'De Wereld
binnen handbereik . Nederlandse
kunst- en rariteitenverzamelingen,
1585-1735'. Info: Nieuwezijds
Voorburgwal 359, 1012 RM Amsterdam; tel. 020/523 18 22; telefax:
020/207 789. Bezoekadres: Kalverstraat 92. Dagelijks toegankelijk
van 11 tot 17 uur. Welvarende Nederlandse burgers le den in de 17de
eeuw verzamelingen aan van kunstschatten en curiositeiten uit alle hoeken van de wereld. Veel van deze
kunstschatten zijn na die tijd verspreid geraakt over Europa. In de
tentoonstelling worden zij voor het
eerst sinds eeuwen weer bijeengebracht. Zowel nationaal als internationaal is het de eerste maal dat dit
tot de verbeelding sprekende onderwerp uit onze cultuurgeschiedenis
de aandacht krijgt. Op de tentoonstelling worden enkele honderden
kostbare l7de-eeuwse kunstvoorwerpen bijeengebracht: landschapen, stillevens, interieurstukken en
p

landschappen. Daarnaast luxueuze
zilverenpronkbokalen, Chinees
porselein en Japans lakwerk. Het
publiek kan voorts de meest uiteenlopende, wonderbaarlijke voorweren bewonderen. Kunstig gemaakte
p
17de-eeuwsepreparaten, menselijke
en dierlijke skeletten, opgezette krokodillen, grillige schelpen, schitterende kleurige gesteenten, een prent
van Hottentotten aan Kaap de Goede Hoop, aquarellen gemaakt in Ja.pan, kortom, alles wat de 17deeeuwse collectioneur op zijn mentale ontdekkingstocht in een snel groter wordende en veranderende wereld bijeen kon brengen. Er is een
catalogus voorradig.
• Antwerpen

Uit het programma van deSingel
stippen we aan: Theatergroep Hollandia met 'La Musica Twee' van
Marguerite Duras, van 28/4 tot en
met 2/5, telkens om 20 u. in de kelder van de Sint-Laurentiuskerk,
Markgravelei 93, Antwerpen; Velo
Theatre van Charlot Lemoine
brengt objectentheater: op 30/4 en

1/5(20 u., Rode Zaal): Appel d'air
en op 30/4 en 1/5 om 22 u. in de Rode Zaal: Le Pecheur. Van 30/4 tot
en met 31/5 loopt tevens de tentoonstelling 'Project Papeye, KortrijkAalbeke. Ontwerpen voor een kijkdorp' . De stedebouwkundige problematiek staat centraal in deze architectuurtentoonstelling: een experiment van 10 'one Belgische architecten die een alternatiefpoogden te
scheppen voor deze typische Belgische bouwsituatie. Deze tentoonstelling in deSingel wil de situatie
van de 'one architecten, het gebrek
aan een beleidsvisie omtrent architectuur, hetgemis aan nieuwe impulsen in de woningbouw, het overheersen van commerciele belangen
in een sector als woningbouw ter
discussie stellen. Hiermee komt de
hedendaagse architectuur die deSingel ook in het verleden centraal stelde, in een ruime context te staan.
Open van dinsdag tot zondag van 14
tot 18 u. Info: deSingel, Desguinlei
25, 2018 Antwerpen (03/248 3800).
— Van 14/3 tot en met 3/5 loopt in
het Prov. Museum voor Fotografie,

Waalse Kaai 47, de tentoonstelling
`Diamant in de fotografie' met werk
van de laureaten van een fotowedstrijd, uitgeschreven door de Hoge
Raad voor Diamant i.s.m. Polaroid
Belgium. Open van dinsdag tot en
met zondag 10-17 u. In samenwerking met het Centre National de la
Photographie in Parijs en de v.z.w.
Photographies Leonard Misonne'
in Brussel wordt in hetzelfde museum, eveneens van 14/3 tot en met
3/5/92, de tentoonstelling opgezet
`Leonard Misonne(1870-1943)' .
Van beide tentoonstellingen is het
Provinciebestuur van Antwerpen de
organisator.
— De Armand Preud'hommeStichting vzw die haar nut bewezen
heeft door de promotie van muziek
van eigen bodem, waardoor een deel
van het Vlaamspatrimonium bewaard isgebleven, vraagt dringend
om financiele steun om het verder
bestaan van de stichting te kunnen
verzekeren. Dit kan door storting
van een steunbijdrage op de rek.
nr. 860-0902370 t .n.v . de Armand
Preud'homme-Stichting en door de

aankoop van de CD of cassette met
liedjes van Armand Preud'homme
aan deprijs van resp. 695 fr. en
495 fr.(incl. port). Info: Armand
Preud'homme-Stichting, Paardenmarkt 95, 2000 Antwerpen (tel.
03/233 01 42 of 03/233 20 75).
— Het Kamermuziekgezelschap
`Anwerpia' dat zich profileert door
eengrote verscheidenheid aan genres en stijlen, kan beluisterd worden
in twee concerten: op zat. 19/9 in
RVT De Tol, De Boeylaan 2, Deurne/Antwerpen om 14 u. en op zondag 20/9 om 14 U. in RVT Vinch
Heyman, A. Goemaerelei 18, Antwerpen. Info: Jose Meyvisch, Antwerpsesteenweg 85, 2660 Hoboken.
— Naar aanleiding van de recente
ublikatie in de reeks SBA/AMVC
p
van twee inventarissen van handschriften uit het eigen bezit, organiseert het Archief en Museum voor
het Vlaamse Cultuurleven van 25
april t.e.m. 30 mei 1992 een tentoonstelling onder de titel: 'Twee
Gentenaars in Antwerpen: Karel
van de Woestijne en Johan Daisne',
Minderbroedersstraat 22, 2000 Antwerpen. Sedert zijn ontstaan in 1933
heeft het AMVC zich sterk beijverd
om handschriften, brieven, foto's,
affiches en documenten van Vlaamse figuren te verzamelen. Gegroeid
uit hetpersoonlijk handschriftelijk
archief van Hendrik Conscience legde het AMVC een collectie aan van
over de honderdduizend manuscripten van meer dan 2500 figuren uit
het Vlaamse leven. Van vele bekende auteurs is het handschriftenfonds
omvangrijk (Van Ostaijen, Elsschot, Lampo, Ruyslinck ...) of
vrijwel volledig (Rodenbach, Buysse, Streuvels, Gilliams ...). Tot de
belangrijkste collecties in dit verband behoren die van Karel van de
Woestijne (1878-1929), de klassieke
fin-de-siècle dichter en zijn stadsgenoot Johan Daisne (1912-1978),
magisch-realistisch schrijver en
tweevoudig staatsprijswinnaar. De
voorbije jaren werden hun manuscripten door twee AMVC-medewerkers wetenschappelijk geinventariseerd: Piet van Bouchaute (momenteel als archivaris-conservator verbonden aan de Stad Sint-Niklaas) en
Johan Vanhecke. Voor de eerste
maal wordt een totaaloverzicht geboden van de papieren nalatenschap
van Karel van de Woestijne, de
dichter van Het Vader-Huis, van
wie de familie enkele jaren geleden
als laatstegeschenk de handbibliotheek overmaakte. De inventaris
van Piet van Bouchautegeeft een
nauwkeurige wetenschappelijke beschrijving van de manuscripten met
de vermelding of het al dan niet gepubliceerd werd. Elk werk wordt teyens bibliografisch gesitueerd in het
geheel van Van de Woestijnes oeuvre. Johan Daisne was een van de
produktiefste schrijvers van zijn generatie. Zijn naam zal verbonden
blijven met titels als De Trap van
Steen en Wolken, De Man die zijn

haar kort liet knippen en De Trein
der Traagheid. Reeds ti dens zijn leven bezorgde Daisne veel van zijn
manuscripten aan het AMVC en na
zijn flood kwam ook de rest van zijn
literaire archief naar deze instelling.
Johan Vanhecke beschreef de handschriften van Daisne'sproza en toneel, die zich in het AMVC bevinden. Aan deze inventaris werd meteen een volledige bibliografie gekoppeld en een overzicht van alle recensies. Aansluitend bij beide publikaties stelde het AMVC een dubbeltentoonstelling samen. Van beide
auteurs wordt een ruime selectie uit
de manuscripten getoond, aangevuld met interessante uitgaven, vertalingen, illustraties, iconografie,
foto' s en affiches. Open: dagelijks
(behalve zon- en maandag) van 1017 u. Info: AMCV, 03/232 55 80.
• Antwerpen/Deurne

In het Prov. Museum voor Kunstambachten Sterckshof(Hooftvunderlei 160, 2100 Deurne, tel.
03/324 02 07 of 03/324 71 76) loopt
van 12/6 tot en met 18/10 de zomerexpo 'Belle Epoque: laatste hoogbloei van het kantwerk' waarop
o.m. de kantcollectie Isgrig-Von
Reichenbach zal te zien zijn. Het is
eenprachtige collectie Belgische
kant, hoofdzakelijk kostuumaccessoires en japonnen in kant uit
de Belle Epoque en uit de tweede
helft van de 19de eeuw, die door een
Amerikaanse dame werd verzameld
toen ze tijdens het interbellum in
Brussel woonde. Japonnen in Chantilly, Venetiaanse naaldkant en duchesse, stola's in Brusselse naaldkant, kragen in point d'Angleterre... Tevens kan men in dat museum
in eenpermantente collectie de nieu-

we aanwinsten voor keramiek, zilver en meubels bewonderen. Dagelijks (gratis) toegankelijk behalve
op maandag van 10-17 u.
• Antwerpen/Oelegem

Het Provinciaal Textielmuseum
Vrieselhof te Oelegem bestaat 15
jaar. Sinds het eerste museumseizoen zijn de collecties sterk aangeroeid. Voor de kostuum- en de
g
kantverzameling werden immers
zeer belangrijke aankopen verricht.
Daarnaast zijn er elk jaar vele
schenkingen geweest. Het is onmogelijk om alle aankopen en schenkin — enkele duizenden voorwerpen — in een opstelling aan bod
te laten komen. Maar in dit jubileumjaar heeft de museumstaf een
aantal interessante aanwinsten in
een nieuwe opstelling bijeengebracht. Vier thema's komen aan
bod: kleding uit het Antwerpse
(1920-1960), machinaal borduurwerk voor kleding en interieur, passement (randafwerkingen en siermotieven in textiel, zoals kwasten
e.d.) en archiefdocumenten van
kantontwerpen. Dagelijks toegankelijk (behalve op maandag) tussen
10-17 u. (gratis). Info: Prov. „Tex-

tielmuseum Vrieselhof, Schildesteenweg 79, 2530 Oelegem (tel.
03/383 46 80).
• Averbode

Einde maart vierden de Vlaamse
Filmpjes met recht feest n.a.v. de
verschijning van het 2000ste nummer,
geschreven door Henri Van
Daele 'De kast van overopa' en zo
wordt tevens een `voorgeschiedenis'
van 62 jaar afgerond. Immers op
een moment waarop niemand aandacht besteedde aan het kinder- en
jeugdboek verscheen in november
1930 het eerste `Vlaamsche Filmke' .
In zijn handig formaat van 32 blz.
vond de reeks onmiddellijk een belangstellend publiek in de schoolalrijke
g
aande jeugd.
T auteurs uit
deze vooroorlogseperiode debuteerden of werkten mee aan de
Wlaamsche Filmkes' . Onder hen
John Flanders, alias Jean Ray,
Emiel van Hemeldonck, Frans
Hammenecker, Hendrik Prijs, Richard De Wachter, Jef Scheirs.
Door het uitbreken van de Tweede
Wereldoorlog moest de produktie
van de Vlaamse Filmpjes een eerste
maal sinds de oprichting ervan onderbroken worden. Dat was op 2
mei 1940. Op 29 september van datzelfde jaar kon de produktie hervat
worden, maar doorpapierschaarste
viel de uitgeverij opnieuw stil op 27
december 1942. Er waren toen precies 614 nummers verschenen. Na de
Tweede Wereldoorlog kwam de
reeks weer op gang. Aan de basisformule werd nietsgewijzigd, maar
er werd met een nieuwe nummering
gestart. De boekjes verschenen nu
om de veertien dagen. Pas vanaf 25
september 1960 werd teruggegrepen
naar de vroegere wekelijkse formule. De Vlaamse Filmpjes blijven
goedkoop, maar zijn er kwalitatief
toch sterk op vooruitgegaan dankzij
beterpapier voor omslag en binnenwerk, originele vierkleurentekeningen op de cover en een nieuwe layout. De kwaliteit van de verhalen
werd op peil gehouden door de honoraria van de auteurs op te trekken. Bovendien wacht de winnaar
van de jaarlijkse John Flandersprijs, waarmee een origineel manuscript voor een Vlaams Filmpje
beloond wordt, een aantrekkelijke
geldpot van 50.000 BF. In de lijst
van auteurs die na de oorlog meewerkten, treffen we veelgrote namen uit de(jeugd)literatuur aan:
Jos Ghysen, Felix De Moor, Bart
Mesotten, Gust Muller, Rik Puttemans, Cor Ria Leeman, Rene Struelens, Julien Van Remoortere, Henri
van Daele, Gaston Van Camp, Jaak
Christiaens, Jos Verhoogen, Piet
Reynders, Gerda van Cleemput, Jo
Briels, Karel Verleyen, Els Beerten,
Gerda van Erkel, Rene Swartenbroekx, Katrien Seynaeve, Detty
Verreydt, Nicole Boumadza, Maria
Heylen, Gil Van der Heyden, Joris
Denoo, Yan Gout, Ina Vandewijer,
Els Beerten, Kolet Janssen, Patrick

Bernauw... Kwaliteit bieden voor
een lage prijs is slechts mogelijk
dankzij de rote oplage. 14.000
abonnees, dat is uitzonderlijk veel
in eenperiode waarin jeugdliteratuur het moet stellen metgemiddelde oplagen van nauwelijks 4.000
exemplaren. Het is duidelijk dat de
Vlaamse Filmpjes op die manier
veel bijdragen tot de literaire cultuur in Vlaanderen. De reeks zet
voor heel wat 'one auteurs de poort
naar bekendheid open. Daarenboven is het bewezen dat de meerderheid van de volwassenen die literatuur lezen, in hun jeugd liefhebbers
waren van de Vlaamse Filmpjes,
waaraan ze aangename, soms nostalgische jeugdherinneringen hebben overgehouden. Met onze oprechtegelukwensen aan de uit everij GP, Postbus 54, 3271 Averbode !
• Berchem

In 1979 werd de Stichting Eugeen
Yoors vzw boven de doopvont gehouden. Het doel van de stichting
bestaat erin de kennis van en de
waardering voor het werk van schilder-glazenier Eugeen Yoors te bevorderen en dat werk te beschermen
als een belangrijk aandeel van het
Vlaamse kunstpatrimonium. Dat
zal o.m.gebeuren via jaarlijkse publikatie(s) over het merkwaardige
aandeel van Yoors in de vernieuwing van de religieuze kunst. Het
werk van Eugeen Yoors moet in verbandgebracht worden met de Pelgrimbeweging. De kapel van de Zusters Annuntiaten is daarvan het bewijs: Flor Van Reeth was er de architect van, Eugeen Yoors de glazenier, en met hen samen werkten
schilder Albrecht Servaes en interieurkunstenaar Rie Haan. Wat er
gerealiseerd werd, mag niet alleen
beschouwd worden als het meesterwerk van Eugeen Yoors; het was
eveneens een doorbraak naar een
lichtende, bevrijdende vernieuwing
van de religieuze, en meer bepaald
de kerkelijke kunst. In zijn tijd was
het een haast onvoorstelbare triomf
over het onwrikbare conservatisme,
dat de toelaatbare vormen van religieuze kunst onfeilbaar en almachtig bepaalde. Al wat afweek
van de zielloze, verstarde, banale
vormgeving van toen werd onverbiddelijk verworpen. Info: Stichting Eugeen Yoors - rek. nr. 3200692186-6 -p/a Mevr. Beatrix
Yoors, Troyentenhoflaan 24, 2600
Berchem.
• Berlaar

Het Mozarteum Belgicum, 't Hooghuys, 2590 Berlaar (een zustergemeenschap van de Internationale
Stichting Mozarteum in Salzburg) is
een jaar actief en publiceerde het
eerste jaarverslag 1990-91, een drietalige (N,F,D) brochure met talrijke
zw.-w.-illustraties. Na een voorwoord wordt aandacht besteed aan
uitgaven i.v .m. Mozart: CD 'Die
Briisseler Sonate', twee modellen
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`muziekdozen'(met het allegro van

122 de Brusselse Sonate), het stripverhaal `Suske en Wiske. Het wondere
wolfje' waarin het Wonderkind
Mozart in de taal van kinderen
wordt voorgesteld, het kunstboek
`Mozart in Belie',
g
dat door de
Vlaamse Uitgeversfederatie bekroond werd met de Gouden Penning (beste boek van het jaar), onderleggers met als thema 'Mozart in
Belie , een Mozarthorloge ontworpen door meester-graveur Paul
Huybrechts. Als uitzonderlijke evenementen werden aangekondigd de
Mozarttentoonstelling van 2/6 tot
28/6/90 in het Belfort van Brugge
en depostzegeltentoonstelling met
als thema Mozart, begin 1991. Verder organiseerde het Mozarteum enkele tistorische' concerten in Belgie, Japan, Nederland en Oostenrijk.
oorV1992 komt een nieuwe
reeks historische concerten rond de
Duitse componist Joseph Martin
Kraus, hofkapelmeester van de
Zweedse Koning Gustav III: hi'
werdgeboren in 1756 (net als Mozart) en stierf een jaar later dan de
Meester (in 1792). Hi' componeerde
rachti ge symfonieen die echter
p
meestal onbekend bleven. De lidmaatschapsbijdrage loopt op tot
5000 fr.( + BTW) voor een particulier, 9000 fr. voor eengezin en
50.000 fr. voor een bedrijf. Voor
meer info en bestellingen: hogervermeld adres.
• Beveren

Van 17/5 tot 27/9/92,gaat in Hof
ter Saksen, Haasdonkbaan 1 in Beveren voor de tweede maal een

openluchttentoonstelling van beeldende kunst door. In tegenstelling
tot de eerste editie in '90, toen de
deelnemers regionaal werden geselecteerd, zullen nu jonge kunstenaars uit heel Vlaanderen deelnemen. Hun selectie verliep via de instituten voor hoger kunstonderwijs
in Vlaanderen. De organisatoren
willen met deze vernieuwde aanpak
een overzichtgeven van de jonge
kunstproduktie in Vlaanderen. Hof
ter Saksen is veel meer dan alleen
maar het decor: de schoonheid van
park en kasteel daagt de deelnemers
uit tot verregaande originaliteit. Het
veelzijdige park vormt een uitstekend decor voor de opstelling van
beeldend werk. Het decor leeft mee.
De tentoonstelling loopt gedurende
3 seizoenen. De omstandigheden,
waarin het werkgetoond wordt,
veranderen. Op deze manier worden
de kunstwerken aan een moeilijke
selectie onderworpen. Alle Vlaamse
instellingen voor hoger kunstonderwijs
erden
w aangezocht om uit hun
(oud)-studenten te selecteren. Uiteindelijk zijn er 3 die hun medewerking verlenen: Sint-Lucas Gent, de
Academie voor Schone Kunsten uit
Gent en het Provinciaal Hager Instituut voor Kunstonderwijs in Hasselt. Degeselecteerde deelnemers
zijn hetzij nog student, hetzij recent

afgestudeerd. Beeldig Hof ter Saksen II toont bijgevolg de produktie
van een aankomendegeneratie.
Dankzij deze invalshoek, kent de
tentoonstelling, in tegenstelling tot
zijn voorganger, een grote eenheid.
Dagelijks gratis te bezichtigen tussen 10-18 u. Info: Secretariaat vzw
Gemeentelijke Culturele Centra Beveren, Kloosterstraat 34, 9120 Beveren (03/755 09 00).
• Brecht

Bij Uitgeverij De Roerdomp verschijnt
n mei
i in de reeks Bibliofiele
uitgaven de novelle `Janezoe van
Mensjarana' van ons lid Willy de
Bleser. Het werk isgefflustreerd
door Ronald Ergo en Karel Staes
schreef het voorwoord. Het betreft
een eenmalige uitgave, gesigneerd
door de auteur, waarvoor men tot
30 april kan intekenen teen 650 fr.
(portkosten incluis) door overschrijving op nr. 416-30315881-48
van Uitgeverij De Roerdomp, Van
de Reydtlaan 62 te 2960 Brecht.
• Brugge

Voor de Brugse Musea betekent
1992 het Lodewijk Gruuthuse-Jaar,
omdat Lodewijk van Brugge, heer
van Gruuthuse, overleed in 1492,
500 jaar geleden dus. Door de musea zal in het najaar een tentoonstelling aan hem gewijd worden in het
Gruuthusepaleis. In deze woning
bracht hi' o.m. een schitterende bibliotheek van verluchte handschriften samen waarvan er thans een
groot deel in de `Bibliotheque Nationale' te Parijs bewaard wordt.
Hi'j was raadgever en kamerheer van
de hertogen Filips de Goede en Karel de Stoute. In 1461 werd hi'j tot
ridder in de Orde van het Gulden
Vliesgeslagen. Na deze opmerkelijkepolitieke carriere viel hi' op het
einde van zijn leven in ongenade bij
Maximiliaan van Oostenrijk. Zijn
devies 'Plus est en vous' is op de oriing van het portret dat
g
inele omlijst
bewaard wordt in het Groeningemuseum duidelijk te lezen. Ook in
het Gruuthusemuseum verwijzen
heel wat elementen nog naar de
vroegere bewoners van dit huffs. Wie
meer op de hoogte wenst te zijn van
wat er zich in de Brugse Musea
afspeelt, kan zich abonneren op
`Museumbulletin', tweemaandelijks gefflustreerd tijdschrift van de
Museumvrienden, dat zijn 12e jaargang in een nieuw kleedje begon. Info: Stedelijke Musea, Diver 12,
8000 Brugge (tel. 050/33 99 11).
— In het Museum voor Volkskunde kan men van 15/3 tot en met 30/6
terecht voor de tentoonstelling
`School platen in de les geschiedenis', dagelijks toegankelijk van
9.30-12.30 en 14-17 u. (gesloten
op dinsdag). De wandplaat, ook
schoolplaat genoemd, vervulde een
belangrijke functie in het didactischegebeuren van het onderwijs
vOOr 1950. De verheerlijking van de
eigen heldendaden stond dikwijls

voorop, dat blijkt uit platen die handelen over deguldensporenslag in
1302 of het moedig weerstand bieden aan de IJzer tijdens de eerste
wereldoorlog. Het romantische en
het moraliserende aspect overheersen. Ook uit degeschiedenisleerboeken blijkt dit duidelijk. Een mooie,
kleurrijke serie vormen de platen
van de Algemene Leermiddelenhandel A. Bossaerts te Antwerpen, uitgegeven tussen 1930-1932. Deze platen werden uitgevoerd in steendruk
naar ontwerpen van de kunstenaar
Edmond Van Offel(Antwerpen
1871-'s-Gravenwezel 1959). Bij iedere serie hoort een ' Toelichting' samengesteld door Alb. van Laar. Deze documentatie, die de context verduidelijkt, werd dan ook in de tentoonstelling opgenomen. Tevens
wordt aandachtgeschonken aan de
illustraties in degeschiedenisboeken
diegelijkaardige thema's behandelen.
— In de Halletoren(Garemijnzaal), Grote Markt, kunt u van 24/6
tot en met 13/9 de tentoonstelling
`Toulouse-Lautrec en zijn tijd' bezoeken; open in juni en september
van 10-18 u., in juli en augustus van
10-22 u. en op vrijdag van 10-18 u.
Toegangsprijs 180 fr. (kinderen en
groepen: 120 fr.); geleide bezoeken
en nocturnes op aanvraag: Dienst
voor Toerisme, Burg 11, 8000 Brugge, tel. 050/44 86 86. De expositie
kan in de 4 belangrijke periodes van
zijn leven worden opgesplitst: zijn
kinderjaren (0-7), zijn jeugdjaren
(7-17), de eerste tien jaar te Parijs
(18-27 en zijn gloriejaren (28-35).
Dit alles wordtgefflustreerd met originele kunstwerken en documentatie waaronder: olieverfschilderijen
o.a. Leopold II + studie, Moulin
(
Roue,
g
Etude: `Mireille dans la
Maison Close' , Etude op karton:
Jeanne Avril), originele tekeningen
A3 formaat, 10 a 20 originele lithog
rafieen, 10 originele affiches, 2
muurschilderijen (o.a. Collette), ceramiek: Yvette Guilbert, kleurselecties en gravures, 1 bronzen beeldhouwwerk: La Chatte Noir (naam
van het eerste cabaret dat werd toegelaten in zijn tijd en waarvoor hi'
ook de affiches maakte), foto's
Theatre d'Ombre + reconstructie,
hommages aan Toulouse-Lautrec
van hedendaagse kunstenaars
(schilderijen en tekeningen o.a. Van.
Gogh), 30 panelen archief-familiehistoriek ,persoonlijke voorwerpen
van Toulouse-Lautrec(leunstoel,
bril, enz.)efflustreerde
, 4 g
boeken
(omslag + bijhorende affiche), oriinele brieven en persillustraties en
g
diareeks + foto's. Om het tijdsbeeld te schetsen: kledingstukken en
decors uit Le Moulin Rouge te Parij s .
— Van 15/6 tot en met 15/9 loopt
in de Adornes-zaal van de Halletoren op de Grote Markt de tentoonstelling `Dali en het verlangen / Dali
en degeschriften' . In juni en september open van 10-18 u.; in juli en

augustus van 10-22 u.; vrijdag van
10-18 u. Toegangsprijs 180 Bfr (volwassenen) en 120 Bfr voor kinderen.
Geleide bezoeken en nocturnes op
aanvraag. Deze expositie heeft twee
hoofdthema's: `Dali en het Verlangen' , waarin de vrouw en haar wereld centraal staat met 2 originele
beeldhouwwerken(L'ange Surrealiste, L'ange Cubique), 25 a 30 gouden juwelen en ± 10-tal couture jurken ontworpen door de meester en
`Dali en degeschriften': dit deel van
de expositie brengt zowel geschriften door als over Dali; o.a. 12 a 15
originele brieven, manuscripten, artikelen en illustraties in tijdschriften, scenario's, boeken,gedichten,
catalogen, romans, tractaten en een
selectie uit 620 illustraties voor boeken o.a. originele illustraties uit
`L'Apocalipse de Saint Jean'. Daarnaast worden ook enkele olieverfschilderijen en aquarellen getoond
samen met originele pentekeningen
`De 7 scheppingsdagen', een 2-tal lithoplaten en de 'Tour Stereoscopique' een soort kijker voor 6 personen die 3-dimensionale taferelen
toont uit zijn leven. Info: Dienst
voor Toerisme, Burg 11, 8000 Brugge.
— Op 13, 14, 17, 19, 21 en 22/8/92
wordt doorlopend van 21 u. tot middernacht opnieuw het Reiefeest georganiseerd. De toegangsprijs bedraagt 350 fr. (groepsvermindering
vanaf 20pers..)
Kaarten te bekomen
in de Dienst voor Toerisme, Burg
11, 8000 Brugge (tel. 050/44 86 86 telefax 050/44 86 00) en op de avonden van de voorstellingen aan de
verschillende toegangspunten. Dit
feest, opgevoerd langs de sprookjesachtig belichte reien (grachten) en
op de Burg, is een boeiend schouwspel van afwisselende taferelen, die
de toeschouwers om beurt terugvoeren naar de fascinerende Middeleeuwen, de fonkelende Bourgondische tijd, de fleurige Renaissance en
de frivole Barok. Meer dan 600 deelnemers verlenen er met muziek,
zang en dans hun medewerking aan.
Alle taferelen worden doorlopend
en onafhankelijk van elkaar opgevoerd. De toeschouwer is derhalve
noch door het aanvangsuur noch
door een bepaalde volgorde gebonden. Hi' kan zich, via een der yenschillende toegangspunten, naar om
het even welk tafereel begeven. Om
alles te kunnen meemaken is het
evenwel aangeraden het parcours
niet later dan 22 uur te betreden.
— In juni 1892 werd in Parijs de roman van Georges Rodenbach (18551898) 'Bruges-la-Morte' gepubliceerd, kreeg in het Frans tientallen
herdrukken werd in zeven talen vertaald, driemaal verfilmd, voor toneel bewerkt, als opera uitgevoerd
in Berlin en New York en zelfs tot
stripverhaal bewerkt. N.a.v. deze
verjaardag wordt in de Achiel Van
Ackerzaal van de Biekorf-bibliotheek , Kuipersstraat 3, Brugge (tel.
050/33 00 50) een literaire en docu-

mentaire tentoonstelling georganiseerd van 8/5 tot en met 27/6. De figuur van de schrijver, zijn relatie
met Brugge en de uitstraling van zijn
bekendste werk worden er belicht
aan de hand van foto's, manuscripten, brieven, eerste uitgaven, vertalinen, illustraties, schilderijen. Deze tentoonstelling is elke da (behalve op zondag) gratis toegankelijk
van 10-12.30 u. en van 14-17 u. In de
rand van de tentoonstelling wordt
door de Stichting Kunstboek een
boek uitgegeven: 'Het stille Brugge', waarin de figuur van Georges
Rodenbach en 100 jaar 'Bruges-laMorte' behandeld worden.
— Het Festival van Vlaanderen Brugge start officieel op 25/7 en
loopt op 8/8 onder de titel '29ste Internationale Muziekdagen Brugge' .
De lode Clavecimbelweek (25/71/8 vertoont volgende krachtlijnen: Internationale wedstrijden clavecimbel enpianoforte; de kandidaten worden beoordeeld door Jesper
Christensen (Basel-Lyon), Stanley
Hoogland (Amsterdam), Johan
Huys (Gent), Gustav Leonhardt
(Amsterdam), Francoise Lengelle
(Lyon), Gorden Murray (Wenen),
Johann Sonnleitner(Ziirich-Basel)
en Glen Wilson (Wiirzburg). - Een
tentoonstelling (25-30/7) in de Hallen van het Belfort: clavecimbels,
pianofortes, spinetten, virginalen,
clavichorden,partituren, edities,
antiquariaat. - Een seminarie Basso
continuo, referaten, recitals. De
middagconcerten staan in het teken
van Wirtuoze Muziek voor Strijkers' : 13 concerten met eersterangssolisten en ensembles uitgeheel Europa en Amerika. Een produktie
van BRT-3. 'Bach en zijn Tijd'
wordt opnieuw het hoofdthema van
de avondconcerten: werken voor
traverso en clavecimbel (B. Kuijken
en G. Leonhardt), zijn cantates
(Bach-Ensemble New York, J. Rifkin; het Vokaal- en Instrumentaal
Ensemble Contrapunctus onder J.
Straube; J. Bowman en The King's
Consort), zijn oeuvre voor orgel (B.
Klapprott en L. Antonioni, laureaten Bachconcours Brugge 1991),
zijn concerti (met N. Parle en C.
Rousset) en de Messe in h-moll (Gabrieli Choir & Players onder P.
McCreesh). Voor Italiaanse en Iberische tijdgenoten werd een beroep
gedaan op resp. Il Giardino Armonico uit Milaan en het Orchestre Baroque de Mateus onder M. Leonhardt. `We en naar Bach' met het
vocaal en instrumentaal ensemble
Ex Tempore vormt een ideale aanloop. De subthemata vragen aandacht voor twee belangrijke herdenkin en: de 'Ontdekking van Amerika' en het overlijden van 'Lorenzo Il
Magnifico' in 1492. Hiervoor deden
we o.m. een beroep op C. Bott en
het New London Consort onder P.
Pickett, op The Talus Scholars
(P. Phillips), het Columbus Consort
en Currende Consort. Een zeergevarieerd programma dus in de

mooiste kerken en historische gebouwen van de stad Brugge tegen
zeer democratische toegangsprijzen. Abonnement, toegangskaarten, volledig programma, bee reekbureau(schriftelijke bestellingen
vanaf heden of aan de kassa van het
de Dienst Toerisme, Burg 11, B8000 Brugge, tel. (050) 44 86 86, fax
(050) 44 86 00.
— K. Van Ingelgem, docent aan het
Conservatorium van Antwerpen,
organist in Aalst en verbonden aan
het Filharmonisch Orkest van de
BRTN heeft twee gedichten van Lieven Martens (St.-Michiels) op muziek gezet: 'Eenvoud' , voor vierstemmig koor en 'Kerstkaarsen'
voor tenor. De twee werken werden
uitgevoerd door het koor Cantate
uit Aalst tijdens een Kerstconcert
(dec. 1991) in Petegem-Deinze.
— In het Belfort op de Markt wordt
van 31/10 tot en met 11/11 de 9de
Internationale Antiekbeurs georganiseerd. Dagelijks toegankelijk van
14-20 u.
— Gedurende de weekends vanaf
15/9 tot en met 15/11/92 worden de
Euro-Brugge-wandelingen georganiseerd, waarbij het de bedoeling is
een traject of te to en doorheen alle
wijken van Brugge, waar tijdens de
middeleeuwen Europeanen hun residentie hielden, van waaruit ze hun
wereldhandel regelden. Er zullen op
dat traject monumenten opengesteld worden, waar reprodukties
van schilderijen of andere kunstwerken die uit de relatie van Brugge
met andere gemeenschappen ontstonden, worden tentoongesteld.
Het traject loot ten einde bij het
Stadsarchief, waar eventueel nog
archiefstukken kunnen bekeken
worden.
• Brussel

De Stad Brussel en de Stichting Monumenten- en Landschapszorg hebben een volwaardige catalogus van
het Museum van de Stad Brussel
`Het Broodhuis' uitgegeven. Het is
een werk dat met kleurenfoto's is
geillustreerd en dienst kan doen als
gids voor de bezoeker, maar tevens
een beknopte geschiedenis van de
stad bevat. Info: Stedelijk Museum,
Peperstraat 1,1000 Brussel.
— Na de succesvolle tentoonstellingen over de Azteken (1988) en de Inca's (1990) wordt van medio September tot 31/12/92 de tentoonstelling `Schatten uit de Nieuwe Wereld'georganiseerd. Ze vindt plaats
in de nieuwe tentoonstellingszalen
van de Koninklijke Musea voor
Kunst en Geschiedenis - Brussel, Jubelpark 10, 1040 Brussel. Secretariaat: Wolstraat 34, 1000 Brussel (tel.
02/513 6168. De aanleiding voor
dit uniekegebeuren is de 'ontdekking' van Amerika door Columbus,
500 jaar geleden. De tentoonstelling
is uitzonderlijk omdat de organisatoren een eresaluut willen brengen,
niet enkel aan de overbekende beschavingen, maar ook aan de talrij-

ke vergeten culturen van het Amerikaanse continent van voor 1492. Er
wordt dus aandacht besteed aan de
precolumbiaanse culturen uit Mexico en Peru, maar tevens aan die uit
Alaska, de Verenigde Staten, Chili,
Venezuela, Argentinie enzomeer.
Het unieke karakter wordt mee bepaald doordat voor het eerst vijftien
Olmeekse maskers van jade samen
worden geexposeerd, alsook een
goudcollectie van negentig meesterwerken en verrassende textielprodukten uit Peru. Meer dan 400
meesterwerken, afkomstig uit vele
musea enparticuliere verzamelingen, belichten 4.000 jaar Amerikaanse cultuurgeschiedenis voor de
komst van de Europeanen. Ze tonen
bovendien aan dat het om creaties
gaat die tot het beste behoren van
wat de mensheid ooit aan kunst
heeft voortgebracht. Dagelijks toegankelijk van 10-17 op woensdag tot 22 U. (maandag gesloten).
Prijzen: 250, 200, 150 en 80 fr.
— De Koninklijke Musea voor
Schone Kunsten van Belgie (Museumstraat 9, 1000 Brussel, tel.
02/508 3211, fax. 02/508 32 32)
melden als nieuwe aanwinst een statuette in olifanttand van Godefroid
Devreese,getiteld Thais uit 1898:
een typisch Art Nouveau-stuk,
waarvan er replieken in brons bestaan. Op 16/6 vindt in de instelling
de inhuldiging plaats van een nieuwe sculptuurgalenj, gewijd aan 19eeeuwse Belgische kunstenaars. Op
19/6 om 14.30 u.geeft Hugo Lettens een wandelvoordracht in de
nieuwe sculptuurgalerij (afspraak:
Regentschapsstraat 3, Brussel, Infobalie, 60 fr.) Er is beslist een nieuwe catalogus uit te geven: De beeldhouwkunst (kunstenaarsgeboren
tussen 1750 en 1882) door Jacques
Van Lennep (425 blz., 1.000 illust.,
intekenprijs 1.200 fr.; winkelprijs
1.500 fr.). In de Musea vinden ook
twee tentoonstellingen plaats: van
8/5 tot 21/6: Jean-Paul Laenen. De
tentoonstelling bevat een zestigtal
beeldhouwwerken, ontwerpen,
schetsen en maquettesgerealiseerd
tussen 1958 en nu, alsook een belangrijk deel tekeningen, studies en
plannen. Naar aanleiding van de
tentoonstelling wordt een monografie uitgegeven door de Administratie Kunst van het Ministerie van de
Vlaamse Gemeenschap die meewerkte aan de realisatie van deze
tentoonstelling. Van 10-13 u. en van
14-17 u. Gesloten op maandag en op
1/3,
1 mei. Toegang. Koningsplein
1000 Brussel. 150, 120 en 60 fr. Tot
28/6 is de Kunsthumaniora SintLucas Brussel te gast met de expo
`Het Onderwijs en het Kunstmuseum' met studiewerk van leerlingen
van het 6e jaar Kwalificatie Beeldende Kunsten rond een zelfgekozen schilderij uit de verzameling.
Toegang gratis; van 11-16.30 u. (Regentschapsstraat 3, cafetaria). Vermelden we tenslotte ook nog de middagconcerten: 6/5: G.B. Viotti,

J. Brahms: L'arte del Suono - 13/5:
F.Quinet, J. Brahms: Th.-M. Gilessen, altviool, J.C. Vanden Eynden,
piano - 20/5: Hedendaagse Belgische muziek: R. Groslot,piano. Afspraak: Regentschapsstraat 3, Auditorium, 12.40 u. Toegangsprijs:
70 fr.
— Van 26/3 tot en met 14/6 kan
men dagelijks (gratis) van 10-18 u.
terecht in de ASLK-Galerij, Kreuelenstraat 12, 1000 Brussel voor de
p
tentoonstelling `Specerijkelijk. De
specerijenroutes' . Voor onze verre
voorouders waren specerijen van
onschatbare waarde en veel meer
dan een keukeningredient: ze waren
eneeskrachti g en bevorderden de
g
ezondheid. Onschatbaar waren ze
g
ook omdat ze deel uit maakten van
hun verbeelding: specerijen kwamen uit het Oosten, daar waar het
Aardse Paradijs was, het Oosten
met zijn wonderlijke legenden, voor
menig West-Europeaan een droomwereld. En uit die droomwereld
kwamen de specerijen. Een belangrijke stad gelegen in deze `droomwereld' was Muziris, een bruisend handelscentrum in de Indische Oceaan.
Vanuit Muziris kon men op twee
manieren de Middellandse Zee bereiken. Over land doorheen Centraal-Azie via de karavaanroutes die
de duizenden kilometers overbrugden tussen China en de Middellandse Zee ter hoogte van Libanon en
Syrie, de zogenaamde zijderoute.
Een andere weg liep over zee. De
schepen beladen met Indische specerijen, verpakt in zakken en kruiken
(
martavanen, enkele zeer mooie
exemplaren zijn te bezichtigen op de
tentoonstelling), voeren langs het
Maleise schiereiland, via de Rode
Zee tot in Berenice. Langs de Nij1
werd de kostbare waar op de feloeken vervolgens tot in Alexandria gebracht. Deze routes la en echter
binnen de invloedssfeer van de moslim-handelaars . Niemand anders
had er toegang. Portugal zocht dan
maar een nieuwe route naar India en
in 1498 bereikte Vasco da Gama, via
de Afrikaanse oostkust, de kust van
Malabar, dicht bij het oude Muziris.
Het succes van de Portugezen had
eengrote commerciele weerslag en
meer nog dan vroeger raakte Europa in de ban van India. De vele manuscripten, oude kaarten en nauwkeurige beschrijvingen van planten
en dieren die op de tentoonstelling te
bezichtigen zijn getuigen van deze
geestdrift. Het verpletterende succes van de Portugezen wekte eveneens de afgunst van andere Europese machten, zoals En eland en Nederland. In 1602 vertrok dan ook de
Verenigde Oostindische Compagnie, metgoed bewapende schepen,
ter verovering van de specerijengebieden en de Portugese bezittingen.
Het was een sluipende en verraderlijke oorlog, bij wijlen heel gewelddadig, die duurde tot het einde van
de 18de eeuw. De tentoonstelling
schetst op een ongemeen boeiende
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manier het hachelijke bestaan van

124 pioniers, piraten enplanters. Een
p
rachti ge collectie edelsmeedwerk,
waaronder twee opvallend mooie
zoutvaatjes of een zout- en peperstel
in de vorm van Indianen,gravures,
journalen, navigatie-instrumenten
enz. geven een natuurgetrouw beeld
van het leven van die dagen. U vindt
er zelfs een complete replica van een
nog steeds in Amsterdam bestaande
specerijenwinkel uit overgrootmoeders tijd. En dan zijn er uiteraard de
specerijen zelf in hun goddelijke
geurende glorie die u begeleiden ti'
dens uw wandeling doorheen hun
geschiedenis. De geillustreerde catalo us is verkrijgbaar in de galerij
voor 850 fr. Hi' kan ook worden bested door storting van 950 fr. (850
fr. + 100 fr. verzendingskosten) op
rekening 001-1650004-13 van de
dienst Cultuur ASLK. Na de expositie wordt deprijs 1.100 fr. (verzendingskosten inbegrepen). Telefonische reservatie van geleide bezoeken
kan op het nummer 02/213 71 68.
— Voor de tweede zangsessie van

de Internationale Muziekwedstrijd
Koningin Elisabeth van Belgie hebben 108 'one zangers (34 nationaliteiten) ingetekend voor de 12 finaleplaatsen. Onder hen 18 Belgische
kandidaten(11 Franstaligen en 7
Vlamingen). De wedstrijd omvat de
disciplines oratorium, het lied en
opera. De lste Schiftingsproef vindt
plaats in de Koninklijke Muntschouwburg op 11, 12 en 13 mei. De
2e Schiftingsproef met het Symfonie-Orkest van de Munt o.l.v. Marc
Soustrotgebeurt in het Paleis voor
Schone Kunsten op 18, 19, 20 en 21
mei. Hieraan nemen nog 24 zangers
plaats. Behalve een lied moeten de
kandidaten ook een onuitgegeven
verplicht werk met pianobegeleiding uitvoeren. Dat werk heet 'Accent' en werd geschreven door de
Waalse componist-dirigent Pierre
Bartholomee. In de finale moeten
de zangers een oratorium, twee opera-aria's en een lied met orkestbegeleiding uitvoeren: dit op 22, 23 en 24
mei, telkens om 20 u. in het Paleis
voor Schone Kunsten. Op 1 juni om
20.30 u. vindt daar eveneens het
Slotgala met de eerste zes laureaten
plaats. Die worden begeleid door
g
het Nationaal Orkest van Belie
o.l.v. Ronald Zollman. Het informatieboekje, informatie en plaatsbespreking: Secretariaat van de Koningin Elisabethwedstrijd, Wolstraat 20, 1000 Brussel.
— De Europese Commissie heeft
een Memorandum over Hoger On-

derwijs in de Europese Gemeenschap gepubliceerd. Deze tekst geeft
g
een schets van de rol van het hoer
onderwijs in Europa naar de nabije
toekomst. Aandachtspunten zijn de
verwachtingen van de arbeidsmarkt, de toe an tot het hoger onderwijs, de relatie met het bedrijfsleven,
permanente vorming, open
en afstandsonderwijs en de Europese dimensie in het hoger onderwijs.

De bedoeling van de Commissie is
dat er binnen elke lidstaat een maatschappelijk debat rond deze tekst
georganiseerd wordt waarbij niet alleen onderwijsinstellingen en administratie, maar ook socialepartners
en culturele organisaties betrokken
worden. Dit memorandum wordt
naar alle betrokkenpartijen toegezonden met de vraag een standpunt
te vertolken. Coordinator voor
Vlaanderen is de heer Noel Vercruysse, Directeur Bestuur Wetenschappelijk Onderzoek, Koningsstraat 136, 1000 Brussel. Er werd
een werk roe opgericht om de activiteiten en het debat rond dit memorandum te coOrdineren. De geplande activiteiten zijn: vrijdag 12/6:
Concept-conferentie in Antwerpen
(U.I.A.). Deze conferentie staat
open voor alle belangstellenden; begin oktober: avonddebat met de studenten; midden oktober: afsluitende bijeenkomst rond het synthese
rapport. Belangstellenden kunnen
een exemplaar van het memorandum bestellen op het volgende
adres: Ministerie van de Vlaamse
Gemeenschap, Departement Onderwijs, Administratie Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek Koningsstraat 136, 1000
Brussel(tel. 02/21142 66, vragen
naar mevr. Thielemans of mevr.
Vyncke).
— De 25ste uitgave van het Jaar-

boek van de Belgische Film 1990/91
is uit: het biedt een overzicht van de
Belgische filmwereld in al zijn facetten: algemene beroepsorganisaties,
internationale filminstellingen, verdelers, zaaluitbaters, technische nijverheden, ministeriele diensten,
subsidies, televisie, festivals,zen, statistieken, evenals Europese
initiatieven, enz. Alle Belgische
films(lange en korte) uit 1990 werden opgenomen, met technische fiche en synopsis. Daarnaast vindt u
een alfabetische list van niet minder
dan 3500personen en verenigingen
die in Belgie actief zijn op filmgebied met naam, adres, telefoon- en
faxnummer. Het kan verkregen
worden door storting van 950 fr. op
rek. nr. 000-0032869-83 t.n.v. het
Koninklijk Filmarchief, Ravensteinstraat 23, 1000 Brussel, tel.
02/507 83 70, fax: 02/513 12 72.
— Wie informatie zoekt over kunstenaars van eigen bodem kan terecht in het `GeIllustreerd Biografisch woordenboek der Kunstenaars
in Belgie na 1830', dat meer dan
6000 beeldende kunstenaars, architecten, designers en creatieve ambachtslieden repertorieert. Formaat
180 x 240 mm, ca. 500 biz., in linnen
band: 2.950 fr.: Arto, W. Churchilllaan 85, 1180 Brussel (rek. nr. 0000084275-79).
BelgischeelvereniSchouwsp
— De roe
in geert een driehonderdtal
g
organisaties uit de culturele sector.
De Vereniging verdedigt de belangen van de podiumkunsten in het algemeen, zowel op een regionaal,

Belgisch als Europees platform. Zij
behoudt een nationaal statuut omdat de wetgeving uitsluitend op nationaal en Europees niveau beslist
wordt. Zij litg
aan de basis van het
verzet teen het nieuwe KB op de
bedrijfsvoorheffing voor artiesten,
dat de hele cultuursector dreigt te
ondermijnen. De fiscus valt de cultuursector aan die daardoor aan
slagkracht dreigt in te boeten.
Nochtans is het voor iedereen duidelijk dat Vlaams Blok/Front National toestanden hoofdzakelijk met
een naar het bredepubliek uit ebouwde cultuurstrategie uitgeroeid
kunnen worden. Ook de hele belastingsproblematiek op zichzelf, de
BTW en het copyright worden zowel binnen de grenzen als op een Europees niveau ten voordele van de
kleinste tot degrootste cultuurorganisator actief begeleid. De nieuwe
Raad van Beheer moet in de mogelijkheid zijn het nodige weerwerk te
verrichten. Tot Voorzitter werd verkozen Jan Briers jr. van het Festival
van Vlaanderen Internationaal en
de leden vertegenwoordigen duidelijk de hele sector: P. Kopp (Sound
& Vision) - C. Ringlet (Jeunesses
musicales) - J. Demeulemeester
(Ancienne Belgique) - P. Sergier
(FeVeCC) - B. Foccroule (TRM) H. Schuermans(Torhout-Werchter) - L. Verfaillie (Casino Oostende) - M. Hellawell(Promorga) M. De Rijck (Make It Happen) J. Schyns (Festival de Wallonie) P. Jonckhere (Halles de Schaarbeek). Voor informatie en advies
kan elkepartner terecht op het centrale secretariaat van de organisatie:
Belgische Schouwspelvereniging,
t.a.v. Jan Briers jr., E. Flageyplein
18, 1050 Brussel, tel. 02/741 44 21
of fax 02/649 75 97.
— Uit het overzicht van de werking

Vriendenkring van het Koninklijk Conservatorium van Brussel vernemen we dat er in 1991 een
van de

80-tal concerten werdengerealiseerd waarin een 250-tal studenten
van het conservatorium podiumervaring hebben opgedaan, wat o.m.
de doelstelling is van de Vriendenkring. Wie wil meehelpen om het
muziekonderwijs in het Conservatorium tepromoveren, kan lid worden van de Vriendenkring door het
assende bedrag over te maken op
P
rekening 436-1133941-70 van het
Kon. Conservatorium, Brussel of
het nummer 210-0056371-66 van de
Vriendenkring van het Conservatorium v.z.w., Regentschapsstraat 30,
1000 Brussel (tel. 02/513 45 87).
• Brussel/Anderlecht

Koninklijk Conservatorium
Brusselprogrammeert de opera
`The Rape of Lucretia' van Benjamin Britten op 14, 15 en 16/5 om
20 u. en op 17/5 om 15 u. in zaal
C.V.A., Verweydestraat 24-26 in
Anderlecht. Toegangsprijs 300 fr.,
reductiehouders: 150 fr. en conservatoriumstudentengratis. Ronny
Het

Lauwers is regisseur en Rob Casteels dirigent. Pianist-begeleider is
Jan Vande We he. Het instrumentaal ensemble wordtgeleverd door
het Kon. Conservatorium. Benjamin Britten( 1913-1976) oogstte zijn
eerstegrote succes met zijn 'Varalions' op een thema van zijn leermeester Frank Bridge. Tijdens de
oorlogsjaren schreef hij zijn eerste
oera
'Peter Grimes' . De creatie
p
vondplaats te Londen in 1945. Het
succes was overweldigend. Voor de
eerste keer in degeschiedenis werd
een opera door een Brits componist
g
eschreven, ook in het buitenland
als een meesterwerk ontvangen.
Zelfs de Scala te Milaan die nog
nooit En else opera gespeeld had,
rogrammeerde 'Peter Grimes' .
p
Mede tengevolge van dit succes,
stichtte Britten in 1947 een eigen
operagezelschap met beperkt koor
en orkest: the English Opera Group.
Ditgezelschap creeerde te Glyndebourne 'The Rape of Lucretia' . Deze opera was het begin van een succesvolle reeks kameropera's waaronder 'Albert Herring' en 'The turn
of the Screw'. In 1948 was Britten,
tesamen met zijn vriend, de tenor
Peter Pears, oprichter van het jaarlijkse muziekfestival te Aldeburgh.
Zijn drukke agenda heeft hem niet
beperkt in de uitbouw van een volwaardig compositorisch oeuvre.
Naast een indrukwekkende reeks
van boeiende, instrumentale composities, heeft Britten een niet minder indrukwekkende reeks vocale
werkengeschreven in een vernieuwende stijl. Hi' koos met uiterste
zorg zijn teksten, liet zich ongetwijfeld beinvloeden door de En else
taal en schreef aldus verfijnde melodieen neer. Zijn stijl, hoe eclectisch
ook,geeft nooit toe aan algemene
smaak, maargetuigt van een persoonlijk profiel, dat hoe dan ook gemakkelijk assimileerbaar blij ft voor
eengroot publiek. In zijn opera's
bewijst Britten dat hij over een aangeboren dramatisch instinct beschikt. Zijn veelvuldige contacten
met radio, film en tv zijn daar niet
vreemd aan. Zijn eerste opera al,
plaatste hem in de galerij van de grote operacomponisten. 'The Rape of
Lucretia' vertelt een tragedie die
zich afspeelt in het oude Rome, toen
nog onder de heerschappij van de
Etruskische Tarquinius in discussie
met Collatinus, echtgenoot van Lucretia, en Jiunius over een weddingschap dat Lucretia de enige
deugdzame vrouw ter wereld zou
zijn. Jiunius, wiens echtgenote er
een vrije levenswandel op nahoudt,
spoort Tarquinius aan toch maar de
kuisheid van Lucretia te gaan 'onderzoeken' Tarquinius laat zijn
paard brengen en vertrekt naar Rome. Daar aangekomen vraagt hij
ten huize van Lucretia om onderdak. Tijdens de nacht dringt Tarquinius Lucretia's kamer binnen,
wekt haar, overwint haar weerstand
en verkracht haar. 's Anderendaags

laat Lucretia haar echtgenoot Collatinus bij haar roe en. Ze vertelt hem
wat ergebeurd is, weigert alle vergiffenis en troost en pleegt zelfmoord. Het libretto van Ronald
Duncan isgebaseerd op het toneelstuk 'Le Vid de Lucrece' van Andre
Obey uit 1936. Het verhaal wordt
becommentarieerd door een mannen- en een vrouwenkoor. Deze
klassieke tegenstelling, nl. dramaactie tegenover koor-commentaar,
wordt op diverse niveaus doorgetrokken. Zo is er de christelijk gefnspireerde commentaar van het koor
tegenover de `heidense' sfeer van
het oude Rome. En wanneer Lucretia verkracht is, zingt het koor een
hymne tot de Heilige Maagd. Ook
de twee vrouwen die Lucretia omringen, nl. Bianca de oude min, en
Lucia, de meid, zijn tegengesteld
aan elkaar. Bianca is een deugdzame vrouw zonderpassie, daar waar
Lucia zich enkel door haarpassie
laat leiden. Lucretia verenigt zowel
de deugd als de passie, maar dit leidt
tot zelfdestructie.

Deerlijk (tel. 056/71 43 37). De benedenverdieping evoceert de tijd
van R. De Clercq met woonkamer,
keuken en bakoven, evenals de
werkkamer van de dichter. De verdie in werd omgebouwd tot een
moderne museumruimte waar in
woord en beeld het leven van De
Clercq wordt uitgebeeld. Er is ook
een videofilm voorhanden. Het archief en het documentatiecentrum
i.v.m. De Clercq bevindt zich echter
in het Archief Leon Defraeye in het
emeentehuis, Harelbekestraat 27
g
(tel. 056/71 44 02). Het museum is
open van 1/3 tot 31/10: iedere zondag van 14.30-18 u. en na afspraak:
C.C. Schoolhuis, St.-Amandusstraat 14, tel. 056/71 89 81;prijs 20
fr. Gidsen op aanvraag. In de tuin
staat het beeld van R. De Clercq,
werk van Jozef Cantre. De jaarlijkse lidmaatschapsbijdragen van de
Stichting bedragen 1.000 fr. (beschermend lid), 500 fr. (steunend
lid) en 300 fr.(gewoon lid) te storten
op rek. 463-5147011-71 t.n.v. Stichting Rene De Clercq.

• Damme

• Diest

In 1993 zal het 100 jaar geleden zijn
dat in het quwportaar onder de
toren van de 0.-L.-Vrouwekerk in
Damme, een Van Maerlantgedenksteen, uitgevoerd door de Brugse
beeldhouwer Hendrik Pickery
(1828-1894) werd onthuld. Daarom
wordt deperiode tussen Pinkstermaandag 8 juni 1992 en Pinkstermaandag 31 mei 1993 uitgeroepen
tot een Van Maerlantjaar.. De Maerlant-compaenen organiseren naar
aanleiding hiervan een aantal manifestaties: speciale gedenkplaketten
op historische plaatsen in Damme
(i.s.m. het stadsbestuur) en Van
Maerlant-evocatie in de ' Vierschaer' van het stadhuis, Van Maerlant-verkenning in Leiden en Den
Haag tijdens het laatste weekeinde
van september 1992. De openingsmanifestatie van 8 juni 1992 is gepland i.s.m. het Stadsbestuur en de
Damse Uilenspiegelvereniging met
in de voormiddag een aantal toespraken (in het Damse stadhuis) van
de letterkundige Fernand Etienne
en Prof. V. Nachtergaele. Daarna
bloemenhulde en bezoek aan het
Natuurreservaat de `Stadswallen'
Om 16.30 u. wordt de dag afgesloten met een evocatie aan degedenksteen van Jacob van Maerlant.

Het concept van auteur Ina Stabergh (Diest) is op het eerste gezicht
vrij eenvoudig: Op vraag van scholen, bibliotheken, verenigingen
enz... trekt zij sinds een aantal jaren
door Vlaanderen. Met Initiatielessen in depoezie weet zij haar toehoorders te boeien. Uniek aan dit
project is dat het past voor iedere
leeftijd, er is een voorkennis nodig,
openstaan voor poezie is voldoende.
Ten kind ispoezie, jongeren en volwassenen kunnenpoezie leren smaken', aldus de auteur. Stabergh
heeft overigens steeds heelwat ervarenties
ring op dat vlak, talrijke
refe
zijn hiervan het bewijs. Ook in Nederland bestaatgrote belangstelling
voor haar werk. Organisatoren die
interesse hebben voor dit project
kunnen(tijdig) contact opnemen
met het Ministerie van de Vlaamse
Gemeenschap - Dienst Letteren en
Podiumkunsten, t.a.v. Mevr. De
Craecker, Kolonienstraat 29-31 te
1000 Brussel, tel. 02/510 36 02 of
met de auteur zelf: Ina Stabergh,
013/33 39 94.

• Deerlijk

juni 1992 zal het 60 jaar geleden zijn dat dichter-componist en
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Vlaamse voorman Rene De Clercq
gestorven is, meteen een gelegenheid om even te wizen op het bestaan van het museum dat zijn naam
draagt. Het werd ingericht in het
huis waar hij op 14 november 1877
werd geboren, Rene De Clercqstraat
in 8540 Deerlijk en wordt beheerd
door de Vrienden van het Museum
Rene De Clercq, secretariaat: Jan
Dhaluin, Vichtestraat 15, 8540

• Gent

In het Museum voor Sierkunst, Jan
Breydelstraat 5, 9000 Gent (tel.
091/25 66 76, fax 091/24 45 22)
wordt van 26/5 tot en met 27/7 de
tentoonstelling `Vernieuwing in Zilver.. Internationale hoogtepunten
uit de edelsmeedkunst 1880-1940'
gehouden. Toegankelijk van dinsdag tot en met zondag van 9.39-17
u. Pri n s: 150 fr. (reductie: 100 fr.,
scholen: 70 fr.). Eind 19de eeuw
streefden kunstenaars en ontwerpers in verschillende landen naar
een nieuwe, eigentijdse stijl. De behoefte aan vernieuwing was een reactie op de, in die periode overheersende, traditionele smaak die tern ggreep op historische stijlen. Vooral

in de edelsmeedkunst heeft de moderniseringsdrang tot verrassende
resultatengeleid. Aan die `Vernieuwing in Zilver' wordt nu voor het
eerst aandacht besteed in een breed
internationaal overzicht. De tentoonstelling beslaat de periode van
1880 tot 1940. Vanaf het prille begin, de 'Arts and Crafts' beweging
in En eland en de 'Wiener Werkstatte' in Oostenrijk, tot de periode
na het 'Bauhaus' in de jaren dertig,
ontvouwt zich eengevarieerd patroon van opeenvolgende stromingen en stijlopvattingen. Van de
vloeiende zweepslaglijnen van de
Jugendstil en Art Nouveau via de
strakkere motieven van de Art Deco
tot het zakelijke functionalisme van
het Bauhaus, geeft de tentoonstelling een beeld van de fascinerende
ontwikkelingen in de edelsmeedkunst. Daarvoor zijn circa driehonderd voorwerpen bijeengebracht uit
zowel openbare als particuliere collecties in Europa en de Verenigde
Staten. Veel objecten werden nooit
eerder tentoongesteld. Tot de hoogtepunten behoren de onderdelen uit
een omvangrijk en imposant zilveren servies van de ontwerper Jan Eisenloeffel, een geschenk van de gemeente Amsterdam aan Koningin
Wilhelmina tergelegenheid van
haar huwelijk met Prins Hendrik in
1901. In de tentoonstelling ligt de
nadruk op grotere werken zoals serviezen, kandelaars engelegenheidsstukken. Ze zijn afkomstig uit een
veelheid van landen. Naast voorwerpen uit bekende, vooraanstaande ateliers in Oostenrijk (Wiener
Werkstatte), Denemarken (Jensen)
en Duitsland (Bauhaus) worden ook
werkengetoond uit Belie, Frankrijk , En eland, Nederland, Noorwe en en Zweden. Het gaat daarbij
om werk dat zowel karakteristiek is
voor bepaalde stijlopvattingen als
werk van individualisten en er zijn
zowel machinaalgeproduceerde als
met de hand vervaardigde objecten.
Ze geven een schitterend beeld van
de rijkdom aan vormen en versieringen in de edelsmeedkunst in deze periode.
— Van 4/4 tot 10/5 vindt in de tentoonstellingsruimtes van 4 kunstverenigingen in het Gentse het project Synergie '92 plaats. De organisatoren zijn: het Museum DhondtDhaenens te Deurle, het Cultureel
Comite St.-Amandsberg (Campo
Santo kapel), de Vereniging voor
het Museum van Hedendaagse
Kunst te Gent, en Opus Operandi
Studiecentrum Hedendaagse Kunst,
eveneens te Gent. De traditie van dit
initiatiefgaat terug tot de manifestatie 'Gent '72', die door Karel Geirlandt opgezet werd en tot `Jonge
kunstenaars uit het Gentse' , in 1982
georganiseerd door het Cultureel
Comite St.-Amandsberg en het Museum Dhondt-Dhaenens. In de editie '92 wordt een selectie geboden
van het werk van een jonge generatie kunstenaars van wie het werk

zich recent veelbelovend ontwikkelt
en die nog niet echt op het internationale forum aanwezig zijn. De selectie bevat de namen van:
B. De Bruyckere, J.M. Bijtebier,
D. Braeckman, P. Buggenhout,
E. Colpaert, H. De Baere, K. De
Meester, H. De Leener, C. Mistiaen, J. Van Oost, W. Vanderplaetsen, en Chr. Verhelst. Een catalogus
is voorhanden. De term Synergie wil
de nadruk le en op de dynamiek en
de vernieuwende kracht die uit aan
van de jonge kunst op het creatieve
potentieel van een regio. De aandacht wordtgevestigd op de aristieke reflectie, het artistieke denken en
doen van een jonge generatie kunstenaars die binnen de uitstraling
van de Gentse cultuurpool wonen en
werken. Cultureel Comite St.Amandsberg, Campo Santo kapel:
vrijdag, zaterdag, zon- en feestdagen van 11-19 u. - Museum DhondtDhaenens, Museumlaan 14, 9831
Deurle: woensdag, donderdag en
vrijdag van 14-17 u.; zaterdag en
zondag van 10-12 u. en van 14-17 u.
- Opus Operandi. Studiecentrum
Hedendaagse Kunst v.z.w., Tentoonstellingslaan 32, 9000 Gent:
woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag van 14-18 u. - Vereniging van het Museum voor Hedendaagse Kunst te Gent v.z.w.,
Hofbouwlaan 29, 9000 Gent: dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag van 1418 u. Voor aanvullende informatie:
Stefaan Micholt, tel. 091/25 18 15.
— Het loont de moeite het poppentheater Taptoe te volgen in zijn buitenlandse carriere. De Stad Gent selecteerde Teater Taptoe om een
weeklang voorstellingen te spelen in
het Belgisch Paviljoen tijdens de wereldtentoonstelling in Sevilla. Taptoe trekt naar Spanje met de animatieacts `Marionnette a la Planchette'
en 'De Opmeters' . Beide animatieprogramma's hebben er al een internationale carriere opzitten en re
ken ondermeer door hun non-verbaliteit een internationaal publiek
aan. Teater Taptoe is in Sevilla van
30 april tot 5 mei, samen met modeontwerper Yvette Lauwaert en Teater Exces. Op basis van de zeer lovende recensies die Teater Taptoe
kreeg tijdens het voorbije Festival
Mondial des Theatres de Marionnettes in de Franse stad CharlevilleMezieres, werd het aangezocht door
het Franse impressariaat Saka Malice voor een reeks toernees. In de
maand november toert hetgezelschap in het westen van Frankrijk,
in december wordt de omgeving van
Parijs aangedaan. In februari staat
de Bordeauxstreek op het programma en in april tenslotte het zuidzuid-oosten van het land. Los van
het engagement met Saka Malice,
maar eveneens tengevolge van het
succes in Charleville-Mezieres, werd
Teater Taptoe aangezocht om deel
te nemen aan het festival van Cannes in Zuid-Frankrijk. Cannes heeft
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ook interesse voor de tentoonstel-

126 ling 'Teater Taptoe: figurenteater /
teaterfiguren' . De tentoonstelling
brengt een overzicht van meer dan
twintig jaar vormexperimenten in
hetpoppen- en figurentheater bij
Teater Taptoe. Ze toont poppen, figuren en scenografieen van ondermeer: 'Reggae Peggy', `De zeer
schone miniatuur van juffrouw
Symforosa, begijntje', Wader Anseele' , 'Hemel !', 'Draken bestaan',
`Herman Teirlinck, een Brusseleer'
en Wina Bovy, depele mele van een
operadiva' . Op 22 mei vertrekt Teater Taptoe voor de vierde maal naar
het belangrijkste festival van de
voormalige Oostbloklanden, namelijk dat van Bielsko-Biala in Polen.
Hetgezelschap speelt er 'Hemel !'
van Freek Neirynck en Daniel Billiet
op 26 mei in het Theater Polskiego.
Teater Taptoe was reeds eerder te
g
ast in Polen met 'Thomas zit te
dromen in de klas'(ook in Oswiecem ofte Auswich), `De dag dat Karageus... (aankwam)' (Duitse versie) en 'Karel en Elegast' (Franse
versie). Teater Taptoe is ook door
de strenge selectie geraakt van het
Wereldfestival van het Po en- en
Figurenteater, dat van 14 tot 19 juni
wordtgeorganiseerd in de Slovenische hoofdstad Ljubljana. Om de
vier jaar organiseert de Union Internationale de la Marionnette een wereldfestival waarop de topprodukties van dat moment aan een zeer internationaalpubliek (ongeveer 50
landen) wordengetoond. Vier jaar
geleden was Teater Taptoe het eerste Vlaamsgezelschap dat voor zo'n
wereldfestivalgeselecteerd werd,
namelijk voor dat van Japan, waardrie weken door het
bijoep
de gr
land van de rijzende zon trok. Aansluitend op het Wereldfestival van
Ljubljana, geeft Teater Taptoe ook
nog een voorstelling op het PIF-festival in Zagreb op 20 juni. De directie van het eerste internationaal fig urenteaterfestival in Lahore, Pakistan heeft Teater Taptoe uitgenodid
om er tussen 10 en 20 oktober
g
een reeks voorstellingen te komen
spelen met `Marionnette a la Planchette'. Van 11 tot 13 november tenslotte speelt Teater Taptoe op het internationaal festivaal Mafidok van
Kristiansand in Noorwegen met de
produktie 'Hemel !' . Het staat er gerogrammeerd naast topgroepen als
P
`Stuffed Puppets' (Nederland/Australie), 'Amorose et Augustin'
(Frankrijk) en `Sand lass Theatre'
van Eric Bass uit de Verenigde Staten, `Marionettentheatre Stockholm' van Michael Meschke uit
Zweden. Dat Teater Taptoe een benij denswaardige wereldcarriere
heeft uitgebouwd, valt hiermee niet
meer te betwisten. Info: Teater Taptoe, Forelstraat 91C, 9000 Gent.
— In 1937 stichtte Rene Verbeeck
`De Bladen voor de Poezie Sinds
1984 wordt de oudstepoeziereeks in
Vlaanderen uitgegeven door het
Poeziecentrum in Gent. Daar zijn

de Bladen nu aan hun veertigste
jaargang toe. Het jubileumjaar
wordt ingezet met de bundel `De
mond van een man' van Guido van
Hercke. Deze bundel kreeg in 1989
al de Prijs van de Stad Gent, maar
wordt nupas gepubliceerd. Guido
van Hercke(Oostende, 1950) studeerde Germaanse filologie in Gent
en is leraar Nederlands. Zijn eerste
bundel 'Ogen-merk' met gedichten
over zijn geboortestreek, de Westvlaamsepolders, verscheen in 1977.
Voor 'Weerzin' (1984) ontving de
auteur de Prijs voor Letterkunde
van de Provincie Oost-Vlaanderen.
`De mond van een man' is de mond
van de dichter en van de minnaar. In
rustige verzen zoekt een steeds weer
verwonderende dichter contact met
de 'A' en de lezer, en drukt hij algemeen-menselijke ervaringen en verlangens uit. Info: Poeziecentrum,
Hoornstraat 11, 9000 Gent (tel.
091/25 22 25, fax 091/25 90 54).
— Vlink is het Vlaams Instituut
voor Kunstzinnige Vorming dat binnen de Vlaamse Akademie voor
Kulturele Belangen als kunstzinnig
vormingsproject ontstaan is. Vanaf
eind 1988 heeft Vakbel herhaaldelijk de belangstelling voor het kunstzinnige gestimuleerd en Vlink is een
verdere uitbouw met een meer specifieke structuur. De Nederlandstalige cultuur bevorderen en de kultuurparticipatie opdrijven is de
droom die Vlink via kunstzinnige
vorming wenst gestalte te geven. Dit
gebeurt o.m. door het opzetten van
kunstzinnige projecten en vormingsaanbod: Vlinkanimeren (w.o.
`Open boek over Suriname') - het
organiseren van kunstzinnige activiteiten: Vlinkaktiveren - het ter beschikking stellen van informatie en
documentatie: Vlinkecho's - het
promoten van kunstzinnige evenementen: Vlinklame. Vlink verzorgt
kunstzinnige vorming waarin de linken tussen de verschillende kunstvormen onderling en de maatschappij duidelijk aan bod komen. Tevens wil Vlink de Vlaamse bevolking en de Vlaamse Beweging in het
bijzonder warm maken voor kunst.
De hedendaagse kunst in Vlaanderen en de wereldgeniet daarbij een
grote aandacht. Info: Vlink, t.a.v.
J.P. Roosen, Limburgstraat 92,
9000 Gent, tel. 091/23 01 36 (24 u.
op 24 u.) of fax 091/25 85 08.
— Het Nieuwpoorttheater (Nieuwwort 35, 9000 Gent, telefoonnr.
p
091/25 12 96) deelt de speelkalender
van mei-juni mee: 5 en 6 mei: De Rivisor(Gogol) in KIM, Oudburg 18
Gent; 7, 8 en 9 mei: Pinter-trilogie,
KIM, Oudburg 18, Gent; 17 en 18
mei: Frankenstein of de landschappen van de ziel (naar Mary Shelley)
van Rieks Swarte (NL); 19 mei: Orroe( P.P. Pasolini) door Toneelgie
p Amsterdam-Nationaal Fonds
g
(NL); 22 en 23 mei: Goldbergvariationen (door het Speelteater); 25, 26
en 27 mei: Die Natiirliche Tochter
(naar J.W. von Goethe); 1, 2, 3 en 4

juni: How to approach a dog door
Les Ballets C de la B; 5, 6, 7 en 8juni: Portretten(door Het Muziek
LOD); 15 t/m 20 juni: Goldbergvariationen en Landschap van Laura
op 20/6 (Speelteater: 091/25 10 78);
23 en 24 juni: Et voila (door Nova
Zembla); 27 juni: Gratis slotfeest
(Villa Terminus).
• Houthalen

Kunstschilder Staf Timmers heeft
een ateliergalerij geopend met de bedoeling naast de expositie van zijn
eigen werk (schilderije
n) aan een
beeldhouwer de kans te geven om
gratis tentoon te stellen. De beeldhouwer moet alleen, indien hi'j dat
wenst, zijn eigen publiciteit, zoals
uitnodigingen en eventuele receptie,
enz. verzorgen. Hij kan beschikken
over een ruimte van 100 m 2 en een
adressenbestand van ± 1000 namen. Houthalen ligt op 10 km van
Hasselt en degalerij is gelegen aan
de drukke baan Houthalen-Genk.
Kandidaten kunnen zich in verbinding stellen met Staf Timmers, Ateliergalerij Rela-Pictura, HerebaanOost 113, 3530 Houthalen, tel.
011/52 35 02 of ons een bezoek
brengen. De galerij is open elke zondag van 14-18 u., andere dagen en
uren op verzoek.
• Knokke-Heist

Van 8 t/m 16/8 biedt het C.C.
Scharpoord onderdak aan de '176e
Internationale Kunst- en Antiekbeurs' , die dagelijks toegankelijk is
van 15-21 u. Info: 050/35 40 07.
• Koekelare

`Uit het leven en werk van Karel
Vander Espt' is het jongste boek (in
2 delen) van Raf Seys uitgegeven
door Coclariensia vzw, Ringlaan 1,
8680 Koekelare. Deel 1 `De drama's
Maria-Magdalena en Tiberius' (216
blz. 13 ill.: al verschenen), Deel 2
`Omdat ik hoop dat het u genoegen
zal doen'(voorzien teen eind 1992.
Prijs voor de 2 delen: 525 fr., over te
maken op rek. nr. 000-0516779-60
t.n.v. Raf Seys, Ringlaan 1, 8680
Koekelare. E.H. Karel Vander Espt
was doctor in de wijsbegeerte en
godgeleerdheid, professor aan het
Amerikaans College te Leuven,
waar hi' om zijn Vlaams-nationale
gezindheid degradeerde tot 'p etit
vicaire' te Diksmuide, daarna te
Vladslo (zoals Cyriel Verschaeve dit
was te Alveringem en Odiel Spruytte
de Slijpe). Geboren te Koekelare op
1 december 1891, priester gewijd te
Rome op 7 april 1917, plots overleden te Oostende op 19 april 1938.
Zijn fijnbesnaarde en hoogbegaafde natuur wasgebroken onder het
gewicht van de miskenning. Hij
schreef een 6-tal merkwaardige drama's, die evenwel alle onuitgegeven
bleven.
• Kontich

`Kunst zonder schoonheid ?' Onder
deze titel richt het Vormingsinsti-

tuut Wies Moens v.z.w. een cyclus
van vier voordrachten in, telkens
om 20 uur in een lokaal van de UFSIA, Rodestraat 14 te Antwerpen.
Bedoeling is bepaalde aspecten en
aberraties van de hedendaagse
kunst kritisch te benaderen. De
reeks wordtgeopend met een inleidende syntese door Erik Verstraete
op 5 mei. Op 12 mei geeft permanent diaken en Oostpriesterhulpmedewerker Bob Francis een etischreligieuze visie op de moderne kunst
(met dia's). Kunstcriticus Jan
D'Haese neemt op 19 mei de 'installatiekunst' e.d. onder de loep. Prof.
Carlo Heyman besluit de reeks met
eenpersoonlijke, kunsthistorische
benadering op 26 mei. Bij de voordrachten wordt een syllabus overhandigd aan de deelnemers. De prijs
voor de hele cyclus bedraagt 500 fr.
Per voordracht: 150 fr. Voor meer
inlichtingen: Edwin Truyens, Wilgstuk 10, 2550 Kontich, tel.
03/457 13 51.
• Leuven

Naar aanleiding van het tienjarig
bestaan van de Leuvense Vereniging
voor Volkskunde(L.V.V.) vindt de
tentoonstelling `Koekeloerehaan De haan in de volkscultuur' van 7
tot 27/11 e.k. plaats in de Expozaal
van het Erasmushuis(Faculteitsgebouw Letteren en Wijsbegeerte).
Blijde-Inkomststraat 21 te Leuven.
In deze expositie staat de haan centraal. Hij zal er o.m. defileren als
symbool, als dankbaar element in
raadsel, spreekwoord, verhaal, lied,
volksgeloof, als wind- en kerktorenhaan, als die in de volkssporten, als
hoofdfiguur in de feestcultuur, als
dankbare en kleurrijke verschijning
in diverse artistieke vormen zoals
schilderkunst,grafiek (o.m. exlibris en karikatuur), toegepaste
kunst, volkskunst, enz. Naast tientallen waardevolle kunstobjecten
zal de haan ook te zien zijn in honderden dagdagelijkse dingen zoals
gebruiks- en siervoorwerpen, o.m.
een compleet gedekte tafel met de
haan als steeds terugkerende versiering. De vele objecten komen uit allerlei binnenlandse musea en priveverzamelingen, o.m. de bekende
collectie kerktorenhanen van JeanLuc Dehaene. Dezegevarieerde tentoonstelling, waaraan de gemeente
De Haan haar medewerking verleent, komt tot stand in samenwerking met de Dienst Geschiedkundige en Folkloristische Opzoekingen
van de Provincie Brabant en wordt
financieel ondersteund door de
Landelijke Gilden en AVEVE. Op
zaterdag 14 november heeft in hetzelfde Erasmushuis het symposium
plaats over `Dieren in de volkscultuur' . Er wordt gesproken over de
relatie mens-dier doorheen de tijd,
Reinaert de Vos, de dieren in de
volkssporten en in de traditionele en
moderne volksverhalen. Wie meer
informatie wenst over de tentoonstelling en/of de studiedag kan te-

recht bij: Seminarium voor Volkskunde KULeuven, Blijde-Inkomststraat 21, 3000 Leuven(telefoonnr.
016/28 48 56).
— Het programma van de Concert-

vereniging van het Lemmensinstituut heeft als centraalgegeven de
`Openbare Proeven' Ho ere Diploma's en Eerste Prijzen). Die vinden
plaats vanaf 21/4 t/m 24/6. Op 1/5
houdt het Instituut Opendeurdag
met een programma van concerten
(van soli, ensembles kamermuziek,
koren en orkesten) tussen 14-21 u.
Op 6/5 zijn het Koor o.l.v. Kurt
Bikkembergs, het Symfonisch Orkest o.l.v. Edmond Saveniers en het
Harmonie-orkest o .1.v . Jan Van der
Roost te g
ast in het Casino Kursaal
in Oostende om 19 u.(reservatie:
Casino Kursaal: 059/70 7618. Op
7/5 brengen de Kunstsecundaire Afdelingen van het Lemmensinstituut
een Lenteconcert in de Stadsschouwburg van Leuven. Info:
Lemmensinstituut, Herestraat 53,
3000 Leuven (tel. 016/22 08 03).
— De Stedelijke Musea Leuven
Savo yestraat 6, 3000 Leuven, tel.
(
016/22 69 02 of 016/23 27 78, fax
016/21 18 00) geven maandelijks
een Kunst in de kijker uit. Hierin
wordt een kunstwerk uit de permanente collectie van het Stedelijk Museum Vander Kelen-Mertens uitvoerig besproken en geillustreerd. De
beschreven stukken komen zowel
uit het domein van de schone als van
de toegepaste kunsten. De keuze
wordtgemaakt in functie van de originaliteit of de nood om dieper op
de historische context in tegaan. Op
deze manier kan aan het boeiende en
dikwijls onverwachte verhaal achter
het kunstwerk meer aandacht worden besteed. Dezepublikaties geven
dus een verrijkende aanvulling op
de tentoonstelling zelf. Zij doorbrekenplaats en tijd en brengen vergetengetuigen uit het verleden weer
tot leven. Zij helpen de stedelijke
kunstcollectie te valoriseren en meer
bekendheid te geven. Ook mensen
die weinig mobiel zijn of om een of
andere reden de stap naar het museum niet zetten, krijgen zo de kans
kennis te nemen van het kunstvolle
nalatenschap van onze voorouders.
De Kunst in de kijker wordt verkocht in het Stedelijk Museum Vander Kelen-Mertens aan de symbolischeprijs van 10 fr. Vanaf dit jaar
verschijnt hi' tweemaandelijks en is
het mogelijk hierop een abonnement te nemen. Een telefonische of
schriftelijke verwittiging volstaat
samen met een overschrijving van
150 fr.(6 nummers plus verzendingskosten) op rekeningnummer
000-0009033-12 met de vermelding:
Musea, K in de K, artikelnummer
771/161/01.
Ook enkele nummers kunnen mits
betaling van 25 fr. aangevraagd en
toegestuurd worden. De volgende
nummers zijn reeds verschenen: Het
kabinet, een 17de-eeuwspronkmeubel (juni 1990) - Een vouwwaaier

met bijbelse taferelen (juli 1990) Een zilveren suikervaas (juli 1990) Een historische kruiwagen (september 1990) - Bedelaarskentekens(november 1990) - Meer in het hooggebergte: een schilderij van Josse de
ngere - Een zilveren
Momper de jo
zakhorloge (januari 1991) - Een
kostbaar kleinood: een zilveren
snuifdoos (februari 1991) - Een
chignonkam als bekroning van een
kapsel (maart 1991) - De chatelaine,
een nuttig sieraad - Een zilveren toiletartikel. het loddereindoosje (april
1991) - Eenpronkbeker van Edouand Van Even (mei 1991) - De ver-,
fijnde charme van het vaatwerk van
Septfontaines (oktober 1991) - Een
weervoorspeller uit de 18de eeuw:
de banjobarometer (november
1991) - Een alcoholthermometer uit
de 18de eeuw (december 1991).
— WeL-Universitaire Werkgroep
Literatuur en Media(Kapucijnenvoer 67/15, 3000 Leuven, tel.
016/22 93 24) organiseert van oktober 1992 tot mei 1993 cursussen
schrUven. Creatief schrijven 1: inleiding tot de schrijftechnieken der
voornaamstegenres. Ook journalistiek(geschreven pers, radio, televisie) komt aan bod, naast hoorspel,
tv-spel, filmscenario e.a. Deze vermaarde jaarcursus wordt in oktober
1992 voor de twaalfde maal georganiseerd. Vanaf 15 oktober: 27 donderdagavonden (20-23 u.). Inschrijving: 6.000 fr. teksten en jaarabonnement WeL incl. - Cneatief schrijven 2: voortzetting van de jaarcursus, enkel voor wie het eerste jaar
heeftgevolgd. Vanaf 12 oktober 27
maandagavonden (20-23 u.). De
klemtoon zal liggen op taalgebruik,
stijl, begeleiding van eigen werk en
dieper in aan op de eerder behandeldegenres, naast nieuwe: toneel,
copywriting, editing... Verscheidene topfiguren uit het Vlaamse literaire leven en de media hebben reeds
hun medewerking toegezegd. Het
aantal inschrijvingen dient om redenen van beschikbare lokalen beperkt: wie er bij wil zijn moet tijdig
inschrijven. Inschrijven: 6.000 fr.
teksten en jaarabonnement WeL
incl. De cursussengaan door in
't Stuc(Ed. Van Evenstraat 2d) te
Leuven. Info/inschrijving enkel via
016/22 93 24. Cursisten die het ganse jaarprogramma hebben gevolgd
en deelgenomen aan de oefeningen
kunnenper jaar een getuigschrift
ontvangen. In oktober 1991 werden
een twintigtal inschrijvingen geweigerd en terugbetaald, men moet dus
tijdig inschrijven.

• Lier

Het Felix Timmermans-Genootschap (p/a L. van den Eynde, Lisperstraat 10, bus 3, 2500 Lier) heeft
zijn 19ejaarboek gepubliceerd
waarin de relatie van Timmermans
tot het activisme en de Vlaamsgezinde radicale stroming van voor en tijdens de WO I worden belicht. In een

later nummer widen we een bespreking aan dit werk.
• Lokeren

De architectuur van de 19de en het
begin van de 20ste eeuw ma zich de
jongste tijd verheugen in een toenemende belangstelling. Allerhande
projecten rondom de neo-gotiek
(KADOC-Leuven en BethunianumGent) en diverse initiatieven omtrent het Brusselse Art Nouveaupatrimonium vormen daarvan de
meest treffende illustraties. Ook in
Lokeren werd er omstreeks de 'on
ste eeuwwisseling een opvallend actieve bouwpolitiek gevoerd, en veel
daarvan is tot op vandaag nadrukkelijk aanwezig gebleven in het
stadsbeeld. Voldoende redenen dus
om de Lokerse architectuur uit de
eriode 1890-1914 extra in het licht
P
te stellen d.m.v. een tentoonstelling
en een begeleidende publikatie. Nagenoeg alle bouwstijlen uit de Belle
Epoque komen in Lokeren aan bod;
zowel de neo-stijlen, de Art-Nouveau als het eclecticisme. Bovendien
bestrijkt de architectuur uit deze periode zowat de hele waaier vanebouwentypes: landhuizen zoals het
kasteel `Verloren Bos' in de Nijverheidstraat , de 'Villa Geurts' aan de
Groendreef en het huis `Mijn
Droom' aan de Pontweg in Daknam; rijwoningen aan de Bergendries- en de Koophandelstraat; burg
ershuizen op het Vrijheidsplein en
het Stationsplein, in de Stationsstraat en in een aantal andere centrumstraten; overheidsgebouwen
zoals de huidige Middenschool van
het Gemeenschapsonderwijs aan de
Groendreef en het Postgebouw op
de Markt. Wat de kerkelijke bouwkunst betreft vermelden wij de Kopkapel aan de Oude Heerweg. De
meestproduktieve architecten uit de
Lokerse Belle Epoque waren Henri
Vanden Broucke (1876-1928) en
Alphonse Depauw (1867-1937), die
in een meer traditionele stijl werkten
en Joseph Van Bogaert (1877-1935)
en Julien Welvaert (1870-1949), die
zich vooral inspireerden aan de Art
Nouveau. Bouwplannen en foto's
(oude en nieuwe) vormen de hoofdmoot van de tentoonstelling `Bouwen tijdens de Belle Epoque. Architectuur te Lokeren tussen 1890 en
1914', die verder werd opgefleurd
met allerhande documentatie (affiches, versierde briefhoofden,prenten enz.) en met enkele objecten
(glasramen, meubilair enz.). De tentoonstelling loot in het Stedelijk
Museum van Lokeren (Markt 15a)
en van 15/3 t/m 29/11/92. Het museum isgeopend op zondag van 1012 u. en elke eerste zaterdag van de
maand van 15-17 u.;geleide bezoeken zijn alle dagen mogelijk op aanvraag (tel. 091/48 28 05). Tegelijk
wordt onder dezelfde titel een wetenschappelijk verantwoorde en rijk
geillustreerde publikatie op de
markt gebracht over de Lokerse architectuur uit de kwarteeuw die

voorafging aan de Eerste Wereldoorlog. In Lokeren kan deze brochure worden bekomen in het Stedelijk Museum (Markt 15a), bij de
Culturele Dienst (Torenstraat 1) en
op het Stadsarchief (Torenstraat
la), alledrie te bereiken via het telefoonnummer 091/48 28 05. In Gent:
Dienst Kunstpatrimonium van de
Provincie Oost-Vlaanderen(Vogelmarkt 17; tel. 091/25 30 01). De brochure telt 48 bladzijden en kost
130 fr.
• Mechelen

Liefhebbers van belcanto en operette kunnen lid worden van de Inter-

nationale Belcanto en Operette Vereniging Belgie (ME° v.z.w.), gehuisvest op het adres Dobbelhuizen
33, 2800 Mechelen. Het lidmaatschap is gratis, maar steunende leden betalen 350 fr. voor 1992 op
rek. nr. 645-1133666-62. De vereniging organiseert geregeld concerten
en eventueel muzikale reizen.
• Nieuwpoort

Het Beauvarletkoor o.l.v. Ignace
Thevelein zoekt zijn programma's
zowel in binnen- en buitenland uit te
voeren. Het koor brengt avondvullende concerten,programma's voor
het opluisteren van aperitiefconcerten, academische zittingen en eucharistievieringen. Vanaf 15/10/92
kan het 'Requiem' van Durufle,
samen met werken rond het thema
`Leven en Dood' voor koor, sopraansolo en or el aangeboden
worden. In 1993 wordt eenpassie
van Telemann op het programma
genomen. Info bij Ignace Thevelein, Magdalenastraat 30, 8200
Brugge of Mevr. Dorothea Carbonnez, voorzitster, Artanlaan 13, 8620
Nieuwpoort (058/23 35 91). Vooraf
kennismaken kan via twee CD's of
cassetten: DOC 16 J.S. Bach(Bachkoralen): resp. 625 en 450 fr. en
DOC 18 Christus der ist mein Leben
(orgelkoralen van J.G. Walther)
eveneens 625 en 430 fr. Bestellen op
het Koorsecretariaat, p.a. G. Maesen, Duinkerkestraat 39, 8620
Nieuwpoort, tel. 058/23 34 10).
• Oostende

Het jaarprogramma '92 van het
PMMK-Oostende staat in het teken
van de schilderkunst in Belgie. Een
dergelijk beleid heeft minder met
navelstaarderij te maken dan wel
met een bezorgdheid om op een consequente wijze de groei en bloei van
de Belgische kunst te verzekeren.
Aldus kreeg Roger Raved de gelegenheid om zijn zeventigste verjaardag te vieren met een overzicht van
zijn produktie van het afgelopen
decennium, eerst in het PMMK
(21/12/91-9/3/92), later in het Gemeentemuseum Arnhem en De Beyerd in Breda. Van 29/3 tot 8/6 bewijst Fred Bervoets met zijn retrospectief overzicht in het PMMK dat
hi'j zijn plaats verdient naast andere
grootheden van de schilderkunst in
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de jaren '80, zoals Penck, Baselitz

128 en ander Immendorfs. Vanaf 28juni tot 28 september komt onze
avant-garde aan bod. 'Modernism
in Painting, tien ja
ar schilderkunst
in Vlaanderen' schetst een overzicht
van wat Vlaanderen in het afgelop
en decennium aan schilderkunst te
bieden had(en dat is heel wat !). Na
Jacques Charlier(11/10-30/11)
wordt 1992 op een waardige wijze
afgesloten met een retrospectief
overzicht van Rik Wouters, de belangrijkste onzer fauvisten en een
van de beste schilders die ons land
ooit heeft voortgebracht (Rik Wouters 19/12/92-8/3/93). In de rand
van deze tentoonstellingen presenteert het PMMK nog een aantal internationale kunstenaars waarvan
enkelen zich op toegepaste kunst
hebben toegespitst, zo o.m. 'The
Museum-Watch'(uurwerken van
Warhol, Agam, Arman en Rosenquist, 28/6-28/9, Dale Chihuly
(glas, 28/6-28/9), Enrio Gay (schilderijen, 19/12/92-3/3/93), Lucie
Rie (11/10-30/11) en `Glas in de wereid: (19/12-maart '93).
— Ter voorbereiding van tentoonstellingen zoekt de directie van het
Museum voor Schone Kunsten,
Wapenplein, 8400 Oostende (tel.
059/80 53 35 of fax 059/70 40 35)
contact met verzamelaars die werken van volgende meesters bezitten:
Louis Artan, Edgar Baes, Lionel
Baes, Francois Bossuet, Jules Collen-Turner, Oscar De Clerck, Carol
Deutsch Karol% Charles Drybergh, James Ensor, Willy Finch,
Oscar Halle, Edouard Hamman,
Auguste Musin, Louis Royon, Leon
Spilliaert, Michel Van Cuyck. Verder: werk van Belgische meesters uit
deperiode 1750-1914 die gespecialiseerd zijn in stadsgezichten, stilleyens, marines, landschappen, dieren, genretaferelen. En tenslotte:
nachtgezichten of nachttaferelen uit
deperiode 1750-1914 (internationaal).
• Oudenburg
Op 15/5 om 20.30 u. vindt in de Romaanse Sint-Eligiuskerk van Ettelgem/Oudenburg (Oude Kerkstraat)
een concert plaats in het kader van
het Festival van Vlaanderen. Te gast
is de bekende Scola Gregoriana
o.l.v. Roger Deruwe van de Brugse
Sint-Salvatorskathedraal. Op het
programma een waaier van het
schoonste Mariaal Gregoriaans, zoals het Ave Maria, het Stabat Mater,
de 0 Gloriosa, de Virga Jesse en het
wereldberoemde Salve Regina. De
Scola Gregoriana werd opgericht in
1970 door kathedraalorganist Roger Deruwe; zij beschouwt de uitvoering der Gregoriaanse gezangen
op zon- en feestdagen in de Sint-Salvatorskathedraal te Brugge als haar
belangrijkste opdracht. Sedert 1974
verzorgt het koor ook druk bijgewoonde audities in allegrote en vele
kleinere centra over het hele Vlaamse land. In het buitenland werden

concerttourneesgemaakt in Frankrij k , Groot-Brittannie, Spanje,
Oostenrijk, Nederland en Duitsland. Geregeld verleent zij tevens
haar medewerking aan de uitzending van eucharistievieringen via radio en televisie, zowel de BRT als de
RTBF als de Spaanse radio en televisie. Tevens trad de Scola Gregoriana op in belangrijk
e festivals: het
Festival van Vlaanderen(Brugge,
Gent en Historische steden), het
Waalse Festival du Mosan, het Festival Estival de Paris, het Festival
van Avignon (Senanque en Villeneuve), het Festival Musique en
Bourgogne (Vezelay en Tournus),
het Kirchenmusikfestival te Salzburg, de Bregenzer Festspiele en het
Festival Internacional de Santander. Ook werden al drie CD's opgenomen: Laudes Mariae, Requiem
en Puer Natus. Muzikaal baseert de
Scola zich op het wetenschappelijke
pionierswerk en de hierop gesteunde
uitvoeringspraktijk van het monnikenkoor van de Sint-Pietersabdij
van Solesmes. Zij trekt dan ook met
regelmaat naar dit wereldberoemde
centrum om er te herbronnen en ti'dens intensieve studiesessies te bouwen aan een historisch verantwoorde eigen interpretatiewijze. De Scola Gregoriana stelt zich tot doel op
deze wijze bij te dragen tot de herontdekking en vernieuwde appreciatie van de Gregoriaanse muziek als
een dergrootste artistieke schatten
van de Kerk en basis van degehele
Westeuropese muziekcultuur. Zij
benadert het Gregoriaans evenwel
niet in de eersteplaats als een in de
loop der eeuwen gestolde kunstvorm. Elk van deze uit de Middeleeuwen bewaardegezangen vormt
integendeel een levend gebed, een
tot muziekgerijpte bezinning voor
alle dagen en gemoedsstemmingen
van het kerkelijk jaar. De Scola wil
meehelpen .deze tijdeloze en toch
hoogfunctionele muziekrijkdom
opnieuw een evenwichtige plaats te
even in en dienstbaar te maken aan
g
het liturgisch kerkbeleven. Tenslotte wil zij de gelovig-zoekende mens
van deze tijd met de rustgevende
adem van de Gregoriaanse melodie
tegemoet komen in zijn zoeken naar
ruimte tot luisterend bidden. Kaarten en inlichtingen: Dienst Bevolking Stad Oudenburg, Stadhuis,
Weststraat 24, 8460 Oudenburg, tel.
059/26 60 27 of Dienst voor Cultuur, Brugsesteenweg 109, 8460
Oudenburg, tel. 059/26 88 91.
— Aansluitend bij het nr. 241 van
ons tijdschrift (mei-juni 1992) 'De
Hemel op Aarde. Vlaamse devotierenten uit de 17e en 18e eeuw'
p
loot in het voormalig abtsgebouw
(Marktstraat 25) de gelijknamige
tentoonstelling, dagelijks toegankelijk van 14-18 uur. Info en geleide
rondleidingen: Dienst voor Cultuur
en Toerisme, Brugsesteenweg 109,
8490 Oudenburg, tel. 059/26 88 91.
Deperkamenten devotieprent haalt
vandaag een goede handelswaarde.

Voor kunsthistorici behoort ze eerder tot de volkse kunst. Toch is ze
vangrote betekenis in de cultureelreligieuze sfeer van de 17de en 18de
eeuw. Het is de tijd van de contrareformatie waar met heel watpropagandamateriaal de Roomskatholieke kerkgeherwaardeerd
werd. Vele kloosterorden stimuleerden die devotieprenten door ze uit te
geven, te laten drukken of te verspreiden. Tevens mogen we niet vergeten dat massa's grote kunstenaars
(
Rubens, Van Dyck, Wiericx, Van
Merlen, Galle...) dergelijke specimens ontwierpen ofgraveerden.
Door de burijngraveerkunst werden
deprenten nog in groter getale geproduceerd en werden ze meer betaalbaar . In feitegaat de geschiedenis van de devotieprenten terug tot
in de middeleeuwen. De miniatuurkunst baande de weg. Er werden zeker handgeschilderde miniaturen
los verkocht om ze in te kleven in,
handschriften. Bepaalde steden namen in dit verband maatregelen om
de verkoop te regelen. Met de drukkunst verandert er veel. Ze worden
uitgevoerd op een grotere schaal. In
het begin kleven de drukkers ze tussen de tekst, later worden ze meegedrukt. Na de handgeschilderde
p
renten volt de houtsnedetechniek
en latergaat men op metaal over.
Tot aan de Franse Revolutie kende
de devotieprent een dynamisch bestaan. Aan de hand van enkele
handschriften, verschillende druksels en uiteraard vele devotieprenten
wordt niet alleen degeschiedenis geschetst maar ook aandacht besteed
aan de historische achtergrond, de
iconografie, de betekenis, de inhoud, de realisatie... Hetgeheel
wordt werkelijk een `hemel op aarde' . Enkele erudiete auteurs(RUG,
KUL, UFSIA, stadsbibliotheek
Brugge, prentenkabinet Antwerpen, Sint-Pietersabdij Steenbrugge...) schreven een fraai geillustreerde catalogus, die in de toekomst als
naslagwerk kan dienen.
• Poperinge
In 1972 stichtten Renaat en Klara
Lecluyse-Vandewoude op basis van
hun ervaring met de oprichting in
1963 van hun lokale volksboekerij
te Haringe, het Documentatiecentrum Frans-Vlaanderen v.z. w., als
instelling van openbaar nut. Doelstelling: verzamelen, aanschaffen
van boeken en documenten over deze zaak. In dit kader werden reeds
20 jaar succesvolle themareizen
naar Frans-Vlaanderen ingericht.
De naam DFV is als dusdanig niet
meer weg te denken uit de streek aan
weerszijden van 'De Schreve' in
haargrensoverschrijdende activiteiten. Haar nieuwe opdracht is: vormingswerk, bestaande uit voordracht, verbaal als audio-visueel en
verdere uitbouw van themareizen
gericht naar bredere la en van de
bevolking. Meerdere ontplooiingen
liggen ter studie en zullen hun vorm

en werking naar buiten toe krijgen.
Op zaterdag 16/5 viert het FransVlaams Meiveld in Poperinge haar
20-jarig bestaan met een heuse feestviering (van 15.30-22 u.). Deelname
prijs bedraagt 950 fr. Info: Documentatiecentrum Frans-Vlaanderen, Haringeplein 6, 8972 HaringePoperinge.
• Rekkem
De Vlaams-Nederlandse Stichting
Ons Erfdeelpubliceerde drie brochures waarmee mengeslaagd buitenlandse vrienden/kennissen kan
verrassen. De drie brochures worden na storting van het passende bedrag op het postrekeningnummer
000-0907100-53 t.n.v. de Stichting
franco bezorgd. De eerste brochure
g
`De Lae
Landen, geschiedenis van
de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden' isgeschreven door de historici J.A. Kossmann-Putto en E.H.
Kossmann en wordt in zes talen(N,
F, E, D, S, I) verspreid (300 fr.). De
tweede `Nederlands, de taal van
twintig miljoen Nederlanders en
Vlamingen' werd uitgebracht in 10
talen(N, F, D, E, S, I, Indonesisch,
Portugees, Deens en Nieuw-Grieks)
en kost eveneens 300 fr. De derde
brochure `Hedendaagse
Nederlandstalige Prozaschrijvers'
werd ingeleid door de literatuurcritici Jaap Goedegebuure en Anne
Musschoot en brengt een overzicht
van het hedendaagse Nederlandstalige proza en een aantal fragmenten.
De brochure telt 128 blz. en isgeIllustreerd (600 fr.).
• Sint-Amands
Van 1/3 t/m 31/10 kan men(gratis)
een bezoek brengen aan de tentoonstelling 'Emile Verhaeren in de
beeldhouwkunst' in het Provinciaal
Verhaerenmuseum, Kaai 22, St.Amands (tel. 052/33 08 05); dage-

lijks toegankelijk (behalve maandag
en vrijdag) van 12-19 u. van 1/7 tot
15/9 en tussen 1/3 en 30/6 en 16/9
tot 31/10 enkel op zater- en zondag.
Deze expositie biedt een overzicht
van vooral borstbeelden en medailles, die dezegrote dichter voorstellen. Deze kunstwerken, tot stand gekomen in deperiode van circa 1900
tot de jaren tachtig, weerspiegelen
een eeuwgeschiedenis van de beeldhouw- enpenningkunst. Tot de
beeldhouwers, die beelden van Verhaeren maakten, behoren grote namen als Ossip Zadkine en Constantin Meunier, naast 'minderegoden'
als Charles Van der Stappen, Cesar
Schroevens en Jenny Lorrain, die
door deze tentoonstelling uit de
schaduw treden. Ook hedendaagse
beeldhouwers — zoals Leopold van
Esbroeck en Jos De Decker — hebben zich door de figuur van Verhaeren laten inspireren. De monumenten die Verhaeren voorstellen konden uiteraard niet opgenomen worden in de expositie. Er worden wel
foto' sgetoond van de gedenktekens
in Rouen, Paris, Saint-Cloud, Roi-

sin, Schaarbeek en Sint-Amands.
De contacten tussen Verhaeren en
de beeldhouwers Rodin en Bourdelle komen eveneens aan bod. Merkwaardigerwijze heeft de kunstcriticus Verhaeren, die zelf over beeldhouwwerk schreef in o.a. `L'art moderne', via de bevriende beeldhouwers Rodin en Van der Stappen kennisgemaakt met de schrijvers Rainer Maria Rilke en Stefan Zweig. De
eigen collectie — waartoe ondermeer een bronzen buste van Zadkine behoort — vormde de basis voor
deze expositie. Daarnaast werd een
beroep gedaan op bruikleengevers
als het Museum Plantin-Moretus,
het Archief en Museum van het
Vlaamse Cultuurleven, de Universitaire Faculteiten Sint-Ignatius Antwerpen, het gemeentebestuur van
Sint-Amands en een aantalpriveverzamelingen.
• Sint-Andries/Brugge
Bij Drukkerij-Uitgeverij Vercruysse
bvba, Diksmuideheirweg 36, 8200
St.-Andries/Brugg e verscheen zoerhoed
pas het kunstboek 'De ving
in het kunstambacht, zijn geschiedenis vanaf de middeleeuwen tot
nu' van de hand van mevr. Adrienne
De Smet. Het boek telt 240 blz., 200
kleuren- en 100 zw.-w.-illustraties,
meet 230 x 310 mm en is ingebonden. Kostprijs 2950 fr./f 170. Jarenlange opzoekingen hebben de studie
van ditpatrimoniumjuweeltje tot
standgebracht. Het betreft een eerste, Vlaamse inspanning in de richting van een vorsen naar het verleden vangrootmoeders naaigerei.
Het boek wil alle nodige informatie
geven aan een waaier van geinteresseerden. Voor wie houdt van naaden borduurwerk wordt deze studie
een ontspannende terugblik op
vrouwelijke en mannelijke promotie in vergane glorieperiodes. Hedendaagse, jonge mensen zullen belangstellend het boek over grootmoeders vingerhoeden doorlezen.
Voor de oudsten uit onze technische
scholen zal dit verhaal verrassend en
verrijkend overkomen. Aan archeologische bodemonderzoekers wil het
de nodige gegevens doorspelen om
makingsprocedure en kunstwaarde
van opgehaalde vingerhoeden te
schatten. Aan antiquairs wil het
kennis bijbrengen die interesse zal
opwekken voor dit nog ongewaardeerd juweeltje. Conservators, die
leven in en om de kunst, krijgen hier
een leidraad om oude kunstvingerhoeden in hun exacte, culturele context teplaatsen. Verzamelaars zullen het boek adembenemend doorlezen omdat het alle troeven in handengeeft die leiden tot een gestructureerde collectie. Voor vingerhoedenclubs wordt deze studie een
`must': ze suggereert haar leden de
nodige richtlijnen om met wijsheid
te ruilen en te kopen en biedt hun de
nodige kennis om wegwijs te raken
in allegenres en gebruikte materies.
Zo is deze studie uitgegroeid tot een

verrassend dokument voor al wie
houdt van kunst waarvan de wortels
rijpen in de socio-culturele evolutie
g
van onze maatschappij.
• Sint-Niklaas
Nog tot 3/5 kan men een kijkje nemen in de tentoonstelling 'Femme
Fatale - tussen Liefde & Dood' . Deze expo is opgezet in het Stedelijk
Museum, Zamanstraat 49, SintNiklaas, toegankelijk van dinsdag
tot zaterdag van 14-17 u., op vrijdag
van 18-21 u. en op zondag van 1017 u. Deze tentoonstelling werpt een
licht op het boeiende fenomeen van
de fatale vrouw die een bijzonder
kleurrijke weerklank vond in de
beeldende kunsten van het 19deeeuwse Belie. Meer inhoudelijke en
raktische informatie vindt U in de
p
folder in bijlage.
— Other Hand heeft onder de
naam Gospel Music Belgium vzw j aren lang borg gestaan voor de distributie van Sacropop en heeft het
voorrechtgehad om verschillende
artiesten naar Vlaanderen te brengen. Na een noodzakelijke 'herbronning' werd van koers gewijzigd
om meer ten dienste te kunnen zijn
voor eigen artiesten en door te breken met een nieuw geluid in Vlaanderen. Other Hand is een onafhankelijke vzw die mag rekenen op een
brede kring van `vertrouwenspersonen' welke bij belangrijke beslissingen worden gecontacteerd. Doelstelling: Other Hand vzw wil door
middel van kunst en muziek bijdragen tot een krachtig getuigenis
tegenover gelovigen en ongelovigen.
Other Hand streeft ernaar christenen aan te moedigen om te genieten
van, en deel te nemen aan creativiteit die een christelijk perspectief reflecteert in allegebieden van het leven. Sacropop... Enkele jaren geleden nog een naam die grote vragen
deed rijzen. Vandaag na artiesten
als Martyn Joseph, Garth Hewitt,
Triumph, ... en niet te vergeten Elly
& Rikkert, Magda & Chris, Theo
Mertens, Eigentijdse Jeugd, is de
combinatie boodschap/muziek ons
minder vreemd. Other Hand beschikt over een zeer uitgebreide catalogus aan geluidsmaterial (MC,
CD) en beeldmateriaal (video). Info
en bestellingen: Other Hand Music,
Gospel Music Belgium, Heistraat
103, 9100 Sint-Niklaas.
• Utrecht
Binnen diverse christelijke kerken
begint er steeds meer aandacht te
komen voor toepassingen van beweg
ingsexpressie, dans, mime, drama,
e.d. In Nederland is sinds 4 jaar een
landelijke vereniging actief om de
krachten te bundelen, cursussen te
geven, workshops e.d. Op zaterdag
16/5 zal in Utrecht opnieuw een landelijke studie- en informatiedag zijn
over liturgische dans, praise & worship-dans, mime, drama, etc. 5 Docenten zullen diverse onderwerpen
behandelen. Een apart onderwerp

zal zijn de auteurswet. De meeste
dansers, mimers makengebruik van
muziek en zullen daarvoor een Buma-premie moeten betalen. Dat kan
als kollektieve re elfin geregeld
worden. Verder informatie: Christian Artists, Postbus 81065, 3009 GB
Rotterdam, tel.: 010-4568688.
• Willebroek
Hoewel vioolmaken berust op een
eeuwenoude traditie, is deze discipline als zelfstandige kunst of
kunstambacht weinig bekend en
weinig beoefend. Dat er voor het
maken van nieuwe violen wel degelijk een toekomst is weggelegd, is
evenmin bekend. Vaak worden oudere violen ten opzichte van nieuwe
exemplaren nog overgewaardeerd.
Dit isgeenszins terecht; steeds meer
beroemde violisten opteren voor
nieuwe, die kwalitatief zeker niet
onderdoen voor oude strijkinstrumenten. Om een ti 'e van de sluier
op te lichten over deze weinig bekende discipline organiseert de Nederlandse Stichting Pieter Rombouts,
in samenwerking met het Provinciebestuur van Antwerpen, het gemeentebestuur en het Cultureel
Centrum van Willebroek op 13, 14,
20 en 21 juni 1992 een tentoonstelling `Horen, zien en spelen...' , waar
de vioolbouw centraal staat. Zes
'one vioolbouwers, afkomstig uit
Belie en Nederland, exposeren hier
25 recentgemaakte violen, alten en
celli. Zij studeren allen of aan de afdeling muziekinstrumentenbouw
van de Provinciale Technische
Scholen te Boom, nabij Antwerpen.
Deze studierichting is uniek in de
Benelux. Amateur-instrumentalisten, professionele violisten, altviolisten of cellisten zullen ongetwijfeld hungading kunnen vinden in
deze tentoonstelling. De bezoekers
zullen ook actief kunnengenieten
van de tentoongestelde instrumenten. De kans wordt immersgeboden
om deze ter hand te nemen en te bespelen. Muzikanten zullen zorgen
voor animatie. Alle belangstellenden worden op 13, 14, 20 en 21 juni
1992 verwacht in het kasteel BelAir, Mechelsesteenweg 102 in Willebroek van 10-18 u. Voor meer inlichtingen over dit initiatief: L. Bauwens, docent muziekinstrumentenbouw, tel. 03/889 28 24 of de heer
A. Pot, exposant, telef.
03/888 81 66.
• Zonnebeke
Op de zondagen 10 en 24 mei vindt
in het C.C. Kasteel het poezieprogramma `Lippenstife plaats. Op
10/5 is Lionel Denogastheer van
Marc Dejonckheere, Joris Denoo,
Christian Germonpre en op 24 mei
is Renaat Ramon aan de beurt. Bezoekers kunnen meteen de tentoonstelling `Beeld-spraak', sculpturen
in en om het kasteel meemaken: van
8/5 t/m 7/6. Op 7/6 wordt er tevens
een geleid bezoek georganiseerd aan
het(grootste in zijn soort in Belie)

Britse militaire kerkhof 'Tyne Cot
Cemetery' (aan de we PassendaleZonnebeke) om 14.15 en 16 u. In het
totaal 11.856graven van gesneuvelden uit de Eerste Wereldoorlog. Info: Dienst voor Kultuur en Toerisme, Ieperstraat 5, 8980 Zonnebeke,
tel. 051/77 04 41.
R.D.

TENTOONSTELLINGEN
In deze rubriek worden alleen berichten opgenomen die aan het redactiesecretariaat toegestuurd worden. Gelieve rekening te houden met
onze tijdslimiet voor het afleveren
van de kopij aan de drukker. Die da(meiuni 1992)
tum is voor nr. 241j
vastgesteld op 31 mei 1992.
Als er bij een tentoonstelling een datum vermeld staat die bij het verschUnen van dit nummer voorbij is,
betekent dit dat we het bericht te
laat ontvangen hebben om het nog
in het vorige nummer te kunnen opnemen. Ter wille van de documentaire waarde worden die berichten
toch opgenomen.
Met oprechte dank voor uw medeDe Redactie
werking.
• Khouzayma Alwani
Schilderijen, collages, Torenzaal,
Torenstraat 1, Lokeren, van 25/1
t/m 16/2.
• Francis Behets
Keramiek, Witte Kamer, Kunsthuis
Ingrith Desmet, Kortrijksestraat 33,
8501 Heule, van 28/3 t/m 11/4.
• Bellamine & Kacimi
Schilders uit Marokko, MUHKA,
Leuvenstraat 32, 2000 Antwerpen,
van 8/2 t/m 29/3.
• Fred Bervoets
Retrospectieve, PMMK, Romestraat 11, 8400 Oostende, van 29/3
t/m 8/6, dagelijks van 10 tot 18 u.
Gesloten op dinsdag.
• Danny Bloes
Schilderijen, Museum voor Schone
Kunsten, Wapenplein, 8400 Oostende, van 4/4 t/m 3/5.
• Peter Bodequin
Foto' s ' Japanners' , Portretten over
een 30-tal atoombomslachtoffers
van Hiroshima, C.C., Dekenstraat
40, 3550 Heusden-Zolder, van 8/5
t/m 3/6.
• Michael Borremans
Grafiek en tekeningen, BBL, Grote
Markt 50, 8500 Kortrijk, van 15/1
t/m 12/2.
• Albin Brunovsky
Grafiek, Kunstcentrum Hof ten
Doe er, Beekmeersstraat 9, 9636
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Zwalm-Nederzwalm, van 29/3 t/m
26/4.
• Willie Cools

Recent werk, Gallerie 'De Pe perbusse', Prins Boudewijnstraat 7,
8400 Oostende, van 19/9 t/m 8/10.
• Lieven Decabouter

Recent werk, C.C. Kortrijk, Benedengalerij, Hazelaarstraat 7, 8500
Kortrijk, van 7/2 t/m 1/3.
• Oscar De Clerck

Retrospectieve, sculpturen, Museum voor Schone Kunsten, Waenplein, 8400 Oostende, van 4/4
p
t/m 15/6.
• Anne Decock

Recent werk, Gele Zaal, Nonnemeersstraat 26, 9000 Gent, van 15/2
t/m 29/3.
• Egide Dehairs

Glasschilderkunst, Zoutkist, Tiense
Vest 25, 3800 Sint-Truiden, van
23/2 t/m 8/3.
• Carl De Keyzer

Recent werk, Museum van Hedendaagse Kunst, Citadelpark, Gent,
van 8/2 t/m 20/4.
• Hugo De Leener & Geert Vanherzeele

Schilderijen, Tres Galeria, Zweveemsestraat 30, 8500 Kortrijk,
g
2 14/
t/m 10/3.
• Eugene Demane en Bart Borra

Respectievelijk abstracte schilderijen en sculpturen, A. Demedtshuis,
St. Bavostraat 15, 8710 St.-BaafsVijve, van 8 t/m 29/3.
• Georges Demeu & Fred Maes

Schilderijen, Museum voor Schone
Kunsten, Wapenplein, 8400 Oostende, van 9 t/m 24/5.
• Jan Demeulemeester

Recent werk: schilderijen, tekeningen, montages, Art Gallery J. Vrijdag, Hoogstraat 22, Ronse, van
22/3 t/m 5/4.
• Romain De Sae her

Nieuwe selectie bloemen en landschappen, Romain De Sae hermuseum, Winkelstraat 38, St.Amands, van 4/4 t/m 31/10, open
op zat.- en zondag (en van 1/6 tot
15/9 ook op woensdag en donderdag) van 14-18 u.
• Etienne Desmet

Sculpturen, Stichting Veranneman,
Vandevoordeweg 2, 9770 Kruishoutem, van 14/3 t/m 11/4.
• Philippe Desomberg

Sculpturen, tekeningen, Stichting
Veranneman, Vandevoordeweg 2,
9700 Kruishoutem, van 14/3 t/m
11/4.

Cultuur en Sport Dommelhof, Toekomstlaan 5, 3910 Neerpelt, van
24/4 t/m 17/5.

• Jeffrie Devriese

• Malou Keyers

Recent werk, Gallerie 'De Pe perbusse' , Prins Boudewijnstraat 7,
8400 Oostende, van 29/5 t/m 18/6.

Schilderijen, Virga Jesse Ziekenhuis, 3500 Hasselt, van 1/2 t/m 3/4.
• Kurt Kocherscheidt

• A.R. Penck

• Hugo Draulans

Recent werk, houtsnijwerk en schilderijen, Galerie Fortlaan 17, Fortlaan 17, 9000 Gent, van 4/2 t/m
15/3.

Schilderijen, Deweer Art Gallery,
Tiegemstraat 6A, 8553 Otegem, van
1/2 t/m 8/3.

• Nico Lannoo

Schilderijen, Art Gallery Branzinni,
Fortenstraat 111, 9250 Waasmunster, van 3/4 t/m 12/5, open op
zater-, zon-, maan- en dinsdag van
14-19 u.

Produktie 1992, Westrand, Kamerijklaan z/n, 1700 Dilbeek, van 4/4
t/m 3/5, dagelijks van 10-24 u., op
zondag van 10-20 u.
• Antoon Dries

Foto's, Museum voor Fotografie,
Waalse Kaai 47, 2000 Antwerpen,
van 17/1 t/m 8/3.

• Frank Piessens

Grafiek en werken op papier,
Kunstcentrum Hof ten Doeyer,
Beekmeersstraat 9, 9636 ZwalmNederzwalm, van 1 t/m 22/3.

• Yvonne Erauw

• Christopher Le Brun

• Maurits Pirquin

Schilderijen, Galerij V.G.K.,
Hoogstraat 45, 9000 Gent, van 15/3
t/m 12/4.

Recent werk van schilderijen, Gallerie Fortlaan 17, Fortlaan 17, 9000
Gent, van 4/2 t/m 15/3.

Vroeger en recent werk, schilderijen, Prov. Trefcentrum, Baljuwhuis,
Galmaarden, van 14 t/m 29/3.

• Jan Fabre

• Les Livine

• Richard Pringels

Tekeningen, foto's en objecten van
1983 tot 1990, Deweer Art Gallery,
Tiegemsestraat 6A, 8553 Otegem,
van 14/3 t/m 12/4.

Media Sculpture and Mass ad Camaigns, MUHKA, Leuvenstraat 32,
p
2000 Antwerpen, van 8/2 t/m 29/3.

Schilderijen, Studio 1, Kunstforum,
Schelderode/Merelbeke, van 21/2
t/m 22/3.

• Mark Luyten

• Roger Raveel

• Jan Felix

Als een meer, MUHKA, Leuvenstraat 32, 2000 Antwerpen, van
11/4 t/m 14/6, dagelijks (behalve
op maandag) van 10-17 u.

`Het niets, het licht en de dingen',
schilderijen en werken op papier uit
1948-60, Stedelijk Museum 'Het
Torreke' Grote Markt 6, 3300 Tienen, van 15/3 t/m 26/4.

Schilderijen, Instituut H. Familie,
Oudenburg, van 10/8 t/m 27/8.
• Jan Florin

Recente schilderijen, Archeologisch
Museum van Zuid-Oost-Vlaanderen, Paddestraat, Zottegem-Velzeke, van 29/2 t/m 29/3.

• Marc Maes

Schilderijen, Argo Modern and
Contemporary Art Gallery, Zeedijk
734, 8300 Knokke-Zoute, van 4 tot
27/4.

• Gaston Relens

Schilderijen, Kunstcentrum 't Hof
to Puttens, Wichelsestraat 20-22,
9340 Lede, van 21/2 t/m 15/3.

• Veerle en Edgard Fonteyne

Schilderijen (Veerle) en beelden
(Edgard), Romaanse Kerk Ettelem, van 1 t/m 15/8.
g
• Raymond Frenssen

Schilderijen, Kasteel Ter Poorten,
Diepenbekerweg 65, 3500 Hasselt,
van 10/2 t/m 30/4, open tijdens
kantooruren.
• Gerard Gaudaen

Huldetentoonstelling, Provinciaal
Centrum Arenberg, Arenbergstraat
28, 2000 Antwerpen, van 14/3 t/m
26/4, open tijdens schouwburgvoorstellingen.

• Pol Mara

• Erik Roets

Schilderijen en aquarellen, Stichting Veranneman, Vandevoordeweg 2, 9770 Kruishoutem, van 14/3
t/m 11/4.

Realistische schilderijen, A. Demedtshuis, St.-Bavostraat 15, 8710
St.-Baafs-Vijve, van 4 t/m 26/4.

• Frans Masereel

Schilderijen, Argo, Modern and
Contemporary Art Gallery, Zeedijk
734, 8300 Knokke-Zoute, van 7/3
t/m 30/3.

• Luis Salazar

Schilderijen, gouaches, tekeningen,
Forum Gallery, Romestraat 20,
8400 Oostende, van 28/3 t/m 8/6,
dagelijks van 10 tot 18 u, gesloten
op dinsdag.
• Johan Masureel

Schilderijen, Studio Gaselwest, Rijselsestraat 57, 8500 Kortrijk, van
21/2 t/m 8/3.
• Octaaf Meiresonne

Schilderijen, Jan van Eyckgalerij,
Kalandeberg 7, 9000 Gent, van 7
t/m 22/3.

• Andre Goezu

Dertig jaar grafiek. Een overzicht,
Sted. Prentenkabinet van Antwerpen, Vrijdagmarkt 22-23, 2000 Antwerpen, van 4/4 t/m 28/6, dagelijks
van 10 tot 17 u. Gesloten op maandag en feestdagen.

`Tussen model en muze', recent
werk, Studio Gaselwest, Rijselsestraat 57, 8500 Kortrijk, van 21/3
t/m 5/4.
• Michel Seuphor

• Paul Gees

Recent werk, CIAP, Zuivelmarkt
44, 3500 Hasselt, van 21/2 t/m
28/3.

• Georges Schelstraete

• Coco Meesen

Neo-impressionistische schilderijen
en beeldhouwwerk (brons en glas),
Galerie Belarte, Kortestraat 3, 3000
Leuven, van 16/5 t/m 6/6, open van
woensdag t/m zaterdag van 10.30
tot 13.30 u. en van 14.30 tot 18 u.

Schilderijen, Museum Dhondt
Dhaenens, Museumlaan 14, 9831
Deurle, van 14/8 t/m 1/11, open op
woensdag, donderdag en vrijdag
van 14 tot 18 u., op zaterdag, zondag en feestdagen van 10 tot 12 u. en
van 14 tot 18 u.
• Pol Spilliaert

Sculpturen, Stichting Veranneman,
Vandevoordeweg 2, 9700 Kruishoutem, van 14/3 t/m 11/4.

• Ivan Good

Schilderijen, Museum voor Schone
Kunsten, Wapenplein, 8400 Oostende, van 1/2 t/m 23/2.
• JUMA (Jules Depraetere)

Schilderijen, BBL, Grote Markt 50,
8500 Kortrijk, van 18/3 t/m 15/4.

• Sef Moonen

• Taf

Hommage aan een Venlose schilder,
Museum Van Bommel-Van Dam,
Deken Oppensingel 6, 5911 AD
Venlo, van 15/3 t/m 3/5, dagelijks
van 10 tot 16.30 u.

Miniaturen, Art Gallery Branzinni,
Fortenstraat 111, 9250 Waasmunster, van 21/2 t/m 31/3.

• Jacques Muller

Schilderijen, Prov. Instituut voor

• Ronny Tanghe

Recent werk, Galerij Jan van Eyck,
Kalandeberg 7, 9000 Gent, van 28/3
t/m 12/4.

• Walter Theunynck
Schilderijen, Kunstcentrum 't Hof
te Puttens, Wichelsestraat 20-22,
9240 Lede, van 20/3 t/m 12/4.
• Staf Timmers
Schilderijen, Ateliergalerij, Herebaanoost 113, 3530 Houthalen, permanent toegankelijk op zondag van
14 tot 18 u.
• Suzy Van Bever
Recent werk, Taverne-Restaurant
't Kasteel, Haachtsebaan 85, Keerbergen en tevens voorstelling van
haar dichtbundel 'Kunst in het
bloed' op 25/7.
• Flor Vandekerckhove
Recent werk, Gallerie 'De Peperbusse', Prins Boudewijnstraat 7,
8400 Oostende, van 1/5 t/m 21/5.
• Jan Van Den Driessche
Gemengd acryl op papier over 'De
uiteengevallen ruimte', Galerie Bastiaans, Steenstraat 54, 5831 JG Boxmeer, van 16/2 t/m 16/3.
• Vincent Van den Meersch
Recent werk, Kasteel van Rullingen,
Rullingen 1, 3840 Borgloon, van
5/1 t/m 16/2 en van 4/4 t/m 4/6
huldetentoonstelling in Kunstcentrum Il Ventuno, Kuringersteenweg
190, 3500 Hasselt. Ook in Ciap,
Zuivelmarkt 44, Hasselt, van 4/4
t/m 4/5, open dins- tot vrijdag van
14-18 u.
• Luk van der Hallen
Recent werk, DDC, Landsroemlaan
48, 1080 Brussel, van 13/2 t/m
15/4.
• Staf Van Elzen
Retrospectieve, Gemeentelijke Academie voor Schone Kunsten, Mechelsesteenweg 140, Kontich, van
9/4 t/m 19/4.
• Peter Van Gheluwe
Recent werk, Galerie Path, Leo Bethunelaan 59, 9300 Aalst, van 8/2
t/m 5/4.
• Marijke van Neygen
Recent werk, C.C. Brussel, voormalige St.-Niklaaskerk, Marjoleinstraat 10, 1120 Brussel, van 7/3 t/m
12/4.
• Pieter Vanneste
Beelden, Prov. Instituut voor Cultuur en Sport Dommelhof, Toekomstlaan 5, 3910 Neerpelt, van
15/2 t/m 15/3.
• Wim Van Rompuy
Schilderijen, Kunstcentrum 't Hof
te Puttens, Wichelsestraat 20-22,
9240 Lede, van 20/3 t/m 12/4.
• Dan Van Severen
1957Overzichtstentoonstelling
1992, Museum Dhondt Dhaenens,
Museumlaan 14, 9831 Deurle, van
28/2 t/m 29/3.

• Willy Verbrugge
Schilderijen, De Oude Beurs, Kerkstraat 10, 8340 Damme, van 1/5 t/m
31/5 en in Galerij De Ketelaere,
Kaaistraat 59, 8400 Oostende van
12/6 t/m 28/6, dagelijks van 14-19
u. (behalve op dinsdag) en op afspraak.
• Frans Vercoutere
Ruimtelijk werk en schilderijen,
Het Labyrint, Dries 29, Kemmel,
van 8/2 t/m 8/3.
• Simone Verlaine
Schilderijefi, Zoutkist, Tiense Vest
25, 3800 Sint-Truiden, van 23/2 t/m
8/3.
• Jose Vermeersch
Recentegouden juwelen, Juwelenkamer, Kunsthuis Ingrith Desmet,
Kortrijksestraat 33, 8501 Heule,
van 29/3 t/m 11/4.
• Arthur Vermeiren
Keramiek, Witte Kamer, Kunsthuis
Ingrith Desmet, Kortrijksestraat 33,
8501 Heule, van 28/3 t/m 11/4.
• Godfried Vervisch
Recent werk, AD Gallery, Romestraat 6, 8400 Oostende, van 14/3
t/m 26/4, open donderdag en vrijdag van 14 tot 18 u., zaterdag en
zondag van 15 tot 18.30 u.
• Nelly Windels
Schilderijen, De Kasteelhoeve,
Doorniksesteenweg 314, 8582 Avelem-Outryve, van 1/4 t/m 13/5.
g
• Ossip Zadkine
32 sculpturen, 28 schilderijen, Musee Reattu en Es ace Van Gogh, Arles (Fr.), van 7/3 t/m 14/6, van
maandag tot vrijdag van 10 tot 13 u.
en van 14 tot 19 u., zaterdag, zondag en feestdagen van 10 tot 19 u.
• Groepstentoonstelling
- Bruno Groensteen en Pol Van
Himpe, Galery De Gryse, Gentsesteenweg 41-43, 8500 Kortrijk, van
28/3 t/m 1/5.
- Kallipege, Galerij Brabo, Desguinlei 100, 2018 Antwerpen, van
21/3 t/m 30/4, met werk van Raf
Coorevits, Hubert De Volder, Frieda Duverger, Jan Keustermans, Karel Mechiels, Vera Neels, Rene
Smits, Albert Tersago, Harold Van
de Perre, Louis Van Gorp en Jozef
Van Ruyssevelt.
- In C.C. Kasteel, Zonnebeke,
van 27/3 t/m 26/4, recent werk van
Lode Blomme, tjok Dessauvage,
Jef Snauwaert en Annie Van Renterghem, open op woensdag, zaterdag van 14 tot 18 u. en op zondag
van 10 tot 12 u. en van 14 tot 18 u.
- Van 4 t/m 26/4 in Dalerij van
het Kasteel Ter Rivierenhof, Deurne, selectie uit het werk van Omer
Crab, Laura Cuyvers, Raymonde

De Cock, Frans Hellebooge, Marcel
Lamberts, Agnes Lapeire, Umberto
Manzini, Jan Michiels, Jos Renders, Claude Scholten, Jos Van Den
Bossche, Rik Van Dick, Leona Van
Lerberghe, Louisette Van Praet en
Maria Vleminckx.
- Tjok Dessauvage, Hein Severijns en Wim Borst, keramiek, Galerij Belarte, Kortestraat 3, 3000 Leuven, van 4 t/m 26/4.
- Gallery De Gryse, Rameplein
22-23, 8700 Tielt,programmeert
`De Nederlandse scene' van 22/3
t/m 26/4, met werk van Lucassen,
Jan Roeland, David Van de Kop,
Eja Siepman Van den Berg, JCJ
Van Den Heyden, Peer Veneman en
Carel Visser, open van 14 tot 19 u.
op donderdag, vrijdag, zaterdag en
op zondag van 10.30 tot 13 u.
- Schilderijen en grafiek rond het
thema Turkije met werk van Johan
Corthals, Roeland Kotsch en Nevzat Copur, Faculty Club Groot Beg
ijnho
f, 3000 Leuven, van 19/3 t/m
17/4.
- Synergie '92 - Jonge kunst uit
het Gentse: J.M. Bijtebier - D.
Braeckman - P. Buggenhout - E.
Colpaert - B. De Bruyckere - H. De
Leener - K. De Meester - M. Goethals - C. Mistiaen - J. & P. Schietekat - W. Vanderplaetsen - Chr. Verhelst - J. Van Oost, Museum
Dhondt Dhaenens, Museumlaan
14, 9831 Deurle, van 4/4 t/m 10/5,
open woensdag, donderdag en vrijdag van 14 tot 18 u., zaterdag, zondag en feestdagen van 10 tot 12 u. en
van 14 tot 18 u.
- Schilderijen van Guido Dobbelaere, Mia Moreaux, Yolande Philippens, Arlette Vereecke, Jean Vilain, Feest- en Cultuurpaleis, Waenplein, 8500 Oostende, van 19/4
p
t/m 10/5, elke dag van 15-19 u.
- `Beteken 1992 Belgische tekenkunst' van 15/3 t/m 3/5 in C.C.
Heusden-Zolder, Dekenstraat 40,
3550 Heusden-Zolder, met Dominique Am e, Jan Carlier, Luc Coeckelberghs, Walter Daems, Stefan
Custers, Lucas Pellens, Jeroen Daled, Jan Deconinck, Luc Deleu, Karel De Meester, Jan Fabre, Wim
Gombeer, Willo Gonnissen, Paul
Gees, Ado Hamelryck, Allart Lakke, Werner Mannaers, Wladimir
Moszowski, Panamarenko, Johan
Van Roy, Guy Rombouts, Monica
Droste, Wout Vercammen en Maio
Wassenberg.
- 'In a silent way', werk van Rene
Heyvaert in confrontatie met 4 Belgische en 4 buitenlandse kunstenaars: Instituut Spijker, Angelazaal, Gelmelstraat 60, 2320 Hoogstraten, van 25/4 t/m 10/5, op dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag

van 14 tot 18 u., 1/5 en zaterdag,
zondag van 10 tot 18 u.
- 'Legoat est fait de mille &goats' met werk van Peter Buggenhout, Gunter Brus, Mark Cloet,
Gunter Damisch, Roy Grayson,
Owen Griffith, Bruce McLean, Michel Sauer, Jan Van Munster, Walter Vopava,
Ulrich Waibel, Galerie
Fortlaan 17, Fortlaan 17, 9000
Gent, van 3/4 t/m 3/5, open op
woensdag, donderdag en vrijdag
van 10.30 tot 12 u. en van 14 tot
18.30 h., op zaterdag en zondag van
10.30 tot 18.30 u.
- Recent werk van Jan Vander
Elst, Jenny Verplancke en Yolande
Wassenhove, Kunstforum, Wespelaarsesteenweg 39, 3150 Haacht,
open op 16, 17, 23, 24, 30 en 31/5,
van 14 tot 19 u.
- Sant '92, Hedendaagse Brugse
Kunst, Hallezalen Belfort Brugge,
van 4/4 t/m 24/4, dagelijks van 10
tot 18 u. met werk van Peter Anseeuw, Pieter Baes, Dominique Belpaire, Liliane Berghmans, Mirella
Boerjan, Martine Bruggeman, Jacues Bruynseraede, Pia Burrick,
q
Greta Buysse, Marie-Jeanne Callewaert, Marie-Claire Ceyfs, Johan
Clarysse, Martine Cloetens, MarieChristine Coucke, Leo Crul, Jan
Darthet, Horst De Blaere, Anne De
Loof, Luc De Meyer, Johan De
Plancke, Martine Develter, MarieClaire Dhondt, Els Dieleman, Hans
Eneman, Hans Fohan, Jan Fryns,
Jean Godecharle, Ingrid Hoste, Pat
Janssens, Peter Jonckheere, Annemie Julien, Willie Lambrecht, Nico
Lannoo, Filip Lersberghe, Luba,
Marleen Matthys, Marijke Moerman, Linda Molleman, Piet Peere,
Jan Rossaert, Monique Schotte,
Paul Silance, Frank Slabbinck, Patrick Storms, Mie Tabe, Pierre Vanbinst, Anne Van Canneyt, Michel
Van den Bogaert, Liene Vandevoorde, Marc Vanneste, Ria Verhaeghe,
Ann Vermeersch, Jenny Verplanke,
Jose ha Wegsteen, Saskia Weyts en
Francine Willems.
- Selectie Belgische kunstenaars in
Documenta IX: G. Bijl, P. Corillon, T. De Cordier, R. De Keyser,
W. Delvoye, J. Fabre, M. Francois,
B. Lohaus, M. Maeyer, Panamarenko, L. Tuymans, J. Vercruysse,
Museum Dhondt Dhaenens, Museumlaan 14, 9831 Deurle, van 17/5
t/m 30/8, open woensdag, donderdag en vrijdag van 14 tot 18 u., zaterdag, zondag en feestdagen van 10
tot 12 u. en van 14 tot 18 u.
- Vier eindejaarsstudenten Hoer
Instituut Beeldende Kunsten St.Lucas-Gent, Beelden, 'Esenkasteel', Diksmuide, van 7/6 t/m 14/6,
van 10-18 u., Ides Debruyne, Piet
Hoens, Matthieu Lobelle en Patrick
Steen.
R.D.
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PERIODIEKEN
• Musica Antigua

Driemaandelijks tijdschrift voor
oude Muziek, uitg. Musica, het
Vlaamse Centrum voor Oude muziek, Postbus 45, 3570 Peer. Jrg.
1990, nr. 1: In 'Humanisme en muziek in de Renaissance' belicht M.
Monteyne het belang van de Latijnse teksten in de vocale composities
van de XVIde eeuw in Duitsland. In
Frankrijk bestaat de tendens om de
humanistische theorie ook toe te
passen op het 'chanson' . G. Spiessens vervolgt haar studie over het
Antwerps geslacht de Trazegnies
met de figuur van Franciscus Josephus de Trazegnies (1743-1820) de
organist van de kathedraal en van de
Sint-Carolus Borromeus. Hij componeerde drie bundels klavecimbelmuziek, waarin, na analyse van de
compositietechniek duidelijk Italiaanse invloed aanwezig is. J. Verdin
bezingt met een zekere nostalgie de
specifiek eigen waarde van het harmonium. Een instrument dat bij de
renaissance van de 'oude instrumenten' een beetje uit de boot is gevallen, is de doedelzak. In een eerste
bijdrage schetst J.P. Van Hees een
historisch overzicht vanaf 2700
v.Chr. tot in de twintigste eeuw, en
geeft een gedetailleerde beschrijving
van vingerzetting en technische mogelijkheden van het instrument. In
het 'In memoriam Paul Collaer' belicht G. Huybens de uitzonderlijke
waarde van deze doctor in de Natuurwetenschappen die reeds tussen
1911 en 1914 degrote componisten
van de twintigste eeuw in eigen land
bekend maakte. Vanaf 1937 tot
1953 bekleedde hi' de functie van directeur van de Muziekdienst van de
Vlaamse uitzendingen van het
N.I.R. Hij stimuleerde er de belangstelling voor de oude muziek. Zelf
verrichtte hi' baanbrekend werk op
hetgebied van de ethnomusicologie
en werd hiervoorgelauwerd in 1985
te Berlin met de Internationale Mun de
ziekprijs
va Unesco. Herman
Baeten, die met de Provinciale Muziekprijs van Limburg werd bedacht, laat zijn dankrede afdrukken
waarin hi'j sterk onderstreept dat het
musicologisch onderzoek in Limburg prachtige kansen heeft wegens
de rijkdom van het in de archieven
sluimerende materiaal maar dat de
nationale overheid en de sponsors
nog een tip moeten krijgen. In een
korte bijdrage bespreekt E. Van Ne-

vel het compendium van Ath. Kircher 'Musurgia universalis' en geeft
H. Baeten nabeschouwingen over
de opvoeringen van Haydns 'Infedelta delusa' . - Nr. 2: Gr. Haenen
opent het nummer met een interview
van N. Harnoncourt. G. Spiessens
onderzocht documenten over de orgelbouwer L. Delhaye (1696-1781)
en kwam tot de vaststelling dat het
or el van Borsbeek en dat van SintJoris te Antwerpen op zijn naam
staan. In het tweede luik behandelt
J.P. Van Hees de status van de doedelzak : in Rome, keizerlijk instrument, in En eland en vooral in
Frankrijk koninklijk instrument dat
ook bij bepaalde kerkelijke plechtigheden werd gebruikt. Op dit
ogenblik is in ons land een renaissance van deze uitgestorven traditie
aan degang. G. Huybers en L.
Rombouts schrijven hun bevindinen neer over X. Van Elewijck
g
n.a.v. de musicologische vondst van
G. Baggerman. Van Elewijck speelde een belangrijke rol in het Leuvens
muziekleven en werd in 1867 kapelmeester van Sint-Pieter. Hij verwierf bekendheid doorpublikaties
over kerkmuziek, oude muziek en
muziekonderwijs. - Nr. 3: Karel
Moens is op wetenschappelijk onderzoekgetrokken voor de bestudering van de vroege Hollandse vioolbouw. Hij schetst eerst de figuur
van Hendrik Jacobs(1629/30-1699)
en stelt zich vragen over het probleem van de bronwaarde van overgeleverde instrumenten. Vervolgens
onderzoekt hi' de iconografie en
komt tot de vaststelling dat violen
en celli in negatieve of moraliserende teksten zijn afgebeeld waarbij het
archaische type werd gebruikt. De
over an naar klassieke bouwstijl
situeert de auteur in de tweede helft
van de achttiende eeuw. G. Spiessens belicht de Antwerpse periode
(1561-1620) van de En else organist
en componist Peter Philips, die er in
1591 trouwde met Cornelia de Monpere. Hij liet in 1596 bij Phalesius
zijn eerste boek zesstemige madrigalen drukken. Over de figuur van Michael Maier (1568-1622) en zijn
`Atalanta fugiens' betoogt P. Raasveld in een boeiende uiteenzetting
over de combinatie muziek en alchemie in de zestiende eeuw. G. Spiessens laat een onbekend muziekhandschrift uit de achttiende eeuw
afdrukken en vervolgt haar reeks
over hetgeslacht de Trazegnies met
de figuur van Mathias de Trazegnies
(1750-1834) die tot organist aan de
St.-Laurentius te Lokeren werd

aangesteld in 1784. - Nr. 4: In 'Het
Harpenlabyrint' schetst H. Devaere
de evolutie van de harp vanaf de
Middeleeuwen tot de Barok. R. Jaeken stelt in haar verhandeling van de
Koninklijke Academie de evolutie
van de speeltechniek voor piano
voor. Zij onderstreept het belang
van de clavecinisten voor de pianotechniek en citeert een aantal oudere
theoretische werken. Vanaf de zeventiende eeuw wordt een specifieke
techniek voor toetsinstrumenten
met snaren ontwikkeld die in de
achttiende eeuw leidt tot Couperins
`L'art de toucher le Clavecin' en Rameau's `Methodepour le Mechanisme des Doigts' (1724). Daarna volgt
nog een korte schets van de ontwikkeling van de mechanische constructie van clavecimbel en pianoforte en de over an in de spelmethodiek van deze instrumenten. Uit
het Antwerpse muzikantengeslacht
de Trazegnies neemt G. Spiessens
Aug. Jos. Hyacinthus (1783-1863)
op de korrel. Hij verbleef korte tijd
als organist te Bergen-op-Zoom en
te Etten-Leur. In 1817 wordt hi' organist aan de Carolus Borromeuskerk te Antwerpen en na 1842 vindt
men hem terug in het Nederlandse
Zevenbergen. In het tweede deel
over `Vroege Hollandse Vioolbouw' stelt K. Moens eerst zijn onderzoeksmethode voor en komt tot
de verbijsterende vaststelling dat
slechts weinige oude instrumenten
G.D.C.
echt authentiek zijn.
• Berichtenblad

Maandblad van de Vlaamse Federatie van Jonge Koren, Red. Heirnislaan 38, 9000 Gent. Jrg. 25, nr. 8,
Okt. 1991: Het inleidend artikel
lankenkoorts
gaat over 'Musici
en p'
waarbij de auteur, dr. F. de Jon he,
hoogleraar psychiatrie aan de Universiteit van Amsterdam, niet alleen
de symptomen maar ook een psychoanalytische verklaring voor deze
`sociale fobie'geeft. Gewoontegetrouw voltg
dan de kalender van de
V .F. J .K .-activiteiten met o.m. aandacht voor het Koorweekend voor
Volwassenen in Male op 7 en 8 dec.
1991, o.l.v. Kamiel Cooremans. De
V .F.J .K.-Info presenteert de 'Internationale Koorwedstrijden 1992'.
Dit erg informatieve nummer wordt
dan besloten met de 'Concertkalender' . - Jrg. 25, nr. 9, nov. 1991: Het
hoofdartikel isgeschreven door Kamiel Cooremans, die vanuit eigen
ervaring als koordirigent 'Het profiel van de koorzanger' tekent. De
rest van het nummer is ingenomen

door de V .F.K. J .-activiteiten' en
de 'Concertkalender' Voorzitter
Dr. G. Martens herdenkt het afsterven op 31/10/91 van Willem Pelemans, componist/muziekcriticus. Jrg. 25, nr. 10, dec. 1991: Prof. Dr.
Franz Zagiba staat in voor het
hoofdartikel en handelt over 'Chop
in als bewonderaar van Mozart'.
G. Vandewalle bericht over het
Gentse koor `Kalliope' dat in Parijs
de eersteprijs won in de 'Premier
Mundial des chceurs' (6/12/91). De
`Concertkalender' sluit het nummer
af. - Jrg. 26, nr. 1, jan. 1992: Vic
Nees, dirigent van het BRT-koor en
componist, opent het nummer met
een diepgaande beschouwing over
`Amateurskoorkommer' en dat hi'
daarbij heel wat vragen heeft, klinkt
duidelijk in de tekst door. Hij vergelijkt onze amateurskoren met die
van Oost-Europa en wijst op vocale
en stijltekorten. Hij pleit er verder
voor dat amateurskoren zouden
werken met `stemvormers' ofte
stempedagogen, dat 'one componisten koormuziek zouden schrijven, dat er enkele 'oratoriumkoren'
zouden ontstaan(maar wel op vakkundige basis) en dat koren zich
zouden bekwamen in 'artistiek eenstemmig zingen' . Zijn slotalinea nemen we integraal over: 'Ik eindig in
de kerk en de liturgie, zoals bij mij
gebruikelijk. Wat ik daar op gewone zondagen soms boor, zelfs over
radio en televisie, maakt de vraag of
het nog zin heeft zich in te zetten
voor de amateurkoorzang niet alleen absurd maar zelfs grotesk' . Dr.
G. Martens schrijft een verslag van
`Europalia 91 Cantat' waar 11 Portugese en 11 Belgische (6 Vlaamse)
koren met in het totaal 900 zangers
optraden. - Jrg. 26, nr. 2, febr.
1992: Susan Landsdale, administrator bij de British Federation of
Young Choirs, bezocht Europese
koororganisaties van kinder- en
jeugdkoren en brengt daarover verslag uit in haar artikel `De vorming
van kinderkoren in Europa' . Dr. G.
Martens vertelt over het feit dat Vic
Nees als eregast in Venezuela (Caracas) was uitgenodigd voor een symposium i.v.m. het zingen van koormuziek (in theorie en praktijk). Bij
de V .F. J .K.-activiteiten vallen de
talrijke koorweekends (ook voor
volwassenen) op. Jrg. 26, nr. 3,
maakt 1992: N.a.v. het 40ste Europees Muziekfestival voor de Jeugd
Neer pelt 1992 (30 april) maakt Dr.
G. Martens `Kanttekeningen rond
`Zeepbellen' (van Norbert Rousseau, dat als tweede werk op het

programma staat , volgend op `Met
Met
Annie in To yerland', suite voor kinderkoor en klein ensemble van Jan
Van Der Roost (op teksten van Annie M.G. Schmidt). Uit 'Toonkunstnieuws' (1992/1) wordt een artikel van Johan Rotman over kinderkoordagen overgenomen. Uit de
`Concertkalender' stippen we een
uitzonderlijke concertreeks aan met
diverse koren en de Chapelle Lorraine die o.l.v. Johan Van Bouwelen
de 'Coronation Anthems' van F.
Handel brengen op 8/5 in Temse
(0.-L.-Vrouwekerk), 9/5 in Gent
(Conservatorium) en 11/5 in Zelzate (St.-Laurentiuskerk), telkens om
20 u. Info: V.F.J.K., Dr. G. Martens, Heirnislaan 39, 9000 Gent.

R.D.
• Dietsche Warande & Belfort

Red. Postbus 137, 3000 Leuven 3.
Abonnement: 1600 fr. Jg. 136, nr.
3, juni 1991: Veelpoezie met gedichten van Jan Clement, Pieter Luykx,
Marc Tritsmans, Albert Schaalma,
Johan Reyniers, Michiel d'Ypre,
Dirk Kinet en Jan Vanhaelen. Proza
van Boris Todoroff, Chris Vermoortel en Leonard Beuger. Siegfried van Praag blikt terug op zijn
trilogie De Brug der Eeuwen. Luk
Adriaens opent een gedicht van
Maurice Gilliams uit diens laatste
bundel Bronnen der Slapeloosheid.
Wim de Vos onderzoekt in een essay
hoe Paul Emond zich in zijn roman
Plein la vue liet inspireren door Jules Vernes De koerier van de tsaar.
Urbain Vermeulen schrij ft uitvoerig
— nog eens — over Salman Rushdies Duivelsverzen. Kronieken over
nieuw werk over en herdrukken van
E. du Perron B. Peene), reisverhalen van Kamiel Vanhole(S. van Laere), proza van Paul Auster(A.H.
den Boef), een autobiografie van
Nathalia Ginzburg (P. Bossier),
proza van Eric de Ku er H. Bousset) en vier recentepublikaties van
J. Bernlef E. Jans). - Jg. 136, nr. 4,
augustus 1991: Gedichten van Herman de Coninck en Hubert de Vogelaere. Verhalen van Joris Tulkens en
Wim Neetens. Marcel Janssenspubliceert een fragment uit zijn reisindrukken uit China en Taiwan: De
voile lee te. Een fragment uit Der
Arme Heinrich wordt vertaald uit
het Middelhoogduits en ingeleid
door Leonard Beuger. Linda Spies
schrij ft over P.C. Hooft-prijs Elisabeth Eybers en Jose Kraamer 'en
Arie Storm hebben het over succesauteur A.F.Th. van der Heyden.
Bert Vanheste brengt 'een deconstructieve lezing van een drietal
postmoderne bijdragen' over Louis
Paul Boon. Herman Servotte opent
hetgedicht The Forge van de Terse
dichter Seamus Heaney en HenriFloris Jespers blikt terug op het
Antwerpse 'verschijnser van de
Pink Poets. Kronieken over nieuw
proza van A.F.Th. van der Heyden
(H. Bousset), nieuw werk van Gerrit
Krol (A.H. den Boef) en Lieve Joris

S. van Laere) en de laatste dichtbundel van Luuk Gruwez (P. Bogaert). In beide nummers zijn er nog
heel wat Boekbesprekingen, De
laatste ronde en Over tijdschriften. Jrg. 136, nr. 5, oktober 1991: Nieuw
proza van Ivo Michiels (een fragment uit Journal brut V), Paul de
Wispelaere (fragment uit te verschijnen dagboek Het verkoolde alabet) en Emile Clemens. Poezie
van Christine D'Haen, Antoine
A.R. de Kom, Aleidis Dierick en
Jan Kostwinder. Een essay van
Odysseas Elytis, `De dood van Icaros' , werd uit het Nieuwgrieks vertaald door Louise Gyselen. Aster
Berkhof blikt terug op Het huis van
Mama Pondo, Willy Spillebeen
schrij ft over zijn U.S.A.-ervaringen
als 'writer in residence', i.v.m. de
Vlaamse cultuur en Christian de
Paepe opent het sonnet lectores'
van Jorge Luis Bores.
g
Verder zijn
er kronieken over nieuw proza van
Clem Schouwenaars (J. de Maere),
Koos van Zomeren(R.A.J. Kraaijeveld), Willy van Poucke(E. Vissers), M. Februari en P.F. Thomese
(H. Bousset). B. Peene bespreekt recente literaire biografieen (o.a. over
Frederik van Eeden) en M. Janssens
vier nieuwe monografieen (over
Jaak Stervelynck, Gaston Durnez
en 2 x Gerard Walschap). Boekbesrekingen,
De laatste ronde, Over
P
tijdschriften. - Jrg. 136, nr. 6, december 1991: Dit nummer isgeheel
ewijd aan Literatuur en filosofie en
g
werd samengesteld door Patricia de
Martelaere, die er in haar woord
vooraf op wijst hoe moeilijk het is in
deze materie uit tegaan van een eenheidsvisie. In een themanummer als
dit verliezen `zowel filosofie als literatuur hun vanzelfsprekende identiteit' . Heelwat medewerkers werden
aangetrokken. Voor poezie zorgden
o.m. Stefan Hertmans, Erik van
Ruysbeek en Annie Reniers, voor
proza Greta Seghers, Huub Beurskens, Koen Peeters, Annie Vijt. Essays over uiteenlopende aspecten
rond het thema zijn van Kester Freriks, Koen Vermeiren, Samuel Ij sseling, Connie Palmen, Dirk de
Schutter, Jacques De Visscher,
Marcel F. Fresco, Cornelis Verhoeven, Patricia de Martelaere en Bart
Verschaffel. Een viertal filosofen
praat nog even na over hun geliefkoosde lectudit Anne van Herreweghen tekende, zoals in de overige
nummers van de jaargang, enkele
indringende schrijversportretten.
Een boeiend nummer dat de lezer
voldoende stof tot 'filosoferen'
biedt over de opportuniteit filosofie
en literatuur met elkaar op die wijze
te confronteren.
rvdp
• Concept

Voorheen 'De koofschep'. Driemaandelijks literair cultureel tijdschrift; jaarabonnement 350 BF / f
25; los nummer: 120 BF / f 10; redactieadres(Belgie): Kerkhofstraat
2, 8480 Eernegem. 5e jrg., nr. 4,

dec. 1991: In het inleidend artikel
(Conceptueel) le en Ton Luiting
en Roger Wastijn (die samen de Redactie vormen) de scheiding tussen
enerzijds de uitgeverij `De Koofschep' en anderzijds de culturele
vereniging `De Koofschep' uit. De
activiteiten van de culturele vereniging behelzen het uit even van dit
tijdschrift en verzamelbundels, het
uitschrijven van literaire prijzen en
activiteiten i.v.m. de lezen / abonnees. In het poezie-gedeelte lezen we
verzen van Hejatonsma, Ruud Kolenberg, Simonne Beerten, Lieven
Martens, Pierre Goossens, Ina van
Vondel, Rita Bolman, Cecile Vandoorne, Joop Reiding, Pieter
Nieuwhuizen, P.H. Rotsaert, En elien ter Velde, Liliane Melis, Rina
Groot-Kalverboer, Stefaan Van de
Perre, Carl Hendrickx, Marra
Smets, Walter Moonen, Arie Onderlinden Jr., Bert Klein, Jan Heddebaut, Dirk Rommens, Maurice
Geeroms, Lou Heynens, Roger
Wastijn, Nel Slothorst-Jurgens. Er
volgen dan nog Kortgedichten, Haiku en Aforismen. Het proza-gedeelte bevat bijdragen van Mark Meekers, Jo Gilissen, Riek Venema,
Marc De Loecht, Arie Onderlinden
(zonder Jr ditmaal), Marc Bungeneers, Els Goudriaan. Verder vinden we er recensies van zowel dichtbundels alsprozawerk. In de Re ortage wordt verslag uitgebracht van
de voorstelling van de bundel cursiefjes 'Platgedrukt door goudhaantjes
' van Robin Hannelore en
de tentoonstelling van recente aquarellen van zijn broer Karel Obbels.
Ten slotte nog Signalement waarin
andermaal recensiesgepubliceerd
worden. Helemaal achteraan in een
kleiner lettercorpus nog gedichten
van Robert Brewaeys, Geert Galle,
Helma Michielsen en Roger Wastijn. Aldus is dit nummer zelf een
`verzamelbundel'geworden, maar
dan van werk van zeer diverse kwaliteit. De enige illustratie in dit nummer staat op blz. 2 (194): een tekening van Hejatomsma. - 6ejrg., nr.
1, 1992: Het eerste nummer van de
6e jrg. is een prozanummergeworden, waarin de teksten n.a.v. 'Literake Vertelavonden' van de Conceptleden van Oost-Vlaanderen afgedrukt staan: werk van Lieve
Hoet, Riek Venema, Fieke M. van
Rhedenborg-Kortmulder, Manja
Herstel(en achterin het nummer)
drie uitgesponnen — over 25 blz. —
verhalen van Chris Ferket. Toch
weer bladzijden vol poezie o.m. van
Gera Plas, Roger Wastijn, Lieven
Martens, Lou Heynens, Jan Heddebaut, Deen Engels, Liliane Melis,
Achiel Peleman en vele anderen.
Twee bladzijden 'Aforismen' van
Gerd de Ley, Ton Luiting, Eric Piscador, Maurice Geeroms, Ulrich
Bouchard en Roger Wastijn. De 20jarige werking van de heemkundige
kring van Melle krijgt een verslag en
in `Signalemene lezen we recensies
van literair werk. In de tijdschrif-

tenrubriek heeft Jan H. Meijer aandacht voor Gist, het NVT, Diogenes, Kreatief,
Creare, en Lift. R.D.
• Arte Grafika

Driemaandelijks tijdschrift voor de
grafische kunst en verwante kunstvormen; Red. Beekmeers 9, 9636
Nederzwalm; abonnement 890 fr. Jg. 3, nr. 3: In dit nummer verschijnt het laatste deel van de driedelige bijdrage over de zo goed als
onbekende litho's van Ensor(van de
hand van Jan D'Haese). Gerdien
Verschoor, wijdt in een tweede bijdrage uitgebreid aandacht aan de
actuelegrafiek in Palen. In een artikel van Paul Kongs krijgen de werken van Raf Coorevits de volle aandacht. Verder een artikel over Arie
Trum (N1) door Joke van den
Brandt. Edward Burrett en The PePenmiel Press door Wilfried Onzea.
Carl Depaux belicht de tentoonstelling rond Antoon Van Dyck, die in
Antwerpen loopt. Als steeds de vaste rubrieken uit de wereld van de
grafiek en tentoonstellingsagenda.

AvD
• VWS-Cahiers

Tweemaandelijks tijdschrift van
vzw Vereniging Westvlaamse
Schrijvers; Red. A. Einsteinlaan 8,
8500 Kortrijk; abonnement 450 fr. 26ejg. nr. 3, mei-juni 1991: Luc
Schepens (° Brugge 19/05/1937 tNieuwpoort 26/08/1986). Samensteller: Frans Van Campenhout met
`Geschiedenis is meer dan eenprent
om naar te kijken' . - 26e jg. nr. 4,
juli-augustus 1991: Juul Filiaert
(°Nieuwpoort 14/02/1890 - tOostende 24/12/1948). Samensteller:
Chris Weymeis met 'Vlaming, maar
ook Belg' . Na het hoofdartikel,
door de samensteller komen enkele
fragmenten van de betrokkene letterkundige. Elke Cahier bevat biografische gegevens, handschrift, foto en een bloemlezing van de behandelde letterkundige. Er zijn reeds
149 Cahiers verschenen. Deze vormen een unieke verzameling en bezitten een schat aan gegevens over
schrijvers en mensen van eigen
streek. Een los nummer kost 100 fr.
- 26e jg. nr. 5, sept.-okt. 1991: Jessy
Marijn (°Roeselare 21/01/1930).
Samensteller: Christiaan GermonP met `Aanklacht teen onrecht en
onverdraagzaamheid' . Fragmenten
uit: `Rakhi en Sebastian', `De weg
liep over de bergen', `Vogels voor de
kat' , `Zand in de ogen' , 'Het verbroken zegel' . - 26e jg. nr. 6, nov.dec. 1991: G. Vandewoude(°Kortrijk 06/04/1904 - t02/08/1972). Samensteller: Pieter Jan Verstraete
met 'Vlaanderen en kunst' . Fragmenten uit''Foedoshin,
het
menselijk drama, 'Vlaanderen's tragedie
in den Westhoek' , 'Vlaanderen's
herkomst en groei. Miter en
kroon', 'Onsgeesteserf: wijsbegeerte-mystiek-wetenschap' , 'Ter Duinen, kustmacht onder degraven',
`Vlaanderen's territoriale en militai-
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re ontwikkeling onder de raven'.
Ook een fragment uit de inleiding
van Odiel Spruytte, `Nietsche's
kringloop' .
AvD
• Creare

Uitg. Geels Kunstkring Creare vzw,
Fabriekstraat 7, 2440 Geel. - 20ejg.
1991 nr. 1 & 2: In het voortreffelijk
uitgegeven tweede nummer wordt
jubilerend het werk van grafisch
kunstenaar Wim Van Pete hem
voorgesteld n.a.v. zijn zestigste verjaardag. De redactie verdient voor
dit initiatief alle lof. Niet alleen
werd dit jubileumnummer geillustreerd met talrijke reprodukties van
het werk van de kunstenaar — waarvan sommige zelfs in kleur — maar
tevens werd ookgetracht het rijke
engevarieerde werk van de artiest in
een aantal degelijke artikels te analyseren. Frans Verboven beperkt
zich daarvoor in een zeer leesbaar
stuk tot drie concrete werken. Johan Ketelers maakt op zijn beurt een
portret van de kunstenaar zoals die
zich aan hetpubliek in zijn werken
presenteert. Omvangrijker en ook
diepgaander is de bijdrage van Rene
Turkry die een zeer flinke analyse
van het oeuvre schreef zowel op
technisch als op thematisch vlak.
Vermelden we tenslotte nog de enkelegedichten opgedragen aan Van
Pete em die het geheel aangenaam
verluchten. Het eerste nummer van
de jaargang is haast volledig gevuld
met de bekroonde novelle De katafalk van Portelet Bay door No Dekoning n.a.v. de net door Creare gestichte 'Armand Boni-prijs' . Verder
blikt Rene Turkry terug op het werk
van de volgens hem onderschatte
kunstschilder Pieter Van Mol. Het
artikel over `De tandeloze tijdcyclus' van A.F. TH van der Heyden is verhelderend en de bijdrage
over kalligrafie nuttig voor de geInF.T.
teresseerden.
• De Leiegouw

Driemaandelijks tijdschrift van de
Leiegouw, vereniging voor geschied-, taal- en volkskundig onderzoek in het Kortrijkse; abonnement
700 fr.(vier afleveringen). - 33e jg.
afl. 3-4, nov. 1991: Dit nummer
biedt traditioneel een waaier aan
bijdragen, zeker wat de variatie betreft. Na het artikel van Pierre Mattelaer over De terechtstelling van

twee onschuldigen. Een verhaal
over molens, en over Streuvels en
andere kunstenaars bespreekt Pierre Decuypere de geschiedenis van
het Kortrijkse Correctie- en Onnoozelhuys tussen de 18de en de
19de eeuw. We worden verder in elicht door Niklaas Maddens over het
bezoek van de aartshertogen Albrecht en Isabella aan Kortrijk op 2
februari 1600. Wie meer wil weten
over hetpenningkohier van Moorsele uit 1571 dient de bijdrage te lezen van Jacques Delreye. Paul Debrabandere bespreekt een staande
klok in het museum van Kortrijk.

En natuurlijk mocht de beruchte
kist van Oxford niet ontbreken.
Frans Debrabandere heeft het over
enkele familienamen. Enkele boekbesprekingen, een overzicht van
tentoonstellingen en de vermelding
van enkele restauraties sluiten dit
nummer af.
JLM
• Kruispunt

Kwartaaltijdschrift; Red. John
Heuzel, Boeveriestraat 8, 8000
Brugge; abonnement 600 fr. - Jg.
32, nr. 138,juni 1991: Zoals altijd
brengt het eigenzinnige tijdschrift
`Kruispunt' heel wat leesbaars. Namen noemen: Juul Kinnaer, Antoon
Carette, Francis I. Laleman, Lauran Toorians, Boris Todoroff,
Adriano Mazziotti, Hedwig SpeTiers, Mark Van Tongele, Patrick
Cornillie, Arjen Doorgeest, Jos
Mures,
Ef Leonard, Romain John
Y
van de Maele, Kees Hermis, Mandref Wolf, Bennie Sieverink, Katja
de Putter, Kobus Soethart, Lo Ami,
Wijntje Brand, Johan De Wit en
Clinton v du Plessis. Uitschieter:
Kees Hermis met twaalf `monumentale' Momenten. Klare taal ! Origineelst: Mark van Tongele met zijn
gitaal speeldoosje' . Degelij ke
`di
kost: Jos Mures in zijn Kruispunt
feuilleton: `De schuilnamen van
Louis Paul Boon', nu over Pol Aelsterman/Paul van Aelst. - Jg. 32,
nr. 139, september 1991: Achtentachtig bladzijden recensiewerk
in kleine lettertjes; gelukkig is er
sinds kort een 'wegwijzer' die je kan
helpen zelf een keuze te maken uit
het rijke aanbod. Vijftien critici belichten in een veertigtal besprekingen wat onlangs gepubliceerd werd,
in binnen- en buitenland. Wie uit de
boot valt(wegens literair te licht bevonden) krijgt van Redactie-secretaris John Heuzel een cursiefgezet
zinnetje achter naam en colofongegevens: voor het slachtoffer voldoende om nooit nog eens de pen te
hanteren en/of reden om het abonnement op Kruispunt af te zeggen.
Elk zijn goed recht, natuurlijk. Wie
onder deplethamer van Dries Janssen terechtkomt, heeft ongeluk.
Wie in zijn smaak valt, heeft meer
geluk. Boeiend zijn ook de brieven
uit Zuid-Afrika van Wilfried Jonckheere, die echter een beterplaatsje
verdienen danplatgedrukt te worden tussen de recensies. 'Say but
little — and say it well' (lerse zegswijze), wordt als leidmotief afgedrukt: wellicht een stille wenk aan
het adres van sommige medewerDiro
kers ?
• 't Kofschip

Tweemaandelijks tijdschrift voor literatuur en beeldende kunst; Red.
Denise Van Geel, Klein Broekstraat
44, 3271 Averbode; abonnement
650 fr; los nummer 250 fr. - 19e jg.
nr. 4, sept.-okt. 1991: Vijfenveertig
edichten of de inhoud van een
g
dichtbundel, samengedrukt op vijftien bladzijden. Is de presentatie

vanpoezie in een tijdschrift dan niet
even belangrijk als in een dichtbundel ? Liever eengoed gedicht op een
bladzijde, dan... Juist. Een gedicht
van Andries Dhoeve n.a.v. het overlij den van Luc Sus
y (45 jaar) zegt
ook meer dan een volle bladzijde 'In
memorie van Luc Sus' . Goede gedichten van Germain Droogenbroodt (over 'Winter', een uitg emolken thema, maar hier krijgt het
gedicht een bredere dimensie), Lieven Martens en van Arnold Guis in
't Veld(Dichter). Bert Deben waagt
zich aan een Modern sprookje, en
mislukt totaal: hoefde dit wel ? Kan
dat ? Moest ditgepubliceerd ? Korte
verhalen (Johanna Hus, Marc Wildemeerschs : smakeloos niemendalletje) en in de rubriek beeldende
kunsten o.m. een verslag van de onthulling van het beeld `Geboorte'
van Stefaan Depuydt, over het plastisch werk van Jan Van Den Driessche, over het veilen van kunst, antiek en curiosa. Verder een essay
over het werk van Gerard Walschap
(G.H.O. Reitsma), over Hendrik
Conscience (Frans Van de Velde),
en een boeiend interview met Claude van de Berge (Ugo Verbeke). Jacques Samoy onderzoekt of een historische roman volmaaktgeschiedkundig moet zijn. Edit Oeyen bespreekt het werk van Ina Stabergh
en Jan Kooistra heeft het over 'Het
Vaderlandsch Gevoel' terwijl Karel
Ter Voorde poezie van Ans Wortel
bespreekt.
Diro
• Deus ex Machina

Driemaandelijks tijschrift voor hedendaagse kunst; Red. Tjen Pauwels, Antwerpse Steenweg 118,
2900 Schoten; abonnement 900 fr. Nr. 56, dec. 1990: Leo Geerts, jurylid van de literaire AKO-rijs
p
1990,
kreeg in Ons Erfdeel een plaats om
over zijn kater te schrijven, en doet
het nu in 'Deus ex Machina'. Je verwacht — ook al ben je voldoende gewaarschuwd dat jegeen confidenties moet verwachten — dat hij uit
de biecht zal klappen. Nee, veel beter dan sensationeelgeknies: een
boeiendpersoonlijk relaas over zijn
`verplichte' lectuur van over de honderd boeken die in aanmerking konden komen voor deprijs. Besluit hij:
`Zowel de bekroning... als het leesplezier waarvan u hier een verslag
kreeg, maken mijn kater tot een vrij
vrolijk huisdier.' Interessant is ook
zijn 'alternatieve werkhypothese'
om tot een tetere' bekroning te komen. Utopisch, maar niettemin
mooi. Ook nog proza van Rita de
Meester, Frans Bu ens, Guy van
Hoof, Bart Plouvier, Jean-Luc Gabriel, Marc Wildemeersch, Ivo Dekoning en Sonia Dams. Poezie van
Annemie Segers, Francis De Preter,
Marcel Vermeulen, Johan de Wit en
Hubert van Eygen. Lode Laperre
(schilderijen) en Katie Lagast (zeefdrukken) krijgen aandacht in de rubriek Plastische Kunsten. In het
`Kankerpaviljoen' (recensies) boei-

de me vooral de bijdrage van Francis de Preter die zich afvraagt waarom wij (niet) lezen. Op een andere
plaats toont hij sympathie voor de
dichters die ingenadeloze poezierecensies afgeslacht worden. Toch
vinden bij hemgeen genade de dichters die het vertikken om veelgoede
poezie te lezen. Voorwaar een uitgebalanceerd oordeel: veel dichters
verdienen ook de(r)gelijke recensenten.
Diro
• Monumenten en Landschappen

Tweemaandelijks tijschrift van het
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Departement Leefmilieu en
Infrastructuur Administratie Ruimtelijke Ordening en Huisvesting Bestuur Monumenten en Landschapen. Red. Bestuur Monumenten en
P
Landschappen Afdeling Pers &
Voorlichting, Markiesstraat 1, 1000
Brussel; abonnement 1150 fr., los
nummer 220 fr. - 10e jg. nr. 2,
maart-april 1991: Dit nummer handeli uitgebreid over Victor Horta's
Socialistisch Volkshuis te Brussel.
Drie auteurs(Jos Vandenbreeden,
Marcel M. Celis en Walter Slock)
plegen met kennis van zaken een
specifiek artikel over dit merkwaardig bouwsel dat helaas aan de
sloophamer ten onder ging. Over
Huib Hoste's woning voor Dr. De
Beir in Knokke, schrijft Luc Verpoest een verhelderend artikel.
Marc De Borgher schrijft over de
verdedigingsgorgel rond Antwerpen
in al haar aspecten, zoals bouwkunst, maar ook over de natuurwetenschappelijke waarde (fauna en
flora). De binnenkrant brengt zoals
steeds een overzicht over komende
activiteiten en tal van wetenswaarD. V. d. B.
digheden.
• Gezelliana

Kroniek van de Gezellestudie; uitg.
UFSIA Centrum voor Gezellestudie, Prinsstraat 13, 2000 Antwerpen; abonnement 600 fr. - 3e jg. nr.
1, 1991: Dit nummer is gedeeltelijk
een vervolg op het themanummer
Poeziekritiek uit de vorige jaargang. M. de Jong over Den heelen
nacht, zoo zat hij mi j..., een nachtegaalgedicht uit Tijdkrans, A. Reitsma over Gezelle, de aardse mysticus, H. Vandevoorde over 'Serenum sit' uit Nagelaten Gedichten en
R. Verheul over `De Bleekersgast'
uit Rijmsnoer. De andere bijdragen
handelen over Gezelles medewerking aan het Limburgse tijdschrift
`Hekel en Luim' van David Traets
dat slechts een jaar gang beleefde F.
Van Vinckenroye) en over het tern
gevonden dagboek van Lucy Weguelin (Mrs. Smith) dat een nieuw
licht werpt op het kwestie GezelleSmith C. D'haen). Dit nummer
start verder een nieuwe rubriek 'Wederwoord' op en bevat eveneens de
Bibliografie en de Kroniek 1990.

p. 1.

• Literatuur
Tijdschrift over Nederlandse letterkunde. Red. H. Muus, Postbus 129,
3500 AC Utrecht; abonnement 1100
fr. - Jg. 8, nr. 4, juli-augustus 1991:
J. van Luxemburg onderzoekt
waarom Couperus zoveel zwarte
slavengebruikt in zijn Romeinse romans en vindt dat het niet alleengebeurt vanuit sociologische clichés en
literaire beelden van zijn tijd, maar
ook om het opwindende karakter
dat ze met zich brengen. A. Brandenburg schetst in `De man genaamd Menno' Ter Braak als een
auteur met maar liefst vier, hierarchischgeordende vrouwbeelden in
zijn werk. In `De schrijver en de
kunst' is in dit nummer A.F.Th. van
der He den aan het woord. F.P. van
Oostromgaat na wat de vandaag de
dag veelvuldige en boeiend vertelde
geschiedverhalen nog gemeen hebben met literatuur en wat er in zulke
boeken nog van de (ware ?) wetenschap terecht komt. N. Maas belicht
een vergeten gedicht van J.H. Leopold 'Was ooc uw aangesight van
gout' dat in 1898 in Elsevier's Geillustreerd Maandschrift verscheen.
P. Franssen interviewt de Vlaamse
medievist Frank Willaert, o.m. Hadewych-specialist, die in zijn wetenschappelijk onderzoek steeds de
vorm laat primeren op de inhoud.
`Een Amsterdammer in Luik: Jan
Kinker' is de tekst van een rede,ge-

1991 te Luik,
houden op 25 nuari
ja
t.g.v. het honderdjarig bestaan van
de afdeling Germanistiek aan de
R.U.Luik. Literatuur Nieuws, Literaire agenda, Recensies (o.a. de recente Boon-oogst), Signalement. -

feerd, met o.a. een uitvoerige bespreking van de herziene versie van
het doctoraalproefschrift van Dirk
de Geest over Hugo Claus. - Jg. 8,

Jg. 8, nr. 5, september-oktober
1991: E. Stoop belicht de vriend-

beginselprogramma gehad. Het
wou totdusver 1) de brug slaan tussen het wetenschappelijk onderzoek
van de Nederlandse letterkunde en
de belangstellende 'buitenwereld'
en 2) bijzondere aandacht geven aan
de letterkunde in haar historische
omgeving van ontstaan en functioneren. In het spoor van de neerlandistiek van de jaren tachtig, le de
het tijdschrift het accent op de relaties tussen literaire teksten en hun
context. Dit nummer is een themanummer,gewijd aan bronnen van
de Nederlandse literatuur. Een aantal medewerkers werden aangezocht
ieder op zijn wijze een boeiend document uit het Nederlandse literaire
leven te belichten, zowel beroemde
meesterstukken als onbekende. De
ordening gebeurde omgekeerd chronologisch, zodat ook letterlijk teruggegaan wordt naar de bron, van
de experimentelen naar de middeleeuwen (o.a. De Comburgse codex,
belicht door J.D. Janssens). A.M.
Musschoot had het, van Vlaamse
zijde, over de Nevelse handschriften
van Cyriel Buysse. Onder de boekbesprekingen achteraan valt een uitvoerige en met waardering geschre-

schap van Harry Mulisch met Godfried Bomans en Anton Heyboer en
robeert het onderscheid te maken
p
tussen werkelijkheid en mythe. E.K.
Grootes onderzoekt de thematiek
van oorlog en vrede in Den Nederduytschen Helicon (1610) en vraagt
zich of of dezegedichten naast hun
actuele betekenis ookgeen tijdloze
waarden trachten uit te drukken. In
`De schrijver en de kunst' is Rudolf
Geel te gast. J. Oegema onderzoekt
de inspiratiebron van Luceberts
open brief aan Bertus Aafjes, n.a.v.
diens essays over experimentele poezie in De Groene Amsterdammer
van 4 juli 1953. Hi' concludeert dat
naast woede en gekwetstheid ook de
schim van de 'christen-dadaist' Hugo Ball hierin een rol heeft gespeeld.
R. Griittemaiergaat de relatie na
tussen schilderkunst en schrijven in
De wingerdrank en Bint van F. Bordewijk. P. Franssen heeft een gesprek met de literatuur-historicus
Anthony Mertens, die vooral begaan is met het 'andere proza'. De
gebruikelijke rubrieken zijn andermaal meer dan behoorlijkgestof-

nr. 6, november-december 1991: Literatuur heeft nooit een uitgewerkt

y

en recensie te vermelden over
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der Plas.
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Woord vooraf

e tentoonstelling 'De Hemel op aarde' is een
schoolvoorbeeld van samenwerking tussen een
aantal instanties en personen, die de gemeenschappelijke bekommernis hebben ons vaak
vergeten of veronachtzaamd Vlaams cultureel
patrimonium onder de aandacht van een ruim publiek te
brengen.
Sinds lang onderhoudt de Stad Oudenburg bevoorrechte relaties met de Abdij van Steenbrugge, die de rechten van de
verdwenen Oudenburgse Sint-Pietersabdij erfde. Het tentoongestelde materiaal is dan ook bijna uitsluitend afkomstig
uit de prachtige collectie devotieprenten van de Abdij van
Steenbrugge.
Wij moeten in het bijzonder Dom A. Hoste, abt van Steenbrugge en Oudenburg, danken voor zijn bereidwillige hulp,
zonder dewelke deze tentoonstelling nooit tot stand zou gekomen zijn.
De samenwerking van het Stadsbestuur met het tijdschrift
Nlaanderen' , die twee jaar geleden uitmondde in de succesvolle overzichtstentoonstelling Vlaamse Archeologie,
schraagt ook nu weer deze nieuwe onderneming.
Het bindteken tussen beide wordt gevormd door de heer
J.L. Meulemeester, lid van de redactie van het tijdschrift en
diensthoofd Cultuur en Toerisme van onze stad. Hij was de
stuwende kracht achter de organisatie van de tentoonstelling
in het Oudenburgse Abtsgebouw en tevens achter de parallelle
publikatie van het dubbelnummer van het tijdschrift `Vlaanderen' , dat ook nu weer als tentoonstellingscatalogus fungeert
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en waarin een aantal bevoegde auteurs een schat aan waardevolle achtergrondinformatie rond het devotieprentthema verstrekken.
Dat deze vaak meesterlijke staaltjes van kunstzinnig gevoel
en druktechniek, enkel nog tot verrukking dienden van een
klein kransje echte kenners en verzamelaars lijkt na een
bezoek aan de tentoonstelling, een waar onrecht. Zij verdienen werkelijk onder de aandacht te worden gebracht van een
ruimer kunst- en cultuurminnend publiek.
Niet alleen vormen zij de neerslag van een eeuwenlange
volkse Maria- en heiligenverering maar ook zijn zij de historische getuigen van religieus-propagandistische ijver in vaak
bewogen tijden en beInvloedden zij op niet geringe wijze de
ontwikkeling van de druktechniek.
Als met deze tentoonstelling een klein stukje in de hoek
gedrongen Vlaamse cultuur weer tot Leven kon gebracht
worden, is het Oudenburgse Stadsbestuur trots daaraan meegewerkt te kunnen hebben.
Wij danken daarbij ook al wie tot de realisatie van de tentoonstelling heeft bijgedragen als auteur, bruikleengever of
sponsor. Onze heel bijzondere dank gaat naar het tijdschrift
Wlaanderen' , Dom Anselm Hoste van de Abdij van Steenbrugge, de heer J.L. Meulemeester, de Technische dienst van
de Stad Oudenburg en de collega' s van het Stadsbestuur.

Ignace Dereeper, burgemeester
Romain Roose, schepen van Cultuur
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X38 Inleiding
Jean Luc Meulemeester
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e laatste jaren blijken Vlaamse devotieprenten
werkelijk 'in' te zijn. Op veilingen en in antiquariaten halen ze niet alleen een goede handelswaarde en blijven dus blijkbaar een geliefd
verzamelobject, maar de interesse uit zich
eveneens in een aantal recente studies en tentoonstellingen
met bijhorende catalogi.
In 1975 verschenen de herwerkte uitgave Bidprentjes in de
Zuidelijke Nederlanden van K. Van den Bergh in de reeks
Aureliae Folklorica (Brussel) en het bekende Hemels Prentenboek van J. Verspaandonk (Hilversum). H. Stalpaert publiceerte in 1975 het artikel Devotieprenten doorlichten in het
Miscellanea Prof. Dr. K.C. Peeters. Dezelfde volkskundige
behandelde een jaar later de Brugse devotieprenten van 0.-L.Vrouw (Sint-Andries/Brugge). Andere heiligen kregen hun
eigen expositie en publikatie. Een opsomming daarvan zou

ons hier te ver afleiden. Het is echter duidelijk dat telkens de
desbetreffende devotie- en bidprentjes ruimschoots aan bod
kwamen. Vanaf 1981 krijgen we een reeks van belangrijke
tentoonstellingen die vooral devotieprenten behandelden:
Antwerpse devotieprenten vanaf de contrareformatie tot aan
de Franse Revolutie (Leuven, 1981) met catalogus door
J. Peeters en J. Van Hemelryck, In het Paradijs. Devotieprenten van de 15de tot de 20ste eeuw (Sint-Truiden, 1988) met
catalogus door J. Peeters, L. Smets en L. Van Hemelryck,
Imagiers de Paradis. Images de piete populaire du XVe au
XXe siecle (Bastogne, 1990) met uitgebreide catalogus, Devotieprenten van de 17de tot de 20ste eeuw (Heusden-Zolder,
1991) met beknopte catalogus Vroomheid in prenten. Het
devotieprentje in al zijn facetten (Bergen op Zoom, 1991)
en Het hemels hof Antwerpse devotieprenten uit de 17de en
18de eeuw (Zegelsem, 1991) met summiere catalogus door

Gravure (papier, 133 x 93 mm) van Cornelis Galle met voorstelling
van de HH. Petrus en Paulus.
Brugge, Sint-Pietersabdij
(foto: Oostkamp, J. Breyne)

Anonieme ingekleurde gravure (perkament, 65 x 43 mm) met de
voorstelling van 0.-L-Vrouw en het Kindje Jezus.
Brugge, Sint-Pietersabdij
(foto: Oostkamp, J. Breyne)
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A. Hoste, die al in 1985 daarover een gefotokopieerde brochure uitgaf. Ook in meer algemene volkskundige exposities
kwamen de devotieprenten meestal uitgebreid aan bod, zoals
o.a. die van Beeld, Boek en Spel in de Volkskunde (Brugge,
1974), Maria en de heiligen in de volksdevotie (Hasselt,
1982), Vroomheid per dozijn (Utrecht, 1982), Waer een
paradis'. Kloosterleven in Brabant na de Reformatie (Uden,
1987) en Volksdevotie. Beelden van religieuze volkscultuur in
Noord-Brabant (Uden, 1990), telkens met catalogi.
Op 3 november 1989 werd er zelfs in Amsterdam een heus
symposium over devotieprentjes gehouden. Een jaar later
verscheen het resultaat in boekvorm: Verbeelding van vroomheid. De devotieprent als cultuur-wetenschappelijke bron.
We vermelden verder het overzichtswerk van W. Knippenberg Devotionalia (Eindhoven, 1980) waarin de bidprentjes
uiteraard aan bod komen, van N. Boyadjian De l' image pieuse
aux saints guerisseurs. La croyance et le cceur (Antwerpen,
1986), van J. Jacobs' bijdrage Vroomheid in prenten. De
prentenverzameling in het Museum voor Religieuze Kunst te
Uden, in het huldeboek Volksdevotie (Uden, 1990) en van A.
Stroobants Devotieprenten op perkament (Dendermonde,
1991). Buiten enkele oude studies gebeurde het tot nu toe
zelden dat een graveur een afzonderlijke studie kreeg. In die
zin is het boek van K. Peeters en J. Bauwens Het oeuvre van
L.J. Fruytiers. Een jaar met Sanctjes (Brussel, 1974) een
fraaie realisatie. Een recentere algemene achtergrondstudie
verscheen van A. Thys onder de titel Van Geuzenstad tot
Katholiek bolwerk. Antwerpen en de contrareformatie (Turnhout, 1990). Dezelfde auteur publiceerde nog enkele bijdragen in dit verband.
Dit onvolledige bibliografische overzicht bewijst zeker de
groeiende belangstelling voor dergelijke prenten. Ook de
uitgave van deze verzamelbundel, waaraan heel wat specialisten meewerkten, onderstreept dit evenzeer. Ze werd samengesteld als tijdschriftnummer en als catalogus van de gelijknamige tentoonstelling 'De Hemel op aarde', die tijdens de
zomermaanden 1992 in het voormalige abtsgebouw van
Oudenburg loopt. Die expositie toont een selectie Vlaamse
devotieprenten uit de 17de en 18de eeuw uit de verzameling
van de Brugse Sint-Pietersabdij. Dit monasterium verkreeg op
9 november 1934 per Breve van Paus Pius XI de opvolgingsrechten van de Sint-Pietersabdij van Oudenburg. Dit kaderde
duidelijk in de vooroorlogse vredesbeweging, met St.-Arnoldus als stichter van het klooster en als vredesheilige in Vlaanderen. Tussen deze stad en dit convent ontstond aldus een
nauwe aansluitende band die zich dit jaar uit in deze tentoonstelling. De meeste illustraties voor deze bundel putten we dan
ook uit die collectie.
Devotieprenten leggen in elk geval getuigenis of van de
vroomheid en geloofszekerheid van onze voorouders. Vele
grote kunstenaars hebben er ontworpen, gestoken en/of ingekleurd. De meeste kloosterorden lieten er aanmaken, verkopen of uitdelen. Vooral Antwerpen groeide uit tot een belangrijk centrum. De algehele cultuur-historische achtergrond
speelde bier uiteraard een niet te onderschatten rol. Het is de

De H. Petrus. Ingekleurde gravure (papier, 90 x 65 mm)
uit de 18de eeuw.
Brugge, Sint-Pietersabdij
(foto: Oostkamp, J. Breyne)

tijd van de contrareformatie, waarin de verering van de
H. Maagd en de heiligen een voorname plaats innam. In
allerlei afbeeldingen verbleven ze tussen het yolk, dat hun
voorspraak inriep en hun diepgaand geloof en wonderdaden
als ideaal stelde. Het lijkt wel 'De hemel op aarde'.
Deze stille en vrome wereld past niet meer in onze hedendaagse maatschappij. De toenmalige afbeeldingen maakten plaats
voor een andere beeldcultuur. In wezen veranderde enkel de
inhoud, de betekenis. Het uiterlijk paste zich aan de gewij zigde wereld aan.
Met deze artikelenreeks hopen we niet alleen een evolutie en
een overzicht van die Vlaamse devotionalia tot in de 19de
eeuw te brengen, maar eveneens aandacht te vragen voor hun
betekenis en produktie, hun iconografie en hun belang in de
kunst. Enkele achtergrondartikels over de cultuur-historische
sfeer, de literatuur en de muziek situeren die devotieprenten in
een ruimer kader.
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Van beeldloze tot beeldgebonden vroomheid

4

ijdens de eerste tien eeuwen van het christendom speelde de beeldvoorstelling in het Westen een nauwelijks opgemerkte rol in gebed en
meditatie l . Tal van theologen waren van oordeel dat ze eerder een obstakel vormde dan een
hulpmiddel. Sommigen waren het verschijnsel zelfs uitgesproken vijandig gezind omwille van de vrees voor afgoderij.
Anderen daarentegen stonden reeds vroeg positief tegenover
afbeeldingen. Dit was b.v. het geval met Dyonisius de Areopagiet (ca. 500) voor wie het beeld door zijn materiele verschijning een schakel kon betekenen tussen de mens en het
spirituele. Van bijzonder belang was de mening van paus
Gregorius de Grote (590-604) die voorstellingen bestempelde
als 'de bijbel voor de ongeletterden' . Deze uitspraak zou
eeuwenlang herhaald worden en een canonieke status bekomen door zijn opname in het kerkelijk recht2 . Het probleem
van voor en tegen werd ten top gedreven door de Beeldenstrijd
in de Byzantijnse wereld (726-787). Uiteindelijk behaalden
de beeldvereerders hier de overwinning en kozen de theologen op het concilie van Nicea voor iconen, d.w.z. geschilderde
weergaven van gewijde prototypes. Deze gingen voortaan een
eigen rol spelen in liturgie en private devotie. Als gevolg van
deze beeldentwist nam Karel de Grote in het Westen stelling
in de Libri Carolini (791). Hierin werd geponeerd dat voorstellingen niet noodzakelijk waren, doch dat ze wel een didactische functie konden vervullen en konden dienen om de
herinnering aan feiten uit de heilsgeschiedenis levend te
houden. Uitdrukkelijk werd gesteld dat ze niet in de plaats
mochten treden van het goddelijke en dus niet worden aanbeden. De gelovige diende steeds voor ogen te houden dat het
voorgestelde verschilde van de realiteit die het opriep.
In de oudste gebedenboeken, die voor individueel gebruik hun
intrede deden in de Karolingische tijd, komen bijgevolg weinig afbeeldingen voor3. Zo ze aanwezig zijn, betreft het een
beperkt repertorium, met Christus in de Majesteit of aan het
kruis, of eventueel heiligen.
Na het jaar 1000 pasten de theologen de Karolingische concepten grondig aan en kwam een beeldenleer tot stand die
geleidelijk scherper werd geformuleerd. Men ging inzien dat,
naast de belerende en de herinneringsfunctie, een voorstelling
een hulpmiddel kon zijn om op te klimmen tot de onzichtbare
realiteit en om een mystieke eenwording te bewerken, vooral
door het opwekken van affecties. Deze positieve evaluatie die
voortdurend werd versterkt, zou tijdens de verdere middeleeuwen het beeldgebruik in de devotie-oefeningen in hoge
mate beInvloeden. Reeds vanaf de 12de eeuw deed zich een
grote verandering voor. In de gebedenboeken werden
voortaan narratieve cycli geIntegreerd die het geschreven
woord een tastbare presentie gaven. De eerste uitingen daarvan treft men aan in de omgeving van religieuze vrouwen. Het
St. Albans Psalter, ca. 1119-25 vervaardigd voor de kluizenares Christina van Markyate, is een der eerste gebedenboeken
met een uitgebreide beeldcyclus 4. Hij wordt uitdrukkelijk

De Kruisdraging, illustratie uit Liber precum, Boven- of MiddenRijn, ca. 1150. Selestat, Bibliotheque humaniste, ms. 104, fol. 18.

gerechtvaardigd door de hoger vermelde uitspraak van paus
Gregorius. Een volgende, beslissende etappe situeert zich in
de Rijnlandse nonnenmilieus. Een Liber precum van ca. 1150
bevatte oorspronkelijk meer dan twintig afbeeldingen in verband met het Leven van Christus of van de heiligen. Het visuele
is evenwel nog ondergeschikt aan de tekst 5 . In het zgn. Gebedenboek van Hildegard van Bingen (1098-1179) zet men
daarentegen een definitieve stap6. Vroeger werd de codex aan
genoemde zieneres zelf toegeschreven; thans neemt men aan
dat het in alle geval in haar bezit is geweest en omstreeks
1175-80 voor een vrouw gemaakt. Een reeks van 72 taferelen
illustreert de heilsgeschiedenis van de Schepping tot het
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Laatste Oordeel. Bovendien constateert men bier een volkomen evenwicht tussen beeld en gebed, vermits het ene op de
verso-, het andere op de rectozijde is aangebracht. In de
illustraties verschijnen verder tal van emotionele details,
zoals de naakte Christus. Van deze codex werden om zijn
efficient karakter talrijke kopieen vervaardigd.
Men kan dus stellen dat voortaan het beeld werd beschouwd
als hulpmiddel bij de meditatie, althans in de vrouwenkloosters. Bij de mannelijke religieuzen daarentegen werd het nog
enige tijd argwanend bekeken. Dit blijkt b.v. uit een geschrift
van Willem van Saint-Thierry (ca. 1085-1148) die het gebruik
van voorstellingen hoogstens voor novicen aanvaardbaar
achtte, en dan nog uitsluitend indien het niet te vermijden was.
In zijn bekende Apologie kantte Bernardus van Clairvaux
(1090-1153) zich tegen irrationele en al te absurde voorstellingen; in wezen opteerde hij zelfs voor een beeldloze devotie.
De gebedenboeken en de psalters die in de 11de-12de eeuw
voor monniken werden gemaakt bevestigen door hun gebrek
aan illustraties deze opvattingen. Het bleek dus duidelijk dat
het beeld in de mannelijke monastieke milieus een toegeving
was en dat een vroomheid die niet van voorstellingen hoefde
gebruik te maken, hoger werd geschat.
Tijdens de 13de eeuw deed zich echter een grondige wijziging
voor. Voorstellingen zouden voortaan een dominante factor
uitmaken binnen de pieteit van een steeds groeiende groep.
Dank zij veranderingen in de devotionele praktijken werd het
gebruik niet alleen uitgebreid binnen de vrouwenconventen,
maar bovendien gingen de mannelijke kloosterlingen nu een
nieuwe houding aannemen tegenover het beeld. Ze geraakten
ervan overtuigd dat het de verbeelding, nodig voor de devotie,
aanzienlijk kon activeren. Bovendien kwalificeerden ze nu
tevens een voorstelling als een spiegel waarin ze zichzelf
konden herkennen. Deze situatie had nog een ander gevolg.
Ook in het immer groeiend aantal gebedenboeken van leken,
die vooral in de steden de stimulerende invloed ondergingen
van de bedelorden, kregen de voorstellingen voortaan een
aanzienlijke plaats toebedeeld als materia meditandi. Kortom, het beeldgebruik werd dus steeds meer in alle kringen
geduld en zelfs aangemoedigd door de theologen. Er zouden
overigens devote boeken het Licht zien waarin het beeld de
tekst overheerste. Een voorbeeld biedt de Holkham Bible
Picture Book, een unieke Engelse beeldbijbel van ca. 1330'.
Deze evolutie was voltooid omstreeks 1300. De opvatting van
Bernardus was nu volledig voorbijgestreefd. Het beeld vormde geen hindernis meer, doch kreeg integendeel de status van
vehikel om op te klimmen tot het bovennatuurlijke, en deelgenoot te worden van allerlei mystieke en ascetische ervaringen.
Een voorbeeld van de snelle veranderingen in het beeldgebruik vormen de geschriften van de Duitse dominicaan Heinrich Suso (ca. 1295-1366) die overigens bij zijn opstellen zelf
illustraties ontwierp en die aanwendde als hulpmiddel voor
mystieke opgang8 . Een ander concreet exempel biedt een
uiterst rijk verlucht gebeden- en meditatieboek, nl. de
Rothschild Canticles, ontstaan ca. 1300 in Noord-Frankrijk9.
De illustratie is zeer origineel en indringend; ze staat los van

de tekst en bevat aparte visuele structures, als middel om de
ziel tot God op te voeren. In deze context kan ook worden
verwezen naar Gertrudis van Helfta, een Saksische non, die
omstreeks die tijd aanspoorde om elke dag te bidden voor een
voorstelling van de Gekruisigde, omdat zulk tafereel volgens
haar de kracht bezat het hart van de mess `te doorboren'10.
Tijdens de komende eeuwen werd het beeldgebruik voortdurend aangemoedigd". Men kan zelfs spreken van een explosie
van voorstellingen. De noodzaak om het object van de devotie
te `zien' groeide aanhoudend, temeer omdat aan het opzeggen
van gebeden voor sommige voorstellingen bijzondere aflaten

Gevangenneming en Geseling van Christus, illustratie uit zgn.
Gebedenboek van Hildegard van Bingen, Midden-Rijn, 3de kwart
12de eeuw. Miinchen, Bayerische Staatsbibliothek, Ms. Clm. 935.
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werden verbonden. Dit was o.a. het geval met de Vera Icon of
het H. Aanschijn van Christus. Tegelijk groeide het beeldmateriaal door het ontstaan van nieuwe, typerende devoties,
zoals die tot de Man van Smarten, de Madonna van de Nederigheid, de Vijf Kruiswonden, de Arma Christi of de Passieinstrumenten, de Zeven Vreugden en de Zeven Smarten van
Maria, enz. Ook de bloei van de heiligencultus, waarbij aan de
santen en santinnen steeds nieuwe bevoegdheden als beschermers of voorsprekers werden toegekend, werkte de aanwas
van voorstellingen in de hand. Op het einde der middeleeuwen
ontwikkelde zich tevens steeds meer de privedevotie, wat
leidde tot een aanzienlijke produktie van getijdenboeken voor
leken waarin, naast een geijkt en uitgebreid beeldrepertorium,
de eigenaar zichzelf liet portretteren, in gebed neerknielend
voor de H. Maagd of voor Christus.
Het gevaar bestond er nu niet meer in dat de afbeeldingen tot
idolatrie zouden aanleiding geven, wel dat er een te grote
overvloed en verscheidenheid aan iconografisch materiaal het
Licht zou zien. Een andere ingesteldheid veranderde bovendien grondig de artistieke uitwerking van gekende thema' s.
De oudere, eerder abstract opgevatte iconografie maakte inderdaad plaats voor meer realistische uitbeeldingswijzen,
waarin het particuliere en individuele werd benadrukt. De
artiesten werkten de taferelen sterk verhalend uit en kruiden
ze met tal van apocriefe en zelfs volkse elementen. Tenslotte
legden ze ook andere accenten. Door het gruwelijke van b.v.
passiescenes te benadrukken, werd de impact op het menselijk
gevoel in hoge mate versterkt. Het begrip piete (vroomheid)
werd ge1nterpreteerd als pitie (medelijden). In andere gevallen beklemtoonden de kunstenaars de grote tederheid tussen
Maria en haar Kind.
In de context van zulke emotioneel getinte voorstellingen
ontstond overigens het Andachtsbild 2 . Het betreft een afbeelding die door vorm en inhoud op maximale wijze een instrument werd voor contemplatie. Om die functie te kunnen
vervullen moest ze een tijdloos en ruimteloos karakter bekomen door elke verwijzing naar de concrete tijd en plaats te
barmen. Een geschikt middel vormde het isoleren van maximaal twee personages tegen een gouden achtergrond. Daardoor kristalliseerde de essentie van een gebeuren zich tot een
begrip. Tevens diende het tafereel een bijzonder emotionele
kracht uit te stralen. Voorstellingen van de Man van Smarten
of van de Pieta zijn hiervan exempels. Door gebruik te maken
van halflijfse figuren, waardoor de figuren meer op het voorplan kwamen, vergrootte men bovendien de impact op de
beschouwer. Er ontstonden geijkte prototypes, wat het kopieren in de hand werkte.
Wat voorafgaat toont aan dat bij het vorderen van de middeleeuwen het beeldgebruik steeds meer werd gerechtvaardigd
en uiteindelijk zelfs als een onmisbaar medium voor gebed en
meditatie werd aangeprezen. Parallel met deze evolutie verspreidde het beeldgebruik zich binnen de wereld van zowel
religieuzen als leken. In een volgend onderdeel komen de
voornaamste soorten geIllustreerde gebedenboeken aan bod.
6

Psalters en getijdenboeken
Oorspronkelijk was het Boek der Psalmen voor alle categorieen van gelovigen het gebedenboek bij uitstek 13 . Vanaf Benedictus werd het psalter ingeschakeld in het koorgebed, op zo'n
wijze dat de 150 psalmen elke week opnieuw werden gereciteerd. Zo bekwam men een oratio continua die een algemene
regel zou worden binnen de Kerk, zowel in het gemeenschappelijk koorofficie als in het persoonlijke gebed, ook van leken.
Deze teksten werden aangevuld met antifonen en hymnen, en
met lezingen, cantica of lofprijzingen uit het Oude en Nieuwe
Testament, enz. Vanaf de 9de eeuw was een standaardreeks in
omloop die nog werd aangevuld met het Te Deum, het Pater
Noster, het Gloria en de geloofsbelijdenissen. Een bijzondere
en toekomstgerichte toevoeging betekenden in de lode-1 1 de
eeuw de kleine Mariagetijden, bestaande uit een reeks van
gebedsoefeningen voor acht tijdstippen van de dag en de
nacht, met psalmen, kantieken, hymnen en capitula ter ere van
de H. Maagd. Daarnaast lasten de liturgisten ook een dodenofficie in met gedachtenissen der overledenen, evenals de
Zeven Boetpsalmen. Mariagetijden, dodenwake en Boetpsalmen speelden onmiddellijk een grote rol in de privedevotie en
groeiden in de loop van de 12de eeuw uit tot een vast geheel
dat de naam kreeg van getijdenboek. Aanvankelijk bleef het
verbonden met het psalter, zodat men van een mengtype kan
spreken.
Dit laatste snort boeken fungeerde in de meest diverse kringen. Onder meer werd het aangewend om de vrouwenspiritualiteit te stimuleren. Dit was b.v. in belangrijke mate het geval
met de psalters-getijdenboeken die tussen de tweede helft van
de 13de en het eerste kwart van de 14de eeuw in het Maasland
ontstonden, grotendeels ten behoeve van begijnen uit de
gegoede middenklasse of uit patriciersfamilies 14 . In Vlaanderen daarentegen droegen ze in niet geringe mate bij tot de
ontwikkeling van de levenshouding der lekee.
De Mariagetijden wonnen echter geleidelijk aan belang en
drongen het psalter niet zelden in die mate terug dat vanaf de
13de eeuw het getijdenboek tot een zelfstandig geheel uitgroeide. Mettertijd werden andere getijden en allerhande
gebeden hieraan toegevoegd. Vooral voor leken zou dit boektype in de latere middeleeuwen het voornaamste hulpmiddel
bieden bij hun dagelijkse devotie-oefeningen, terwijl de geestelijken meer en meer gebruik maakten van het brevier.
Conform aan de hoger geschetste evolutie van het beeldgebruik, groeiden de psalters vanaf de 12de eeuw uit tot luxueus
geillustreerde boeken. Het feit dat het bier ging om een
produkt waarnaar steeds grotere vraag was, zou trouwens
mede vanaf ca. 1200 bijdragen tot de ontluiking van lekenateliers voor de vervaardiging van codices. De rijkelijke uitwerking van deze handschriften gold tevens binnen sommige
kringen als een financieel en statussymbool, wat nog bekrachtigd werd door het inlassen van het portret van de opdrachtgever, voorgesteld in biddende houding.
De illustratie van de psalters bestaat uit drie ingredienten:
kalenderversiering, een reeks taferelen voor de psalmen, en
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gebedenboek een lokaal of persoonlijk tintje te geven.
In bepaalde gewesten gaf men er de voorkeur aan deze beeldcyclus te spreiden over het handschrift, waardoor hij een rol
kon spelen in het accentueren van de indeling van het boek.
Dit is b.v. kenmerkend voor de Vlaamse en meer bepaald
Brugse psalters van ca. 1240 tot 1270. Hier treft men naast de
christologische taferelen ook andere voorstellingen aan. Vernieuwend is de aanwezigheid van dominicaanse en franciscaanse heiligen, te verklaren door de geweldige impact van
beide Orden op de stedelijke spiritualiteit 16 . Globaal bekeken,
nam het aantal volbladtaferelen of naarmate de 14de eeuw
vorderde.
De vergrote en versierde aanvangsletters, aangebracht aan het
begin van alle psalmen of van bepaalde groepen, vormde een
derde middel tot illustratie. De Engelse psalteria uit de tweede
helft van de 12de eeuw bevatten de aanzet van een systeem dat
omstreeks 1200 volgroeid was. In Frankrijk en elders zou het
iets later zijn intrede doen. Van oudsher beklemtoonde men de

Apostel, verluchte bladvjde uit Psalter, Brugge, 1265-75. Brugge,
Stadsbibliotheek, ms. 335, fol. 159.

Intrede in Jeruzalem, miniatuur uit Psalter, Brugge, 1260-65.
Brugge, Grootseminarie, ms. 55/171, fol. 8vo.

vergrote aanvangsletters binnen de tekst. De eerste bevatte
voorstellingen van de werken der maanden of van de dierenriem. De beeldcyclus met volbladminiaturen vooraan deed
zijn intrede in de Engelse psalters bij het begin van de gotische
periode. De doenwijze werd dadelijk in Frankrijk overgenomen. Deze taferelen sloten niet rechtstreeks aan bij de inhoud
der psalmen. Om die reden constateert men overigens een
opvallende variatie; sours koos men scenes uit het Oude
Testament, dock meer succes kende een christologische cyclus met thema' s uit de jeugd en de passie van Christus, Zijn
opstanding en ultieme wederkomst. Zo'n serie is typisch voor
de gotiek en verklaarbaar vanuit de constant aanwezige idee
dat de psalmen messiaanse profetieen zijn die hun vervulling
vinden in het Nieuwe Verbond. In andere gevallen gaf men de
voorkeur aan taferelen uit het Marialeven of de Marialegenden. Dit was het gevolg van de intensivering van de Mariadevotie in de loop der 13de eeuw, en deze thematiek zou
naderhand op de getijdenboeken worden overgedragen. Een
andere mogelijkheid boden illustraties uit de levens van de
apostelen en de heiligen. Deze variatie lief ook toe our het
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B (ea tus vir) van de eerste psalm. De letter nam niet zelden een

volledige bladzijde in beslag en werd vaak opgeluisterd met
de figuur van David, de vermeende auteur der psalmen. Er
bestonden diverse systemen om deze gehistorieerde aanvangsletters een passende inhoud te geven. Ofwel opteerde
men voor de woordillustratie waarbij een of enkele woorden
van de psalm in beeld werden omgezet en wel toegepast op
koning David. Ofwel koos men een exegetische doenwijze
waarbij de eerste psalmwoorden betrokken werden op feiten
uit het Oud en Nieuw Testament. Het feit dat de band tussen
tekst en beeld vaak eerder los was, bewijst dat de figuratieve
scenes niet aangezien werden als illustratie, doch wel als een
complement van het geschreven woord, en bijgevolg beladen
met een eigen boodschap. Zowel de lectuur van de psalmen als
het overwegen van het voorgestelde vormde dus min of meer
onafhankelijke hulpmiddelen voor gebed en meditatie. De
Vlaamse psalters bieden opmerkelijke voorbeelden van dit los
verband. Soms versierde men de aanvangsletters met apostelen, dan weer met scenes uit het leven van Christus; in andere
gevallen gaf men de voorkeur aan taferelen uit de vitae van de
heiligen.
De getijdenboeken, waarvan het ontstaan hoger werd geschetst, kenden steeds meer succes binnen wijder wordende
kringen van leken". Ze vielen op door hun meestal klein,
handig formaat. Indien het een hulpmiddel was voor het
gebed, toch diende het tevens om door zijn rijkelijke uitzicht
nog meer dan tevoren het aanzien en prestige van de eigenaar
te onderstrepen. Daardoor kwam een sterkere wisselwerking
tot stand tussen de makers en de bestellers; deze laatste
konden immers hun voorkeur voor de vorm en de omvang van
versiering en illustratie doen kennen. Anderzijds werden ook

getijdenboeken op voorhand vervaardigd en vervolgens aan
de man gebracht. Reeds omstreeks 1400 b.v. ontstond te
Brugge een markt voor dergelijke codices die zelfs op vrij
grote schaal uitgevoerd werden naar Spanje, Italie, Engeland
en Holland. In dergelijke voor de export gemaakte handschriften was er uiteraard een kloof tussen de producenten en de
eigenaars, wat de standaardisatie in de hand werkte.
Deze getijdenboeken bezitten een zeer gevarieerde inhoud,
maar vallen ook op door de rijkdom aan afbeeldingen". Elk
onderdeel van het boek werd voorafgegaan door een tafereel
op een volledige bladzijde, dat naast zijn rol om de vroomheid
te stimuleren, tevens mee de structuur van de diverse geledingen binnen de codex verduidelijkte. Naast de kalenderillustratie werden in eerste instantie de getijden van de H. Maagd
beklemtoond. In de oudste horaria is elk van de acht onderdelen verlucht met opeenvolgende scenes uit de Passie; deze
werden vanaf de 15de eeuw vervangen door episodes uit het
'even van Maria en de kindsheid van Christus. Niet zelden
penseelden de artiesten beide cycli naast elkaar, wat de middelen tot overpeinzing vergrootte. De Boetpsalmen werden
opgesmukt met een voorstelling van koning David of van het
Laatste Oordeel, en het Dodenofficie met een dodenwake,
begrafenis of opwekking van Lazarus. De suffragia of korte
gebeden tot de heiligen leidden de miniaturisten in met de
portretten van de santen en santinnen tot wie de beden waren
gericht. De verluchters ontdekten allerlei middelen om het
aantal thema' s te vermeerderen, b.v. door de beschikbare
ruimte onder te verdelen of door de aanwending van de marges
voor bijkomende illustratie. Deze randen werden overigens
steeds met decoratieve motieven opgesmukt. De vergrote
aanvangsletters konden niet alleen met Touter sierelementen,
doch ook met gehistorieerde taferelen worden opgeluisterd.
Wie enigszins vertrouwd is met getijdenboeken, stelt vast dat
voor de iconografische uitwerking vele varianten mogelijk

Opdracht in de tempel en Kruisiging, verluchte bladvfde uit
GetUdenboek, Brugge, 3de kwart 15de eeuw. Brussel, Koninklijke
Bibliotheek, ms. 10773, fol. 60vo-61.

Laatste Oordeel, verluchte bladzijde uit Getijdenboek, Brugge,
ca. 1500. Brugge, Stadsbibliotheek, ms. 324, fol. 103.
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waren. Dit bewijst dat een bepaald gebed niet dwingend een
bepaalde illustratie eiste. Integendeel konden in de diverse
codices verschillende accenten worden gelegd die telkens de
devotie van de gebruiker op een andere wijze aanwakkerden.
In sommige voorstellingen primeerde het beeld zelfs boven de
tekst. Dit was b.v. het geval met de Vera Icon, die omwille van
de relatie met een reliek in de Sint-Pieterskerk te Rome, op
zichzelf impulsen tot vroomheid kon opwekken. Speciale
vermelding verdient een getijdenboek van Filips de Goede
waarvan de houten band veel groter is dan het boek en aan de
binnenkant bovenaan twee afbeeldingen bevat. Ze fungeren
als een soort diptiek die de beschouwer tijdens het bidden
steeds voor ogen kon houden'9.
Een speciale plaats bekleedden zowel in de psalters als in de
getijdenboeken de drolerieen die men reeds vanaf de tweede
helft van de 13de eeuw aantreft. Het betreft niet aan de tekst
gebonden themata met moraliserende, satirische of zelfs burleske inslag. Ze deden nagenoeg gelijktijdig in Engelse en
Noordfranse codices hun intrede, doch vonden spoedig hun
weg naar andere gebieden.
Tijdens de 15de eeuw werkten de verluchters de illustratie
sterk realistisch uit, met eigentijdse costumes, decors en
gebruiksvoorwerpen, waardoor de onderwerpen als het ware
in de eigen tijd werden gesitueerd en aldus geactualiseerd. In
deze ontwikkeling hebben de Vlaamse miniaturisten een
uitmuntende rol gespeeld. Meer bepaald leverde de zgn.
Gents-Brugse school, ontstaan ca. 1470-80, de laatste wezenlijke bijdrage tot de vernieuwing van de miniatuurkunst. Ze
wordt in hoofdzaak gekenmerkt door de nadruk op een grote
diepte en door de trompe-1' ceil-effecten.
Welke grote rol het beeldmateriaal tijdens de late middeleeuwen speelde bij de vroomheidsbeoefening, kan worden gallustreerd met een boekje bestaande uit ivoren plaatjes, waarvan de uitgediepte velden beschilderd zijn met taferelen uit de
Passie. Het ontstond in het gebied van de Beneden-Rijn of
Westfalen ca. 1330-5020. Tekst ontbreekt, zodat het uitsluitend voor beeldmeditatie is bestemd.

Vlucht naar Egypte, verluchte bladzijde uit Gebedenboek, Lier,
klooster Nazareth, 1532. Brussel, Koninklijke Bibliotheek,
ms. 10895, fol. 6vo.

Op zoek naar nieuwe middelen
Met het oog op het stimuleren van de vroomheid bestonden er
naast de gefflustreerde gebedenboeken reeds vroeg met de
hand vervaardigde afbeeldingen op losse bladen perkament of
papier. Interessante voorbeelden van de 13de tot de 16de eeuw
zijn in 1953 teruggevonden onder de koorbanken van het
klooster Wienhausen (Noord-Duitsland). Dergelijke tafereeltjes konden worden meegedragen, of opgehangen in de kloostercel of in de woning van de leek. Uit geschriften van de
mystiekers Heinrich Suso en Margaretha Ebner (1291-1351)
is of te leiden dat ze effectief werden gebruikt in functie van
de meditatie en dat ze met die bedoeling aan anderen werden
ten geschenke gegeven. Tal van miniaturen of schilderijen
tonen overigens personen in een prive-oratorium of in hun
slaapvertrek, geknield biddend voor dergelijk Andachtsbild 21 . Uit de tijd van omstreeks 1300 is overigens reeds het

gebruik bekend van kleine diptiekjes, overigens niet alleen op
perkament, maar ook in ivoor of email. Een later Duits voorbeeld, van ca. 1500, bestaat uit twee ronde miniaturen op
perkament (doorm. 23 mm), geplakt op eiken plankjes met
uitgediepte velden. De kleine afmetingen maakten het tweeluikj e uiterst geschikt om het mee te dragen 22 . Van bijzondere
aard is een quadriptiek, bestaande uit vier perkamenten bladen
met elk zestien taferelen uit het leven van Maria en Jezus, ca.
1525 vervaardigd door de Brugse verluchter Simon Bening.
De bladen vormden aldus een veelluik met een nooit geevenaarde coherente en indringende cyclus23.
Deze losse miniaturen zijn de voorloper van de gedrukte
prenten. Op zoek naar middelen om sneller en goedkoper te
kunnen werken kende de grafische kunst tijdens de 15de eeuw
een snelle opmars24. De Nederlanden speelden in deze ontwik-
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keling zo'n vooraanstaande rol dat het ontstaan van deze
discipline door de meeste specialisten vaak hier wordt gesitueerd. De oudst bewaarde voorbeelden van losse, al dan niet
bijgekleurde, houtsneden houden duidelijk verband met de
devotie: Maria met heiligen, de Mis van de H. Gregorius, het
Laatste Oordeel... Het verspreide gebruik voor de religieuze
beleving wordt wel eens in verband gebracht met de stimulerende invloed van de Moderne Devotie. Talrijke verwijzingen
in de archieven naar prentmakers en -verkopers wijzen op het
vroege succes van deze nieuwe kunst in onze gewesten.
Naast de houtsnede deed omstreeks 1430-40 de burijngravure
haar intrede. Ook hier ligt de bakermat mogelijk in de Nederlanden, al kende het procede een vlugge verspreiding in Italie,
Duitsland en Frankrijk. De namen van anonieme artiesten
zoals de Meester van de Dood van Maria (ca. 1430-40) of de
Meester van de Kalvarie (ca.1445) tonen weerom aan dat dit
soort prenten een middel was om aan de behoefte van de
gelovige mens te voldoen. Dit neemt echter niet weg dat de
burijngravure spoedig werd aangewend voor profane thema' s
die gretig afzet vonden.
De besproken losse prenten met religieuze onderwerpen vonden ook hun weg naar de ateliers van handschriftenproducenten. Uit de tweede helft der 15de en uit de 16de eeuw bleven
tal van gebedenboeken bewaard waarin gedrukte prenten
werden nagebootst, of waarin ze zelfs werden gekleefd als
goedkopere ersatz voor de miniaturen25.
Een ander aspect in de evolutie naar het minder dure en

vlugger beschikbare gebeden- of meditatieboek vormden de
blokboeken, waarin het beeld ook een essentiele rol vervulde.
Ook hier gaat het om een specifiek produkt uit de Nederlanden, waarbij het oudste lijkt te zijn ontstaan omstreeks 1450.
De datering van deze drukken is echter nog niet op punt
gesteld. De bloeiperiode van dit soort publikaties situeert zich
in elk geval ca. 1460. De bewaarde blokboeken bewijzen
weerom dat ze gericht waren op de pastorale zorg: Exercitium
super Pater Noster, Apocalypse, Biblia pauperum, Ars moriendi, Canticum canticorum, Speculum humanae salvation i s...

Vanaf omstreeks 1475 deed de houtsnede haar intrede in het
typografisch gezette boek. In de context van deze uiteenzetting kan verwezen worden naar een getijdenboek, in 1512
gedrukt door Dirk Martens te Antwerpen. Het enig bewaarde
exemplaar dat bovendien onvolledig is, bevat 61 taferelen,
waardoor de rijkdom aan visueel materiaal van de manuscripte boeken nog werd overschreden26.
Het verschijnen van de drukkunst is minder spectaculair dan
wel eens wordt voorgesteld. Het was een logisch gevolg van
de verhoogde vraag naar religieuze boeken. Een mechanische
produktie vormde het enige middel om sneller en efficienter
de markt te kunnen bevoorraden.
Het vermelde getijdenboek van Dirk Martens zag het licht op
een ogenblik waarop van bepaalde zijden kritiek was ontstaan
op het beeldgebruik binnen de religieuze praktijken 27 . Daarvan vindt men uitingen in de geschriften van sommige huma-

H. Familie,
ingekleefde en versierde

Kruisdraging, Isaac draagt het hout voor

Maria in de stralenkrans, uit Horae,

gravure in LIBRECHT SCHALOUN,

zijn offer, en de weduwe van Sarepta,
bladzijde uit Biblia pauperum, blokboek,
Nederlanden, ca. 1460.

Antwerpen, Dirk Martens, 1512, fol. 92.
Brussel, Koninklijke Bibliotheek, Kostbare
boeken, LP 4226.

Imagines aliquot insignes de Passione
Domini,
Sint-Truiden, 1578, Luik, Bibliotheque
generale de l'Universite, ms. 1096, fol.
78vo.
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nisten, waaronder b.v. Erasmus. Het probleem zou overigens
acuut worden bij de aanvang van de Reformatie. Sommige
partijgangers van Luther wezen het beeld radicaal af, wat in
Duitsland op menige plaats vroeg leidde tot een beeldenstorm.
Volgens Luther zelf hing alles af van het gebruik dat men van
de voorstellingen maakte. Hij beklemtoonde het nut voor het
onderricht en om de herinnering aan feiten uit de heilsgeschiedenis levend te houden, aldus aanknopend bij opvattingen die
reeds door de Libri carolini waren geponeerd. De weerslag op
de katholieke Kerk was van die aard dat men aanspoorde tot
een afzwakking van de uitwassen van een overdreven beeldgebruik, tot een uitzuivering van de thema' s en het vermijden
van to sterk naturalistische gegevens, men gaf de voorkeur aan
een meer nuchtere uitbeeldingswijze die de emotionele kracht
van het voorgestelde aan banden legde. Een ander fenomeen
sloot hierbij aan. De religieuze taferelen van klein formaat,
die eeuwenlang hoofdzakelijk verbonden waren geweest met
de gebedenboeken, maakten zich hiervan voor een groot
gedeelte los, onder meer dank zij de uitbreiding van de
grafische mogelijkheden. Zo ontstond een van de tekst onafhankelijk medium, nl. de devotieprent waarover verder in
deze publikatie zal worden gehandeld.
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Devotieprenten en het contrareformatorische
herkersteningsoffensief in de
Zuidelijke Nederlanden
Alfons K.L. Thijs
e Engelse Bruggeling James Weale, vertrouwd
met het klerikale wereldje, raamde in 1878 het
aantal devotieprentjes, in Belgie in een jaar
door de clerus uitgedeeld, op 5.000.000 stuks.
Dit cijfer omvatte niet eens de talloze prentjes
die in winkeltjes en kraampjes of door venters in bedevaartplaatsen en elders verkocht werden, evenmin als de bij overlijdens verspreide bidprentjes. Ook de verschillende andere
types van druksels die, samen met de prentjes, het geheel van
de religieuze grafiek uitmaken, waren er niet in begrepen.
Hoeveel litanieen, bedevaartvaantjes, huiszegens en wandprenten allerhande jaarlijks hun weg vonden naar de gelovigen, is zelfs niet bij benadering te schatten.
Al sedert eeuwen vormde de grafiek een voornaam onderdeel
van het `arsenaar waarmee de geestelijkheid de geloofsbeleving en de mentaliteit van de bevolking trachtte te beInvloeden. Zelfs de zeer kritisch ingestelde Erasmus aanvaardde het
gebruik van afbeeldingen om eenvoudige mensen de geloofswaarheden te leren en hen tot meer vroomheid aan te sporen.
Het dienden dan wel verantwoorde voorstellingen te zijn en de
gelovigen mochten er geen magische krachten aan toeschrijven.
Tijdens de late vijftiende eeuw begonnen verscheidene kloostergemeenschappen godsdienstige prenten te drukken. Nu
prenten, dank zij de invoering van de houtsnede en de burijngravure, niet meer door miniaturisten hoefden te worden
vervaardigd, kon men ze op een veel ruimere schaal dan ooit
tevoren verspreiden. Gedrukte exemplaren uit die periode
komen uit de ateliers van onder andere de brigittinessen te
Koudewater (bij ' s-Hertogenbosch), Dendermonde en Gouda,

Van het Christocentrismegetuigt de wand rent uit 1631 met de
voorstelling van het Brugse H. Bloed en de Verrezen Christus.
Anonieme kopergravure. Brugge, H. Bloedbasiliek.

12

van de benediktijnen van Sint-Truiden en van het klooster van
Onze-Lieve-Vrouw ten Troost te Vilvoorde.
Tot het midden van de zestiende eeuw bleef de abdij van SintTruiden prenten produceren. Daarna was de rol van de kerkelijke produktiecentra in de Nederlanden uitgespeeld. Wel
zullen in latere eeuwen `artistiek' begaafde enkelingen binnen
de kloostermuren nog allerlei devotieprenten (vooral unica
met miniaturen en snij-, knip- of prikwerk) maken om aan
overste p en weldoeners te schenken. Het betreft dan echter
een vorm van religieus geInspireerde huisvlijt, te vergelijken
met het maken van `besloten hofjes' of van stroschilderijen.
De opkomst van talrijke professionele drukkers deed de produktie van religieuze grafiek in de zestiende eeuw overgaan in
de handen van leken. Door zich in ambachtsgilden te organiseren, hadden de drukkers zich een groepsmonopolie toegeeigend dat hen de mogelijkheid schonk niet-leden (dus ook
kloostergemeenschappen) te beletten zich nog met het drukkersbedrijf in te laten. Waarom trouwens zouden kloosterlingen zich blijven toeleggen op de produktie van devotieprenten
voor de markt, wanneer leken daarvoor konden instaan ? Was
er al niet genoeg kritiek vanwege protestanten en andere
dissidenten op de handel die `ghemyterde cooplieden ende
gheschoren misdoeners' dreven in zegeningen, kruisen, vanen, palmen, was, paternosters, aflaatbrieven, beelden, relikwieen en poem maar op ? Pas in de achttiende eeuw zullen
Antwerpse jeztieten, met een vorstelijk octrooi, sanctjes beginnen drukken. Bij de Bollandisten komen dan, naast de
folianten van de beroemde 'Acta Sanctorum' , ook ' suffragia'
van de pers: voor de wereldmarkt bestemde prentjes die tot
dan toe door gewone drukkers uit de Scheldestad waren
geproduceerd.
Niet alle prenten met godsdienstige voorstellingen, door commerciele uitgevers op de markt gebracht, mogen als devotieprenten worden beschouwd. De kostbare bijbelprenten van
betrekkelijk groot formaat die de beroemde Antwerpse prentenhandelaar en graveur Hieronymus Cock (werkzaam van
1548 tot 1570) publiceerde, kunnen bij de gegoeden wel als
wandplaten ter ondersteuning van een private devotie gediend
hebben, maar waren toch — zoals later ook de bladen met
godsdienstige voorstellingen naar ontwerpen van Pieter Pauwel Rubens — veeleer objecten voor kunstverzamelaars. Dit
laatste is ook de reden waarom er nogal wat exemplaren van
bewaard bleven, in tegenstelling tot de `gebruiks' -grafiek uit
de devotionele sfeer. Niet een bedevaartvlaggetje uit de eerste
helft van de zestiende eeuw is nog voorhanden. Nochtans
vertellen archiefteksten dat tal van bedevaartplaatsen toen
over gedrukte papieren vaantjes beschikten. Dudzele had er in
1502-1503, Evergem en Lede in 1508-1509, Diest in 15241527 en Brussel al v6Or 1531-1532. De Brugse 'figuursnijder'
en drukker, Hubrecht de Croock, getuigde in 1546 dat hij
onder meer voor Aardenburg, Damme, Duinkerke, Nieuwpoort, Oostende, Sint-Winoksbergen en Sluis vaantjes gesneden en gedrukt had.
Echt omvangrijk werd de produktie van religieuze grafiek pas
na 1585, toen de Zuidelijke Nederlanden weer onder Spaans
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gezag waren gekomen en de geestelijkheid een waar `herkersteningsoffensief inzette. Om de bevolking te doordringen
van de geloofspunten en waarden die Rome voorhield, maakte
de Contrareformatie nu massaal gebruik van beeldmateriaal,
gaande van kostbare schilderijen en beeldhouwwerken tot
geIllustreerde vroomheidslectuur en eenvoudige devotieprentj es .
De protestanten bekeren, was niet het enige doel. Ingaand op
de beslissingen van het concilie van Trente (1545-1563),
wenste de geestelijkheid de roomsen een meer authentieke
geloofsbeleving bij te brengen. Tot dan toe had zij meer de
nadruk op het ritueel dan op de leer gelegd. Wie in de kerk
huwde, zijn kinderen liet dopen, zijn paasplicht vervulde en
zijn gestorven familieleden kerkelijk liet begraven, was een
goed christen. Nu wenste de Kerk de massa meer kennis bij te
brengen inzake het geloof. Waar het godsdienstonderricht
traditioneel gebeurde in het raam van het gezin, nam de
geestelijkheid het nu zelf ter hand om te verhinderen dat men
nog Langer rituelen en leerstellingen overdroeg die niet in
overeenstemming waren met de sedert Trente duidelijker
omlijnde officiele opvattingen.
Bij deze catechese gebruikte men op grote Schaal, naast
paternosters, medailles en boekjes, religieuze prenten als
beloning voor de leerlingen. Het ging jaarlijks om duizenden
exemplaren. Te Antwerpen kregen al de kinderen die de
zondagsscholen bezochten (4.000 a 5.000 leerlingen in 1632)
jaarlijks ten minste een perkamenten sanctje als beloning voor
hun aanwezigheid in de lessen. In de andere steden bestond
een gelijkaardig gebruik. De kapucijnen te Menen deelden in
diezelfde periode, op kosten van de stad, eveneens `bildekens'
uit 'an de joncheyt deser stede die verdient hebben int op
zegghen in de christelycke leerynge, omme de zelve joncheyt
te encouragieren' . Zelfs in de dorpen bedacht men de kinderen
met perkamenten prentjes. In het bisdom Brugge verklaarde
zeventig percent van de pastoors in het midden van de achttiende eeuw prentjes en andere cadeautjes te geven aan de
leerlingen die de catechese op zondag volgden. De sanctjes
moesten bij de gelovigen een welbepaald beeld Inprenten'
van het heilige, zoals de beelden op straten of pleinen en de
kostbare schilderijen, beeldhouwwerken en glasramen in bedehuizen en privewoningen.
Slechts op het erode van de achttiende eeuw begon bier en daar
twijfel te rijzen omtrent de educatieve waarde van de uitdeling
van prentjes. Aldus opperde de sterk door de Verlichting
beInvloede Antwerpse bisschop Nelis omstreeks 1785 de
mening dat het verkieslijk was aan de leerlingen, in plaats van
prentjes, gedrukte tekstblaadjes (die hij zelf zou opstellen) te
geven, naast gebedenboeken, bonbons voor de kleinsten en
klederen voor de armsten. Als een op de toekomst gericht
kerkleider wenste Nelis, sterk gelovend in de waarde van
onderricht, moderne godsdienstige informatie ter beschikking
te stellen, liever dan de mensen gewoon blij te maken met wat
religieuze beuzelarijen zoals sanctjes met ouderwetse, stereotiepe voorstellingen.
Sedert Trente streefde de Kerk naar het aankweken van een
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Prent ter ere van het Allerheiligste Sacrament in de SintJacobskerk te Antwerpen. Onderaan de aanbeveling: 'Sift de
Ca el gedachtich int maken van u testament op dat ghij
weerdighlyck onYanght dat
Sacrament. Kopergravure van
Joannes vanden Sande. Verz. A.T.

meer geIndividualiseerde en geprivatiseerde geloofsbeleving.
Zij had het niet hoog op met de aloude en hechte solidariteitsbanden van familie, buurt en beroep, die volgens haar een
grondige christianisering in de weg stonden. Zij beklemtoonde dat de gelovigen bij problemen in eerste instantie een
beroep moesten doen op de Heer en Zijn Kerk in plaats van op
hun medemensen. Deze gedachte vond weerklank bij de financiele en intellectuele elite, omdat zij tegemoet kwam aan
het groeiende verlangen van deze minderheidsgroep om zich
bewust te distantieren van de massa. Voor de elite was het in
alle intimiteit bekijken en manipuleren van een devotieprentje, net zoals het lezen van stichtelijke werken, een middel dat
effectief kon bijdragen tot een privatisering van het gevoelsleven en tot het aanknopen van een meer persoonlijke relatie
met God. Het geringe formaat van de meeste nog bewaard
gebleven sanctjes wijst er overigens op dat zij in principe
bestemd waren om in een gebedenboek te worden gelegd.
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Tijdens de kerkdiensten of op andere ogenblikken van bezinning boden de prentjes de nodige meditatiestof. Hierdoor
waren zij voorbestemd voor de relatief kleine kring van
geletterden en in de religie meer gevorderden.
De sterke verspreiding van de sanctjes lijkt dit op het eerste
gezicht tegen te spreken. Hoge oplagen beduidden echter
hoegenaamd niet dat de Kerk het haar gestelde doel bereikt
had en dat het gros van de gelovigen nu open stond voor een
verinnerlijkte geloofsbeleving. Ook voor niet al te zeer tot
meditatie en inwendig gebed geneigde zielen bezaten de
prentjes immers een onbetwistbare aantrekkingskracht. Verder zal nog blijken hoe iedereen de prenten apprecieerde,
interpreteerde en gebruikte volgens eigen ingesteldheid en
geestelijk vermogen. Iedereen kon mooi ogende voorstellingen met vaak fraaie kleuren bewonderen en smaken: ook wie
in zijn eenvoud niet volledig tot de eigentijdse spirituele zin
ervan wist door te dringen. Men hoefde toch ook het mysterieuze `Gebed van Keizer Karel' niet te kunnen lezen, om het
te gebruiken bij het bestrijden van pijn; men diende het
druksel enkel op de zere plek te leggen. De nog hoofdzakelijk
orale samenleving schreef een grote `mache toe aan een
boodschap (tekst of beeld) die aan het relatief zeldzame papier
of perkament was toevertrouwd, ook al was die boodschap
niet voor iedereen helemaal verstaanbaar.
De kerkelijke hierarchie onderstreepte dat de verering van
Christus en de H. Eucharistie veel essentieler was dan die van
de heiligen. Waar de heiligenverering steeds veeleer in verband was gebracht met het lenigen van dagdagelijkse materiele noden, moest het Christocentrisme de aandacht van de
gelovigen sterker op het hiernamaals en de eeuwige zaligheid
richten. Geen wonder dat talrijke afbeeldingen van Ons Heer,
van de passiewerktuigen en van het H. Sacrament in de
contrareformatietijd door de geestelijkheid of onder haar
impuls verspreid werden. Die thema' s zijn rijkelijk vertegenwoordigd onder de berijmde gebedsprentjes (Guido Gezelle
noemde ze `halfgeschriftezantjes') die in de tweede helft van
de zeventiende eeuw door de Antwerpse plaatsnijder Frans
Huberti op de markt gebracht werden.
Bedevaarten in verband met Christus kregen bijzondere aandacht. Ter ere van het H. Bloed schafte het kerkbestuur van
Boxtel zich van 1608 tot 1615 niet minder dan 65.500 vaantjes
aan ten behoeve van de bedevaarders. Prenten ter ere van het
H. Bloed van Brugge zagen het licht: onder meer in 1631 een
mooie wandplaat `om alle menschen t' ontsteecken tot meerdere devocie tot de H. weirdigh Bloet' . De devotie tot het
Sacrament van Mirakel van Brussel en tot dat van Leuven
werd eveneens via prenten gestimuleerd. Bewust bracht de
geestelijkheid de H. Eucharistie zoveel mogelijk in verband
met de voorbereiding op de dood. Zij beklemtoonde dat wie op
zijn sterfbed nog de gelegenheid had te communiceren meer
kans maakte om (eventueel na een verblijf in het vagevuur) het
eeuwig Leven te bekomen. Daartoe gebruikte zij prenten met
de voorstelling van de `Goede Dood' : een stervende krijgt,
door familieleden en vrienden omringd de laatste 'H. Teerspijs' door een priester toegediend.

Ondanks het door de kerkelijke hierarchie nagestreefde Christocentrisme genoten toch prenten met de voorstelling van de
H. Maagd of van heiligen veruit de voorkeur van de massa.
Rome wenste dat men de heiligen in de eerste plaats zou zien
als heroische figuren van wie men de deugden moest navolgen. Aan dit humanistisch geInspireerde streven trachtten de
jezuieten enigszins te voldoen door het uitdelen van `maandpatroons' onder de leden van de door hen geleide Mariasodaliteiten. Hiertoe kreeg ieder lid uit de handen van de geestelijke leider maandelijks een zogeheten ' suffragium' . De
suffragia waren gedrukte blaadjes met daarop volgende elementen: 1) de naam en de afbeelding van een heilige, 2) de
kalenderdatum van de sint, 3) de vermelding van een deugd,
4) een uitspraak, meestal ontleend aan de H. Schrift of een
kerkleraar, 5) een speciale gebedsintentie, 6) de handschriftelijk ingevulde naam van een der leden, 7) een korte biografie
van de afgebeelde heilige. De ontvanger van het hem door het
lot (beter gezegd: door de goddelijke voorzienigheid) toebedeelde suffragium diende te bidden voor het zieleheil van het
medelid Wiens naam op het blaadje geschreven stond. Verder
moest ieder trachten de op zijn suffragium vermelde deugd te
beoefenen, de gebedsintentie te overwegen en de vrome daden
van zijn maandpatroon na te volgen. De Vlaamse jezuietenprovincie telde in 1681 96 sodaliteiten, met in het totaal
20.000 leden. Wetende dat ieder lid jaarlijks twaalf suffragia
ontving, kan men uitrekenen dat de Vlaamse jezuieten in dat
jaar aan de sodales 240.000 van deze prentjes uitgedeeld
hebben.
Bepaalde mensen zijn ongetwijfeld, dank zij de maandpatroons, de heiligen met andere ogen gaan bekijken. Enorm

In de contrareformatieperiode werd de Mariaverering sterk
estimuleerd. Bedevaartprentje ter ere van Onze-Lieve-Vrouw van
g
Kortenbos. Antwerpse kopergravure van Theodoor van Merlen.
Ver.z
A.T.
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De toekenning van maandpatroons, door middel van suffragia,
diende degelovigen ertoe aan te zetten de heiligen te vereren en
hun deugden na te volgen. Onversneden blad met suffragie
(Karmelheiligen), uitgegeven door de Antwerpse zeventiendeeeuwse drukker Henricus Aertssens. Verz. F. Lemmens.

talrijk waren zij zeker niet. Al vond het initiatief van de
jezufeten navolging in sommige families en kloostergemeenschappen, toch is het duidelijk dat slechts een heel kleine
minderheid van de bevolking met de maandpatroons en de
achterliggende bedoeling in aanraking kwam. De Mariasodaliteiten vormden een zuiver stedelijk verschijnsel, gezien zij
enkel daar voorkwamen waar er zich een jezuIetenvestiging
beyond. Zij bestonden bijna uitsluitend uit leden van de
middenklasse en de gegoede burgerij. Vrouwen mochten er
geen deel van uitmaken. Te Antwerpen, het centrum van de
Contrareformatie in de Nederlanden, hadden de Mariasodaliteiten (afgezien van die der collegestudenten die enkele honderden deelgenoten konden hebben) in 1664 3.800 leden op
een totale stadsbevolking van om en bij de 70.000 personen.
Bovendien zullen lang niet alle sodales in de heiligen iets
meer gezien hebben dan hemelse helpers bij het oplossen van
problemen. De jezukten zelf (in tegenstelling tot wat men
misschien zou verwachten) bleven, tot zelfs binnen de sodaliteiten, een sterke klemtoon leggen op de rol van de heiligen
als noodhelpers. Zo deelden de jezuieten in het midden van de
zeventiende eeuw prenten uit van de H. Rosalia om, `als
heylighe sauvegarden op der borgers deuren geplackt' te
worden tegen de oprukkende pest. In 1669 verpreidden zij met
hetzelfde doel `beeldekens van den H. Xaverius die geraeckt
hadden de reliquien' ; later ook prentjes van de H. Cecilia, de
H. Donatus, de H. Hubertus, de H. Ignatius en de H. Maagd.
Zij bleken in de achttiende eeuw zelfs een metalen Sint-

Hubertussleutel te bezitten voor het 'branden' van de honden
tegen hondsdolheid.
Naast de Mariasodaliteiten trokken nog vele andere, vaak zeer
oude broederschappen de aandacht van de gelovigen op de
heiligen. Nogal wat sanctjes in verband met devoties van
veeleer lokale card zijn er door uitgegeven. De Kerk had
nochtans niet zozeer de bedoeling om via de broederschappen
de heiligenverering te stimuleren. Zij hoopte dank zij deze
organisaties vooral de gelovigen ertoe te brengen veelvuldiger gebruik te maken van de sacramenten, aflaten na te streven
en een meer christelijke levenswandel ten toon te spreiden.
Toen vanaf het midden van de zeventiende eeuw ook in de
dorpen de belangstelling voor de oprichting van broederschappen toenam, zorgde zij ervoor dat nu, met het oog op een
verinnerlijking van de devotie, meer en meer van deze verenigingen toegewijd werden aan het H. Sacrament of de H.
Rozenkrans. De grootste broederschappen bleven toch meestal die Welke hun populariteit konden ontlenen aan het feit dat
zij, door nadruk te leggen op de Maria- of heiligenverering,
tegemoet kwamen aan het grote vertrouwen dat de gelovigen
in deze noodhelpers stelden.
De in de steden vaak vrij talrijke ambachts- en gezellenbroederschappen waren steeds toegewijd aan de specifieke patroonheilige van het desbetreffende beroep. Daaraan viel niet
te tornen. Deze organisaties besteedden grote aandacht aan de
jaarlijks tijdens de patroonsmis verpreide offerandeprenten.
Die soms zeer verzorgde gravures waren meestal als wandprent opgevat, met de voorstelling van de patroonheilige, al
dan niet omlijst door werktuigen van de betrokken sector. Net
zoals het mooi versierde confrerieboek met de namen van de
opeenvolgende bestuursleden dienden ook de offerandeprenten de heel eigen identiteit van de groep te onderstrepen. Daar
ieder lid jaarlijks een exemplaar kreeg, liepen de oplagen,
zeker in bedrijfstakken met een grote tewerkstelling, hoog op.
De zijdeweversknechten te Antwerpen lieten van 1734 tot
1848 meer dan 50.000 offerandeprenten drukken. De smeden
aldaar verbruikten van 1752 tot 1796 6.500 prenten van SintElooi. Sommige broederschappen gaven naast prenten ook
vaantjes uit. De Brugse smeden lieten van 1708 tot 1728
15.875 vaantjes drukken en van 1707 tot 1717 3.500 gildesanctjes.
De clerus besefte dat de traditionele, soms niet van superstitieuze trekken vrij te pleiten Maria- en heiligenverering bij de
massa beantwoordde aan een noodzaak. Van oudsher richtten
de katholieken zich met concrete problemen tot welbepaalde
heiligen: tot de H. Apollonia tegen de tandpijn, tot de H.
Blasius tegen de zweren, tot de H. Valentinus tegen de vallende ziekte, enz. De meesten zagen in de godsdienst een middel
om via de heiligen hulp en bescherming te vinden. Daar de
gelovigen nogal gemakkelijk een beroep deden op een vorm
van toverij, de Witte magie, wanneer de religie geen baat leek
te brengen, zag de geestelijkheid zich wel verplicht de hulp
van heiligen te blijven aanbieden, met name via het uitvoeren
van de nodige rituelen en het ter beschikking stellen van
relikwieen en beelden.
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Uiteindelijk tolereerden de reguliere en seculiere geestelijken
de heiligenverering niet alleen, zij gingen nog verder: zij
stimuleerden ze ook in toenemende mate, met woord, beeld en
schrift. Door de Maria- en heiligenverering als een kenmerk
van het katholicisme te beklemtonen, zette de Zuidnederlandse clerus zich duidelijk af tegen de `ketterse' protestanten, die
juist dat aspect van 'de paapse poppecraam' zeer sterk aanvielen. Eigenbelang of de belangen van de eigen groep durfden
wel eens een rol spelen. Regulieren bevorderden bij voorkeur
de devotie tot de heiligen uit de eigen orde. De propaganda
voor een canonisatie betrof steeds een overledene uit de orde
waar men zelf toe behoorde. De parochiegeestelijken en de
bedevaartinstanties hadden vooral oog voor de heilige die in
hun bedehuis aanroepen werd. Met dit alles getuigde men van
een wat benepen kapelletjesgeest, die moeilijk te rijmen viel
met de klemtoon die de Contrareformatie legde op de universaliteit van de Roomse Kerk.
Het is duidelijk dat vaantjes en prenten tot de belangrijkste
middelen behoorden om de oude, door de protestantse kritiek
en de maatschappelijke en economische ontreddering na de
Beeldenstorm (1566) vaak sterk aangetaste devoties nieuw

Offerandeprenten droegen bij tot versterking van de
groepsidentiteit. De HH. Ambrosius en Damianus in een omhjsting
met schoolbenodigheden. Gildeprent van de Antwerpse
schoolmeesters. Kopergravure van Mathias de Meulemeester.
Ver.z
A.T.
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Leven in te blazen bij de grote massa. De aanwending hierbij
van religieuze grafiek lag des te meer voor de hand omdat men
in de Zuidelijke Nederlanden en meer bepaald hoofdzakelijk
te Antwerpen kon beschikken over een uitzonderlijk groot
aantal bekwame ontwerptekenaars en graveurs. Als centrum
van de produktie van devotieprenten verwierf de Scheldestad
in de zeventiende en de achttiende eeuw zelfs een internationale betekenis: zij leverde prenten voor tientallen buitenlandse bedevaartplaatsen, tot in Spanje, Italie en Oost-Europa toe.
De bedevaartvaantjes zetten na 1585 hun door de troebelen
enigszins gestremde veroveringstocht opnieuw verder in de
Spaanse Nederlanden. In steeds meer lokaliteiten kon men ze
zich tijdens `begankenisdagen' aanschaffen. Grote aantallen
wimpeltjes veranderden er van eigenaar. Wij citeerden reeds
een spectaculair cijfer in verband met Boxtel. Met het oog op
de verering van het mirakelkruis van Hoboken werden van
1594 tot 1603 3.008 en van 1604 tot 1613 32.650 vaantjes
gedrukt. Bedevaarders kochten in 1612 te West-Rozebeke
2.100 Mariavaantjes.
Zestiende-eeuwse archiefbescheiden bevatten zelden verwijzingen naar bedevaartprenten. Wanneer wij de term `beeldeken' ontmoeten, blijkt hij vaak geen sanctje aan te duiden
maar een metalen pelgrimsteken of een (door een `beeldendrukker' vervaardigd) pijpaarden heiligenfiguurtje. In de contrareformatietijd echter werden de vermeldingen van prenten
stilaan minder zeldzaam. Ondertussen geraakten de aloude
pelgrimstekens, vooral vanaf het midden van de zeventiende
eeuw, in onbruik.
Vaantjes en bedevaartprenten vervulden voor een goed deel
eenzelfde reeks functies. Zij vormden voor de bedevaarder en
zijn huisgenoten een blijvende herinnering aan de volbrachte
tocht. Vaak werden zij het voorwerp van eenzelfde toewijding
en verering als men in het bedeoord betuigde tegenover het
`mirakuleuze' beeld of de ' authentieke' reliek. De overtuiging leefde dat de afbeelding de religieuze betekenis en de
werkdadigheid overnam van het origineel. Meestal gewijd of
aan het genadebeeld of de relikwie aangeraakt, heetten zij een
helende en beschermende kracht te bezitten. Vooral de grotere
prenten, tegen de wand gehangen of op de binnenzij de van een
kofferdeksel of kastdeur gekleefd, vervulden binnenskamers
eenzelfde decoratieve en tot gebed en bezinning aansporende
functie als het op de schoorsteenmantel geplaatste of tegen de
muur gespijkerde vaantje. Toch bleken de vlaggetjes een
grotere populariteit te genieten bij de bedevaartgangers dan
prentjes. Met hun ruim oppervlak, waarop heel wat meer
informatie aanschouwelijk kon voorgesteld worden dan op
het gros van de bedevaartprenten, spraken zij de massa meer
aan.
Enkel vaantjes en grotere wandprenten konden bijvoorbeeld
de krachtlijnen van de geschiedenis van het heiligdom tonen
evenals de mirakuleuze genezingen, de bedevaartgebruiken,
enz.; aldus een geheugensteun en een illustratie vormend bij
de hoofdzakelijk mondeling overgeleverde informatie omtrent het betrokken bedeoord. Op de kleine bedevaartprenten
diende de voorstelling zodanig summier te worden gehouden
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Prentje van de H. Theresia (Antwerpse kopergravure van Abraham
Geloude) met btjgevoegd attest (gedrukt door de weduwe van
M. de Goesin te Gent) waaruit blijkt dat het in 1767 aangeraakt
werd aan de relieken van de H. Macharius te Gent. Verz. A.T.

(beperkt tot het meest essentiele) dat van de toeschouwers een
grote, voor velen al te moeilijk op te brengen fantasie en
voorstellingskracht werd geeist.
De vaantjes dankten hun populariteit vooral aan het feit dat zij
nog een heel andere functie vervulden dan de prenten. Leuk
wapperend, maakten zij deel uit van het uitbundige en vrolijke
vertoon dat met de `begankenissen' en de erbij aansluitende
kermissen verbonden was. Men liep er dansend mee in de
hand, stak het wimpeltje bij de terugkeer op de kop van het
paard of versierde er de met joelende bedevaartgangers beladen karren mee. Een niet geringe tegenstelling met de prenten
die immers in principe bedoeld waren als een cultusvoorwerp
dat in de privesfeer stof voor gebed en meditatie moest bieden.
Ondanks de voorkeur die de vaantjes bij het publiek genoten,
waren zij in sommige bedevaartplaatsen tijdens de achttiende
eeuw niet Langer te verkrijgen. Zo verspreidde te Hoogstraten
het kerkbestuur tijdens de `eeuw van de Verlichting' wel grote
en kleine prenten, maar geen vaantjes meer. Te Edegem werd
het Anthoniusvaantje vanaf 1703-1704 door een sanctje ver-

vangen. Dit wijst op het bewuste streven van de betrokken
kerkelijke verantwoordelijken om, via de prentjes, de bedevaarders een meer geprivatiseerde en verinnerlijkte vroomheid bij te brengen. Al van oudsher gaven bedevaarten aanleiding tot wereldse uitspattingen' , nu echter begonnen steeds
meer nogal rigoristische geestelijken zich te storen aan deze
uitwassen. In de catechese en predikatie betoogden 'verlichte'
zieleherders dat aan vele gelovigen de deelname aan bedevaarten diende ontraden te worden, wegens de talrijke zonden
die tijdens die tochten geschiedden. Zulke geestelijken zullen
de verspreiding van de vaantjes (soms betekenisvol als
misvaantje' aangeduid) zeker niet gestimuleerd hebben. Voor
hen was het wimpeltje een al te duidelijk symbool van het
uiterlijke, weinig vrome, vrolijke, j a ergernis gevende vertoon
dat met begankenissen maar al te vaak gepaard ging. Onafgezien dan nog van het feit dat verlichte geesten zich wel zullen
geergerd hebben aan sommige vaantjes die, met de rijkdom
aan informatie die zij ten toon spreidden, propaganda maakten
voor `bijgelovige' gebruiken. Neem bijvoorbeeld het Lierse
Sint-Corneliusvaantje van de Antwerpse kopergraveur Henricus Cause (1648-1699). Het toont ons het opwegen van een
zieke tegen zijn gewicht in (voor de kerk als offergift bestemd) graan. Welnu achttiende-eeuwse catechismuscommentaren halen deze praktijk uitdrukkelijk aan als een voorbeeld van superstitie.
In bedevaartplaatsen waar geen vaantjes te verkrijgen waren,
namen de bedevaarders uiteraard genoegen met prenten. Over
een gebrek aan belangstelling hoefde men dan meestal niet te
klagen. In het begin van de jaren zestig van de zeventiende
eeuw verspreidden de Mechelse jezufeten op drie jaar tijds
36.000 sanctjes met een voorstelling van de H. Franciscus
Xaverius Wiens reliek in hun kerk berustte. Zelfs in niet zo
heel belangrijke bedevaartplaatsen gingen jaarlijks honderden, soms duizenden prenten de deur uit. Ten behoeve van het
Kempische regionale bedevaartoord Minderhout bijvoorbeeld drukte men van 1744 tot 1790 in het totaal toch 23.000
prenten ter ere van Onze-Lieve-Vrouw van de Akker.
Het succes van het Xaveriusprentje te Mechelen stoelde op het
feit dat deze jezuletenheilige toen door zijn ordegenoten naar
voren werd geschoven als de grote pestheilige. De afzet van
een prent of een vaantje was uiteraard altijd recht evenredig
met de belangstelling die voor de betrokken bedevaart of
devotie bestond. De Mechelse jezdieten hebben echter wel
zeer in het bijzonder de aandacht van de Xaverius-vereerders
op de sanctjes getrokken. In een hele reeks, door pater Taisne
gepubliceerde, mirakelverhalen vertelden zij hoe de prentjes
genezing brachten wanneer die op de pestklieren werden
gelegd. Zij maakten tevens duidelijk dat de afbeelding van de
H. Franciscus Xaverius ook toverij, bezetenheid en koorts kon
genezen of afwenden. In tijden waarin ziekte, honger en
ontbering nooit ver weg waren en de mens zich machteloos
voelde tegenover de toorn Gods die deze plagen veroorzaakte,
garandeerden zulke verhalen een ruime afzet voor elke vorm
van wonderdadige' religieuze grafiek.
Prenten dankten hun succes dus meestal niet alleen aan de
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voorstellingen die erop voorkwamen, maar ook en vooral aan
de bovennatuurlijke, zelfs magische kracht die zij heetten te
hebben. Wij herinneren eraan hoe alleen reeds het zichtbaar
aanbrengen van prenten van de H. Rosalia of de H. Franciscus
Xaverius een probaat middel geacht werd tegen de pest. De
populariteit van de nog tot na de Tweede Wereldoorlog door
leurders evenals te Scherpenheuvel verkochte wandprent van
de H. Brigitta, wordt pas verstaanbaar wanneer men weet dat
een oud volksgeloof voorhield dat men de koeien meer melk
kon doen geven door ze te slaan met roeden die een afbeelding
van genoemde heilige hadden aangeraakt.
De eigenlijke voorstelling op prentjes was niet eens altijd van
doorslaggevende betekenis. Nadat men in 1767 het graf van de
H. Macarius te Gent had geopend, werden prentjes (met een
gezegeld attest van een kanunnik van Sint-Baafs) verspreid
die aangeraakt waren aan de relieken van de Sint, maar die de
genoemde heilige niet eens voorstelden. Zoveel was duide-

lijk: niet de afbeelding, maar wel het feit dat het drukseltje
aangeraakt was aan de heilige overblijfselen maakte het prentje tot een wapen in de strijd tegen besmettelijke ziekten.
Abt Van Ryckel beschreef in 1637 hoe bedevaarders te Wetteren prentjes, medailles of vaantjes kochten opdat zij gedurig
aan de aldaar vereerde H. Gertrudis zouden blijven denken.
Voor meer concrete problemen beschikte men te Wetteren,
nog volgens diezelfde bron, over andere middelen: om ratten
te verdrijven namen de gelovigen gewoon wat garde mee van
het kerkhof. Vooral wandprenten hadden, in de visie van de
Kerk, in de eerste plaats de bedoeling de gelovigen bestendig
te attenderen op het bovennatuurlijke. In dit opzicht waren zij
even nuttig als kostbare schilderijen. Dat was alleszins de
mening van de pater-generaal van de Societas Jesu in 1639.
Hij stoorde zich aan de dure schilderijen en andere kunstwerken in de kamers van de Zuidnederlandse jezdieten. Hij
verbaasde er zich des te meer over omdat, zoals hij terecht

Vouwprenten combineerden meditatie en ontspanning. Buitenzjde
van een als wisselbrief opgevatte Antwerpse vouwprent, uitgegeven
door Isabella Hertsens. Verz. A.T.

BinnenzUde van de voorgaande vouwprent, met voorstelling van de
passiewerktuigen.
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onderstreepte, juist in de Spaanse Nederlanden mooie prenten
in overvloed beschikbaar waren, waarmee men de godsvrucht
kon onderhouden zonder de armoedebeleving in het gedrang
te brengen. Het is duidelijk dat voor de Vlaamse jezdieten, net
zoals voor de meeste gelovigen, godsdienstige afbeeldingen
(of het schilderijen of gravures waren deed er in se weinig toe)
tot op een zekere hoogte ook een decoratieve functie bezaten.
In enkele gevallen kregen de religieuze prenten naast hun
spirituele en decoratieve ook een recreatieve functie. Een
mooi voorbeeld daarvan is de `Geestelijke Loterij' die in 1698
ontworpen werd door Reginaldus Cools, bisschop van Roermond en later van Antwerpen. Op deze wandplaat kwam,
afgezien van een afbeelding van het vagevuur, een lijst voor
van 68 categorieen zondaars. Elk type zondaar droeg een
kengetal. leder speler trok een nummer en las voor de overeenstemmende categorie zondaars een aantal voorgeschreven
gebeden. Een ander voorbeeld van een godsdienstige recuperatie van het onuitroeibare spelelement, biedt ons het reglement van het Antwerpse Knechtjeshuis. De weesjongens
mochten enkel voor een 'prijs' spelen, wanneer die uit een
heiligenprentje of uit het lezen van een gebed bestond.
Het bestaan van religieuze vouwprenten kan eveneens in de
recreatieve sfeer gesitueerd worden. Vouwprenten lokten een
sterke betrokkenheid uit bij de bezitter. Zij prikkelden de
nieuwsgierigheid en mikten op een gevoelsmatig geladen
effect: de verwondering. Wat er uiterlijk (zogezegd) uitzag als
een kleine wisselbrief, bleek, opengevouwen, tot verwondering van de toeschouwer, een afbeelding te zijn van de passiewerktuigen. Zelfs het bekijken van een gewoon devotieprentje had een zekere ontspannende werking: het kwam — in een
samenleving die nog niet door beeldmateriaal overspoeld
werd — tegemoet aan de in iedere mens aanwezige belangstelling voor het onbekende, het andere en het vreemde. Deze
prenten toonden wondere dingen: gebeurtenissen uit het leven
van Christus, Maria of de heiligen, kostbare reliekenhouders,
spectaculaire mirakelen, vorsten die deemoedig knielden aan
de voet van een mirakelbeeld, ver verwijderde bedevaartplaatsen, enz.
Het heilige werd in de devotieprent niet alleen aanschouwelijk maar ook tastbaar. Men kon het heilige nu met zich
meedragen. Prentjes, vooral die Welke op zijde of andere
textielstoffen gedrukt waren, naaide men als afweermiddel in
de klederen. Op het lichaam gedragen, vormden zij (naast
scapulieren en medailles) een door de Kerk getolereerd surrogaat voor de niet-christelijke amuletten die al sedert ontelbare
eeuwen ziekte, betovering en andere onheilen dienden of te
wenden. In dit opzicht waren in onze streken de kleine,
langwerpige 'briefjes' die aangeraakt waren aan de relieken
van de H. Driekoningen te Keulen zeer populair. Zij beschermden de drager onder meer tegen gevaren van de weg,
hoofdpijn, vallende ziekte, koorts, toverij en een plotse dood.
Gelijkaardige briefjes bestonden in de achttiende eeuw ook in
verband met onder andere de verering van de H. Donatus in
verscheidene centra zoals Aarlen, Antwerpen, Beveren-Roeselare en Mons. Zij dienden als afweermiddel tegen donder,
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bliksem en onweder. Men kon zulke drukwerkjes beschouwen
als een materialisering van het gebed. De reminiscenties die
zij met de traditionele, magische amuletten opriepen, waren
natuurlijk niet van acrd om het onderscheid tussen magische
en religieuze praktijken meer doorzichtig te maken voor het
gros van de gelovigen. Daarbij mag men niet uit het oog
verliezen dat de geestelijkheid met haar verhalen over mirakuleuze onttoveringen, met het uitdelen van prentjes tegen toverij, met haar langdurige betrokkenheid bij de heksenprocessen
en haar exorcismen het geloof in de alomtegenwoordigheid
van magische krachten levendig hield.
Tijdens het stervensuur kon men een prentje omknellen. In de
negentiende eeuw nog bestond het `god yruchtig gebruik' een
prentje van de H. Anastasius op de Borst der stervenden te
leggen om 'den doortocht van het leven tot de dood minder
pijnlijk te maken'. Prenten werden, als geIndividualiseerde
sacrale objecten, tot zelfs in de dood meegedragen. Op sommige geillustreerde gebedsblaadjes ter ere van Onze-LieveVrouw van Munchen stond uitdrukkelijk vermeld dat zij
samen met de bezitter ervan moesten begraven worden. In
1841 trof men in de Sint-Salvatorskathedraal te Brugge oude
in graven gekleefde houtsneden aan: niet zo verwonderlijk
wanneer men weet dat kinderen nog in de twintigste eeuw in
sommige streken van Nederland heiligenprentjes mee in het
graf kregen.
Religieuze prenten gaven de gelovigen de mogelijkheid 'actief' bezig te zijn met het bovennatuurlijke. Dit 'bezig zijn'

Door hun voorstelling bezaten bedevaartvaantjes naast een
religieuze ook een recreatieve functie. Het vaantje, uitgegeven
n.a.v. de Hagelkruisfeesten te Ekeren, biedt het bonte schouwspel
van een massa armoedzaaiers die gratis zitten te schransen onder
het toeziende oog van enkele rtjke lui. Antwerpse kopergravure
door Peter van Lisebetten naar een ontwerp van Filip Fruitiers.
Verz. A.T.
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nam tal van vormen aan. Men kon uit godsvrucht prenten
maken. Dit was het geval met de religieuzen die de vijftiendeeeuwse sanctjes produceerden, maar ook met sommige leken
zoals een Nicolaes van der Stegen, raadsheer van 's-Hertogenbosch, van wie — als bewijs, ten aanzien van Alva, voor
zijn rechtgelovigheid — gezegd werd dat hij niet alleen
religieuze beelden en schilderijen in zijn huffs had maar dat hij
ook zelf, uit overtuiging, godsdienstige prentjes schilderde.
Prentenuitgevers speelden bewust in op het verlangen van
sommige gelovigen naar godsdienstig geinspireerde handenarbeid. Zij brachten prenten op de markt die bestemd waren
om verknipt te worden. De prenten leverden dan een deel van
de bestanddelen (kruislieveheren bijvoorbeeld) voor het vervaardigen van allerlei `heiligdommen' of ander religieus frutselwerk.
In het raam van novenen of andere godsdienstige oefeningen
werden prentjes gekust. Godefridus Bouvaert, literator en
monnik van de abdij van Sint-Bernardus te Hemiksem,
schreef zijn genezing van de tering in 1719 toe aan het kussen
van de afbeelding van Onze-Lieve-Vrouw van Duffel.
De sterkste vorm van psycho-somatische toeeigening inzake
prenten bestond erin dat men bepaalde kleine exemplaren
gewoon verorberde. Zelfs nog in de tweede helft van de
negentiende eeuw verkocht men te Antwerpen hele bladen
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`met de koppen van alle denkbare heiligen voor hoofdpijn,
tandpijn, buikpijn, zelfs tegen de gevaren van de donder, als
men ze maar tijdig inslikte' .
Zulke en andere `bijgelovige' praktijken toonden aan dat de
geestelijkheid er toen, na eeuwen van binnenkerkelijke hervorming, nog niet in geslaagd was de gewone katholieken een
meer met de voorschriften overeenstemmende geloofsbeleving bij te brengen. De gelovigen bleken de vele miljoenen
sanctjes, wandprenten en vaantjes die sedert het begin van de
Contrareformatie bij jong en oud, arm en rijk verspreid waren,
hoofdzakelijk volgens eigen inzichten en noden geInterpreteerd en gebruikt te hebben, wars van de hooggestemde bedoelingen van de Kerk (1).
(1) De bewijsplaatsen voor wat in deze bijdrage naar voor is gebracht, kan men vinden
in: A: Thijs, Notities voor een studie van de Antwerpse 17de-eeuwse ' suffragia' , in: De
Gulden Passer, 61-63 (1983-1985), p. 561-594; Id., Devotie, winst en politiek: achtergronden van de produktie van neogotische devotieprenten in Vlaanderen tijdens de
tweede helft van de 19de eeuw, in: Cultuurgeschiedenis in de Nederlanden van de
Renaissance naar de Romantiek, Liber Amicorum J. Andriessen s.j., A. Keersmaekers,
P. Lenders s.j., Leuven-Amersfoort, Acco, 1986, p. 279-295; Id., Devotieprenten en
geloofsbeleving, de rol van de Antwerpse produktie uit de 17de en de 18de eeuw, in:
Oostvlaamse Zanten, 64 (1989), p. 235-252; Id., Van `Geuzenstad' tot katholiek bolwerk, maatschappelijke rol van de Kerk in contrareformatorisch Antwerpen, Turnhout,
Brepols, 1990, 260 pp.; Id., `Pelgrimstekens' in de Zuidelijke Nederlanden tijdens de
contrareformatietijd. Jan en Peter Oris: producenten van ' tinnen vaantjes' en andere
devotionalia, in: Oostvlaamse Zanten, 66 (1991), p. 67-88.

Devotieprenten tussen reformatie
en contrareformatie
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Ludo Vandamme
n de talrijke chronologische overzichten die
aan devotieprenten werden gewijd, valt het op
dat voor de 16de eeuw weinig relevante gegevens bekend zijn. Terecht wordt dan verwezen
naar de opkomst en doorbraak van de reformatie in Europa die zeker ook de Nederlanden niet onberoerd liet.
Binnen de reformatie werd immers de `prent' of het beeld
verdrongen door het woord, en was aan het woord `devotie'
Lange tijd een pejoratieve bijklank verbonden. Dat de devotieprent zich in deze periode niet kon doorzetten, ligt dan eigenlijk ook een beetje voor de hand.
De produktie, verspreiding en het gebruik van devotieprenten
roept immers een stabiel kerkbeeld en geloofsleven op: geloofspraktijk en verdieping worden ondersteund door iconografische hulpmiddelen; de geloofspunten die in andere kerken ter discussie worden gesteld krijgen hierbij meer dan
behoorlijke aandacht. Dit gaat zeker op voor de katholieke
reformatie in de 17de-eeuwse Zuidelijke Nederlanden: een
triomferende kerk die Naar kerkvolk `disciplineert' en met
woord en beeld op (de goede) weg helpt.
Tijdens de 16de eeuw was er helemaal geen sprake van een
stabiel geloofsleven en een kerkorganisatie vol zelfvertrouwen. Geloven in de 16de eeuw hield daarentegen tal van
keuzes en onzekerheden in. Naast de traditionele kerk werden
er andere wegen naar het eeuwig heil aangeboden en sommige
randgroepen met zeer concrete eschatologische verwachtingen plaatsten zich zelfs buiten de maatschappij. De overgangen waren onduidelijk, wellicht nog meer voor de tijdgenoot
dan voor ons die het religieuze veld van op een zekere afstand
kunnen overschouwen.
Het verdiepen van het geloofsleven ruimde plaats voor strijd
en polemiek: het aantonen van het eigen gelijk en van het
ongelijk van de `andere' Ook bier bleken iconografische
hulpmiddelen dienstbaar, maar van een andere orde dan de
devotieprenten van de 17de eeuw. Binnen de reformatie werd
daarenboven de voorrang van het woord' onderstreept.
De produktie en het gebruik van devotieprenten bleef ook
tijdens de 16e eeuw in bepaalde religieuze instellingen gehandhaafd. Bekend is bijvoorbeeld de activiteit van enkele
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karmelitessenkloosters zoals die van Vilvoorde en Brugge.
De kartuizerinnen van het klooster Sint-Anna-ten-Woestijne
buiten Brugge hadden in 1566 in het karmelitessenkloostertje
Sion binnen de stadsmuren onderdak gekregen en spraken
zich nadien lovend uit over de artistieke religieuze prentkunst
die in Sion leefde. Reeds op het einde van de eeuw had dit
kloostertje trouwens een grote faam op het vlak van de miniatuurkunst opgebouwd.
Dat er sanctjes' werden geproduceerd en een afzet vonden
buiten de religieuze instellingen leren we uit enkele paneelschilderijen zoals de maagschap van Sint-Anna (Quinten
Metsijs, 1509). Het is wellicht eerder toevallig dat het kunstwerken betreft die de doorbraak van de reformatie voorafgaan. Over het gebruik in het interieur van kleine houtsneden
of gravures met de afbeelding van religieuze voorstellingen
laten de 16de-eeuwse boedelbeschrijvingen ons in de steek,
een historische bron die ons anders wel toelaat binnen te
treden in het prive-Leven van de gewone sterveling.
Algemeen wordt aangenomen dat de doorbraak van de reformatie in onze gewesten de doorbraak van de devotieprent
heeft afgeremd. Tijdens de 16e eeuw waren immers zowel de
technische middelen als het nodige kapitaal voorhanden om
een grootschalige prentenproduktie op te zetten. Maar zowel
de geloofsstrijd als de prioriteit die de reformatie aan het
woord verleende gaf een ander beeld te zien.
De reformatie oefende zowel kritiek uit op het gebruik van
afbeeldingen als op een reeks diep ingewortelde religieuze
thema' s zoals de verering van heiligen en de grote aandacht
voor Onze-Lieve-Vrouw. Vooreerst introduceerde de protestantse hervorming een duidelijke scheiding tussen het aardse
en het hemelse, tussen het materiele en het spirituele. Het
vermaterialiseren van het goddelijke vond in de ogen van de
reformatoren weinig genade. Devotionele praktijken dienden
plaats te maken voor de prediking en de lectuur van de Bijbel.
Vooral Johannes Calvijn Wiens leer in de tweede helft van de
16e eeuw de reformatie in de Nederlanden kleur zou geven,
ging daarin vrij ver2. De invloed op de beeldenkritiek was al
vlug voelbaar en dit op verschillende niveaus: van kleine,
individuele acties waarbij heiligenbeelden het moesten ontgelden en het bespotten van de beelden die in een processie
werden rondgedragen tot kritisch gestemde rederijkersstukken zoals Eduard De Denes tekst Hoort al ghij gildekens. De
weerzin voor de rol die de beelden binnen het traditionele
geloofsleven speelden, kwam het meest spectaculair tot uiting
in de zomer van 1566 toen honderden kerken, kloosters en
kapellen in de Nederlanden van beelden werden gezuiverd.
Deze Beeldenstorm was een bijzonder complex gebeuren,
maar het religieuze motief van het zuiveren van de afgodbeelden' was toch overheersend.
Binnen nieuwgezinde kringen valt steeds opnieuw het frequent bezit en gebruik van boeken op. Dit had vanzelfsprekend veel te zien met het groot belang dat aan het `woord', aan
de Bijbel als het woord van God werd gehecht. Reformatorische bijbeltjes en commentaren vonden vanaf de jaren twintig
gretig aftrek. Tijdens zijn reis in de Nederlanden in 1520 werd
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de pauselijke nuntius Hieronymus Aleander getroffen door de
verspreiding van verdachte lectuur in brede kringen. Zelfs in
de kringen van ambachtslui gingen boeken vlot van hand tot
hand. Werd deze lectuur aanvankelijk rechtstreeks vanuit de
Duitse gebieden de Nederlanden binnengebracht, dan ontwikkelde zich vooral in Antwerpen al vlug een eigen produktie
van heterodoxe literatuur. Na 1550 was het hoogtij voorbij,
maar aan de stroom ketterse boekjes kwam geen einde; daar
werd in voorzien door drukpersen die in de migrantenoorden
draaiden (vooral Emden) en waarvan de boeken via klandestiene kanalen in de Nederlanden werden verspreid3.
Bij dit alles mag zeker het gesproken `woord' niet veronachtzaamd worden: de grote doorbraak van de nieuwe leer tijdens
het Wonderjaar was vooral het werk van de hageprekers die
voor sours duizendkoppige massa' s in open veld hun boodschap verkondigden.
Van een beeldcultuur kan binnen de reformatorische kringen
in de 16e eeuw dus bezwaarlijk worden gesproken. Treffend
is bijvoorbeeld dat, nadat het calvinisme zich na 1576 (tijdelijk) in Vlaanderen had hersteld, de kerken niet alleen van
beelden werden gezuiverd maar dat daarenboven, zoals in
enkele Brugse bedehuizen, de kerkmuren met `diversche
schriftueren' werden beschilderd.
De vage contouren tussen de verschillende religies had met
name ook voor de heiligencultus zijn consequenties. Het
vereren van heiligen bleef in een brede onderstroom aanwezig
maar lijkt zich nauwelijks van ' sanctjes' te hebben bediend.
Een vrij gedetailleerd onderzoek naar het boekenbezit in
Amiens tijdens de 16e eeuw leert dat bijvoorbeeld de Legenda
Aurea van Jacob van Voragine er veruit het meest verspreide
boek was bij de stadsbevolking. Het betreft een verzameling
heiligenlevens die op een vrij vlotte en toegankelijke manier
werden gepresenteerd en nog volop een middeleeuwse religieuze sfeer uitademen. Het ging hierbij uitsluitend om edifies
in de volkstaal. Anderzijds valt het wel op dat na 1558 de
belangstelling sterk achteruitgaat, dus precies in een periode
dat het calvinisme in de regio vaste voet verwerft4.
Dat de overgang naar de reformatie niet onmiddellijk gepaard
ging met een beeldenstorm in de prive-sfeer, wordt trouwens
ook door de boedelbeschrijvingen van vluchtelingen of arrestanten door de Raad van Beroerten aangetoond. De Doornikse
garentwijnder Baulduin d' Autigem had bijvoorbeeld naast
twee bijbels en nog een `aultre mauvais livre' ook een geschilderd portret van de H. Christoffel in huffs.
Daarnaast maakte de reformatie zelf gebruik van de populariteit van heiligen om eigen waarden ingang te doen vinden. De
afbeelding van de H. Anna met haar familie bijvoorbeeld vond
een ruime verspreiding in de vorm van eenbladdrukken als
werk van Duitse vroeg-zestiende-eeuwse graveurs en houtsnijders. Deze prenten werden nu wel van hun devotionele
intentie ontdaan en ingeschakeld in een pleidooi voor de
ouderlijke verantwoordelijkheid in de intellectuele opvoeding van de kinderen. Leren lezen en schrijven werd vanzelfsprekend gezien in functie van de persoonlijke bijbellectuur
die kon bijdragen tot een grotere individuele vroomheid5.

Niettemin eiste de prent ook binnen de reformatie haar rol op.
Zo werd binnen de hervormde kringen de spotprent intens
gehanteerd. Dit was vooral in Duitsland het geval, maar de
invloed op onze gewesten was niet gering. Zo leurden liedjeszangers en boekencolporteurs ook wel met spotprenten; dit
was in elk geval het geval met twee Noordnederlanders die
omstreeks 1556 in Brugge werden gearresteerd 6. Ook gevestigde kunstenaars leenden zich wel tot een controversieel
ontwerp. Als men er de 16e-eeuwse boedelbeschrijvingen op
naleest, lijken prenten en schilderijen met spottende taferelen
gretig aftrek te hebben gevonden. Ook hier is er van eenduidigheid nauwelijks sprake en was de tolerantiedrempel van
het individu groot. Ten taffereelkin daer een munnick een
bagyne op haer gat smit' sierde in 1559 het overigens rijke
interieur van de rentmeester van Rotselaar, dat verder door
talrijke Mariabeelden werd opgefleurd. Ook binnen de katholieke wereld had men met spotprenten een antwoord op de
protestantse aantijgingen klaar. De afname van hun populariteit binnen deze kringen naar het einde van de 16e eeuw toe,
verwijst naar het toenemend belang van de eigen contrareformatorische beeldtaal die o.a. via devotieprenten een uitweg
vond.'
Wat de spotprent reeds had aangetoond, wordt zeker bevestigd door de boekillustratie: de prentkunst groeit tijdens de
16e eeuw naar een hoogtepunt en de reformatie heeft er zich
ook van bediend. Het onderscheid tussen losse prent en boekillustratie valt trouwens niet steeds te trekken. Onlangs werd
aandacht gevraagd voor de houtsnedereeks 'de passie Delbecq-Schreiber' die zowel los, in handschriften als in een
brede waaier 16e-eeuwse drukken werd verspreid. Ook hier
valt het trouwens op hoe deze passie-iconografie zowel bruikbaar was voor ' onverdachte' devote boekjes als voor het
illustreren van werk van Luther dat in de jaren twintig van de
Antwerpse persen van Claes de Grave kwam8 . Drukkers enerzijds en graveurs en prentenhandelaars anderzijds zochten
graag elkaars aanwezigheid op. De onschatbare rol die de
`Officina Plantiniana' trouwens in de ontwikkeling van boekillustratie speelde is goed bekend. Het is deze goed uitgebouwde infrastructuur die vanaf de zestiende eeuw optimaal
zal worden gevaloriseerd door de ijverige contrareformatie
die ten voile de kracht van het beeld aanwendde.
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Joanna Peeters & Jan van Hemelryck
Zestiende eeuw: stagnatie en overgang naar graveurs
is gevolg van de Reformatie trad er, tijdens de
eerste helft van de 16de eeuw, een tijdelijke
stagnatie op in de produktie van de devotieprenten. Toch was er enige evolutie merkbaar.
Van bij het begin van die eeuw werd de houtsnede verdrongen door de kopersnede of burijngravure, die
reeds in 1435 ontstond en waaruit zich de ets of sterkwaterplaat ontwikkelde.
De oude thematiek werd behouden en aangevuld: de geloofsmysteries, de bijbelse verhalen uit het Oude en het
Nieuwe Testament, evenals belangrijke godsdienstige voorstellingen. Zoals bij de vroegste prentjes bleven de beeltenissen van de Zaligmaker, Zijn Moeder, en van veel vereerde
heiligen in gebruik. Sommige taferelen werden over verscheidene plaatjes uitgewerkt, vermoedelijk om ze zo in boeken te
laten opnemen. Ze werden echter ook, al of niet genummerd,
in serie of afzonderlijk verkocht. In zijn `L' Imagier' wijst
Norge erop dat, vanaf de tweede helft van de zestiende eeuw,
de produktie geleidelijk overgaat naar de ateliers van de
graveerders, daar waar de aanmaak van de eerste op koper
gegraveerde prenten nog hoofdzakelijk gebeurde in de kloosters, o.m. in Dendermonde, Gouda, Vilvoorde, Mechelen en
Sint-Truiden.
Volgens Bauwens — in zijn studie over 'Het oeuvre van L.J.
Fruytiers' — werd deze bedrijfstak, of zeggen we beter: dit
kunstambacht, in 1567 naar Antwerpen overgebracht door de
Haarlemmer Philippus Galle (1537-1612) alias Galaeus. Daar
was hij leerling van Hieronymus Cock, die zelf uit Leiden
kwam. Galle werd de stamvader van drie graveursgeslachten.
Vooral onder invloed van de jezdieten kwam er, met de
contrareformatie, een opbloei van de devotieprent. Het aantal
graveurs nam vlug toe. Vanaf 1585 werd Antwerpen niet
enkel de belangrijkste vesting van het katholicisme in de
Nederlanden maar ook, dank zij belangrijke drukkerijen zoals
die van Plantijn, de grootste prentenmarkt van Europa. Van
dan of leefden hele families (meer dan 160 in Antwerpen) 'van
devotieprentjes' , als graveurs, inkleurders (dikwijls vrouwen
en kinderen), drukkers en/of handelaars.
Bij ons en in Frankrijk waren de prentjes echter ook te koop bij
marskramers. Ze dienden volgens Norge sours zelfs als ruilmiddel voor b y . metaalafval. Handelshuizen die schilderijen,
wandtapijten en andere kunstvoorwerpen exporteerden, leverden in die tijd grote hoeveelheden prentjes aan het buitenland, zo lezen we in het Ilemels Prentenboek' van Verspaandonck. Maar het waren vooral de jezuleten die de Antwerpse
prentjes verspreidden door hun missiearbeid overzee, tot in
Spaans-Amerika en het verre Oosten. Zo werden ze uitdragers
van de Vlaamse cultuur en van de West-Europese produktietechnieken. Jennes bestudeerde de `In yloed der Vlaamse
prentkunst in Indie, China en Japan tijdens de XVIe en de
XVIIe eeuw' en stelde vast dat, hoewel de traditionele Chinese
technieken weinig werden beIn yloed, men daar wel (vooral in
de 17de eeuw) de voorstellingen overnam voor de versiering

Gravure(papier, 88 x 63 mm) van Michel Bunel uit het begin van
de 18de eeuw met de voorstelling van de H. Sabina,
Brugge, Sint-PietersabdU (foto: Oostkamp, J. Breyne)

van voor de uitvoer bestemde Borden. Ze werden er ook op
inktstaafjes aangebracht en zo op grote schaal onder het yolk
verspreid. Ook door de jezdieten reikten de invloeden evengoed tot in Mexico als tot bij de Mongol-schilders in Indie.
De prentkunstnijverheid van Antwerpen kreeg zo wereldfaam. Spaans-Amerika was in die periode zelfs het grootste
afzetgebied van de Antwerpse prentenhandel.
Ook de graveurs zelf zorgden voor de uitvoer naar Frankrijk,
Duitsland, Spanje, Italie, Oostenrijk en volgens Verjans zelfs
naar Hongarije.
Hier en elders gebruikten de jezukten de devotieprenten als
didactisch materiaal bij hun godsdientlessen en als herinneringsprenten voor de congregaties. Zo stimuleerden de devotieprenten de verspreiding van Vlaamse kunst, ook naar het
brede publiek toe o.m. naar aanleiding van de H. Communie,
huwelijk, jubileum, prijsuitreiking..., in het bijzonder wanneer het in de scholen de gewoonte werd deze prenten uit te
delen als beloning. Een gebruik dat eeuwen stand hield, zeker
tot na de Tweede Wereldoorlog, ook in buitenlandse scholen.
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Plaatselijk waren er volgens Van Heurck dikwijls nog andere
gebruiken aan verbonden. Zo in West-Vlaanderen waar de
dorpspastoor na de oogst door de kinderen hop liet inzamelen
ten voordele van de kerk. In ruil kregen ze dan een snoepje en
een prentje. Omdat dit ook het tijdstip was van de aardappeloogst werden die prentjes `patatten-beeldekens' genoemd.
In Mons en ook in Leuven werden tussen de luiers van de
vondelingen fragmenten van devotieprenten gevonden. De
moeder bewaarde het andere gedeelte van het prentje om dat
als bewijsstuk te kunnen gebruiken, wanneer het financieel
mogelijk werd het kind terug te halen.
De Contrareformatie legt vanzelfsprekend de nadruk op de
door de protestanten aangevallen leerstellingen en praktijken,
waaronder de verering van de heiligen, het bestaan van het
vagevuur en het bidden voor de overledenen. Bauwens stelt
dan ook vast dat in deze periode de iconografie van de heiligen
een levendig bestanddeel werd van het godsdienstbeleven.
De vroeg-middeleeuwse themata uit de mystiek werden weer
opgenomen in allegorien en emblemen: Passie, H. Hart, geestelijk liefdesspel, bloemensymbolen, hartemblemen... In
1531 was immers in Augsburg het `Emblematum Tiber' van
A. Alciat verschenen en vanaf dan werden zinnebeelden in
Europa bijzonder populair. Tot in de 18de eeuw verschenen in
de Nederlanden niet minder dan 250 embleemboeken.
In de 16de en 17de eeuw werden in Duitsland de prentjes met
motieven van de mystiek en met heiligen als heldenfiguren
getypeerd als `typische jezdietenstiF
Bauwens meent ook dat het misschien iets te ver gaat om van
een `Antwerpse school' te spreken, maar toch hebben de bier
geproduceerde prentjes gemeenschappelijke trekken in de
thematiek, de compositie en de ornamentiek; ook in de inkleuring zoals o.m. de hemelsblauwe wolken, afgezoomd met
donkerblauwe halve ringen, de gouden of goudgele H. Geest
en de met overvloedige rode stippeltjes overtekende, gegeselde of gekruisigde Christus. Van Vlaamse oorsprong waren,
volgens Spamer, trouwens ook reeds de vroegere prenten die
rond de koperets een handgeschilderde bloemenrand kregen
en zo kunnen gezien worden als een overgang van de minia-
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tuur naar de pure koperets. Anderzijds was er wel zowat overal
belangstelling voor het inkleuren, zo ook in Augsburg en in
Bazel, zoals we bij Brauneck kunnen lezen.
Toch meent Van Heurck dat de prentjes aanvankelijk slechts
ingekleurd werden wanneer de slijtage van de platen verdoezeld moest worden. Een goede kopergravure vertoont immers
tallow grijsvariaties, die er de typische charme van vormen,
die bij inkleuring verloren gaat. Verspaandonck vermoedt dat
de meest smaakvolle en zorgvuldige inkleuringen in die tijd
door kloosterzusters of begijnen gebeurden. Mogelijk is dat
waar voor onze streken, dock in Keulen b y . wordt het prentschilderen reeds in 1510 erkend als beroep, wat daar meteen
betekende dat kloosters er officieel geen handel meer mee
mochten drijven. Sommige inkleurders te Antwerpen, zoals
o.m. Michel Cabbaey (ca 1660-1722) zijn echte kunstenaars.
Anderzijds gebeurde het inkleuren in ateliers heel dikwijls
met schablonen niet altijd even zorgvuldig. Daarbij kwam het
voor dat de inkleurders de onderdelen van de prent verkeerd
begrepen, zodat b y . de kledij een andere vorm kreeg.
In de 16de en 17de eeuw waren het ook meestal dezelfde
graveurs en drukkers die, naast prenten bestemd voor het
adellijk publiek en de rijke burgerij, ook prenten drukten met
populaire onderwerpen voor het grote publiek. Dit is zo o.m.
voor Hans Liefrinck (1518-1573). We sluiten ons dan ook aan
bij Maurits De Meyer met de vaststelling dat een devotieprentjes-graveur op dat ogenblik zeker niet iemand was die
zich daar op toelegde omdat hij niets beters kon verwezenlijken. De jezdieten gaven trouwens de voorkeur aan de beste
graveurs. Ze hielden daarbij dan ook geen rekening met de
sours minder stichtelijke levenswandel van de kunstenaar.
Wat de inhoud betrof: voor de heiligenprenten moest er vanaf
de 16de eeuw rekening gehouden worden met het Concilie van
Trente, dat streng optrad tegen verregaand realisme, zoals
naakten of gedetailleerde folterscenes. Op 27 maart 1594
werd, op last van de jezukten, een eerste reeks suffragien
uitgegeven: heiligenprentjes met een, uit het Latijn vertaalde,
Nederlandstalige tekst. Dit snort prentjes bleven de jezdieten
verkopen tot bij de opheffing van hun orde op 20 september
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1773. Een lucratieve handel, schrijft Van Heurck. Een speciale vorm hiervan waren de gebedsprentjes, waarbij de tekst
bestond uit een gebed, meestal bij een tafereel uit het Leven
van Christus of van Maria; een episode uit het Evangelie of
een van de vier uitersten van de mens.
In dezelfde lijn lagen de offerandebeeldekens die op bestelling van gilde of ambacht werden gegraveerd. Op het jaarlijks
patroonsfeest werden ze uitgedeeld tij dens de Eucharistieviering. De hierop voorgestelde heiligen waren dan uiteraard de
patroons van de betreffende gilden. Zo bijvoorbeeld voor de
vishandelaars: Petrus, Philippus en Jacobus; voor de schutters: St.-Antonius; voor de kantwerksters de H. Anna, die,
samen met O.-L.-Vrouw ook de patrones is van de leerlooiers.
St.-Paulus is dan weer de patroon van de schoenmakers, enz...
Dikwijls werd de patroonheilige ook nog vergezeld van een
paar ambachtslui en werden in de randversiering de belangrijkste werktuigen van het ambacht opgenomen. De tekst was
een verklaring of een kort gebed in versvorm. Dat snort
prentjes werd in werkplaats of woonkamer opgehangen en elk
jaar vervangen.
Volgens Van Heurck en Boekenoogen was het ook in deze
periode dat er geklede beeldekens verkocht werden. Van die
prentjes werden eerst bepaalde delen weggeknipt. In de regel
zijn dat mantel of kleed. Tegen de achterkant van de verknipte
prent werden dan stukjes kostbare stof (of zilverdraad) gekleefd om de personages opnieuw te kleden. Door dit knip- en
plakwerk verdween sours de naam van de graveur. Vaak was
ook de lijst van dergelijke geklede prenten speciaal beschilderd of met haverstro beplakt.
17de eeuw:
verdere bloei van de religieuze embleemprentjes,
de bedevaartprentjes en ontstaan van de bidprentjes
Zoals we voorheen reeds vermeldden, werden al die tijd ook
taferelen uit het Nieuwe Testament in beeld gebracht.
In dit verband ging E.P. Verjans o.f.m. in Het Vlaamse
Kerstboek - 1933, op zoek naar: 'De Voorstelling van Kerst-

Viff fraai ingekleurde gravures
(perkament, 105 x 66 mm) uit
eenzelfde reeks van de
Antwerpenaar Cornelis van
Merlen (1654-1723). Ze stellen
heiligen voor met hun
traditionele attributen: Petrus
(1), Paulus (2), Bernardus (3),
Felix van Cantalice (4) en
Agnes (5).
Brugge, Sint-Pietersabdij
(dia: Oostkamp, J. Breyne)

Ingekleurde gravure (papier, 115 x 85 mm) met de voorstelling van
de H. Birgitta.
Brugge, Sint-Pietersabdij (foto: Oostkamp, J. Breyne)

mis op de Vlaamsche santjes en bidprentjes' . Hij vond er die
ondertekend waren door Theodorus Galle (1571-1633), Frans
Huberti (1630-1687) en door een van de drie naamgenoten
Cornelis Galle.
Op sommige van die prentjes werd het Lijden in verband
gebracht met het Kerstkind. Engelen brengen dan de lijdenswerktuigen aan 'Jesus Salvator' of er verschijnt een kruis
boven de kribbe, zoals bij Michiel Cabbaey (1660-1722). Ook
M.A. Goetiers (1637-1686), M. Bouche (1645-1693) en Cornelis De Boudt (ca. 1660-na 1735) produceerden Kerstdevotieprentjes. Om nu terug te komen op de religieuze embleemprentjes: hiervoor waren vooral de publikaties van de
`Amoris divini emblemata' (1615) van belang (de zinnebeelden op de Goddelijke Liefde) van Otto Venius en de Pia
Desideria' (1624) (de Goddelijke Wensen) van Herman
Hugo, s.j. De prentjes uit deze werken waren ontelbare keren
gegraveerd en als devotieprenten verspreid. Van Dyck merkt
in 'Le Messager de Saint Antoine' nr. 9 van 1984 terecht op
dat op deze prentjes bijna uitsluitend kinder- of engelenfiguren voorkwamen. Het kind symboliseert dan de mens of de
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ziel (anima), terwijl met de engel de Goddelijke Liefde (amor
divinus) of God zelf bedoeld is.
Tot de categorie van de embleemprenten behoort ook de
Uurwijzer van het Lyden van Christus, die loopt van Witte
Donderdag 6 u. (de voetwassing) tot Goede Vrijdag 5 u.
(Jezus' begrafenis). Aan de hand van die prent kon de gelovige zich op ieder uur van die dagen over een bepaalde episode
uit de Passie bezinnen.
Er bestaat ook een Uurwijzer van het lijden Mariae. Vele
auteurs vermelden ook de handprent waarvan we een paar
exemplaren terugvinden in de verzameling Van Hemelryck.
Een ervan werd gegraveerd door Th. Van Merlen, vader
(1609-1672) of zoon (1661-?). Ze is getiteld: Ileimelyck
onderzoek der conscientie eer men slapen gaet' .
Op elke vinger is een emblematische voorstelling gegraveerd.
De vroegste vermelding van de Geestelijke Hand als devotieprentje dagtekent overigens reeds van 1466 en werd in Duitsland teruggevonden. Aanvankelijk kwamen ze talrijk voor in
handleidingen voor de opleiding van kloosterlingen. Vanaf de
16de eeuw kwam ze veelvuldig voor in heel West-Europa. Als
zelfstandige devotieprent werd ze vooral verspreid in de
lekencongregaties van jezuIeten en minderbroeders en dit tot
in onze eeuw.
In eigen gewesten lag ze zeker aan de basis van de, soms
geestelijke, soms profane Hartehand: een dubbele hand die
aan de pols kan scharnieren en omgeplooid worden. Stalpaert

Gravure(papier, 79 x 57 mm) uit de 18de
eeuw met de voorstelling van de H.
Gertrudis.
Brugge, Sint-Pietersabdij (foto: Oostkamp,
J. Breyne)
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vermeldt profane hartehanden met Nederlandse, maar ook
met Franse teksten, Geestelijke hartehanden met Mementomori-teksten en tenslotte geestelijke hartehanden met JezusMaria kenmerken of met Jezus-kenmerken.
In de verzameling Van Hemelryck vinden we een `Geestelyke
handt' als dubbelprent, met op de linkerzijde een korte tekst en
rechts voor elke vinger een vers van vier regels als richtlijnen
our `aen godt en mensch te behaegen' . Deze handprenten
mogen niet verward worden met de handschoenprent, een uit
papier geknipte en beschilderde handschoen waardoor men
zich a.h.w. aan Christus toewijdde.
Vanaf de 17de eeuw ontstonden de, meestal regionaal gebonden, volkse bedevaarten, die zich ontwikkelden uit de middeleeuwse `boet' -vaarten, maar er tenzeerste van verschilden.
Die ‘bede' vaarten stelden, naast de traditionele en plaatselijke heiligen, vooral de Mariaviering centraal. Werden er reeds
in de 15de eeuw prentjes meegegeven als bewijs van de
gerealiseerde boetevaart, dan werden in de 17de eeuw de
bedevaartprentjes gekocht als geschenken voor familie en
kennissen. Bij Brauneck lezen we dat het in Altottingen en op
vele buitenlandse bedevaartsoorden meestal Antwerpse devotieprentjes waren. Te Kevelaer, in het oude Gelderland (nu
Noord-Rijn-Westfalen) ontstond de bedevaart zelfs rond een
devotieprentje dat in 1640 te Antwerpen gedrukt werd.
Circa het midden van de 17de eeuw werden devotieprentjes
voor het eerst ook gebruikt bij het afsterven van religieuzen.

Ingekleurde gravure (papier, 90 x 63 mm)
gestoken door Louis Fruytiers (1713-1783)
met de voorstelling van de 'one Christus.
Brugge, Sint-Pietersabdij (foto: Oostkamp,
J. Breyne)

Ingekleurde gravure (papier, 88 x 63 mm)
gestoken door Jacob de Man de Oudere
(ca. 1650-1719) met de voorstelling van de
H. Benedictus.
Brugge, Sint-Pietersabdij (foto: Oostkamp,
J. Breyne)
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Zoals recent nog aangehaald door Van der Linden in het
Tijdschrift van de Heem- en Oudheidkundige Kring van Berlare, schijnt het gebruik ontstaan te zijn in Noord-Nederland,
dock waren ook daarbij de prentjes bijna uitsluitend van
Antwerpse oorsprong. Op de keerzijde werden ze van een met
de hand geschreven 'in memoriam' voorzien. In Haarlem en in
Rotterdam gebeurde dat hoofdzakelijk door de zgn. `Klopjes' .
Dat zijn `geestelijke dochters' die in de regel ongehuwd waren
en in gemeenschap of bij familie leefden. Behalve met onderwijs en ziekenzorg hielden ze zich bezig met het beschilderen
van devotieprenten. Hun benaming gaat terug op het feit dat ze
de gelovigen opklopten om de mis bij te woven.
Omdat er op deze overlijdensprentjes om een gebed voor de
overledene gevraagd werd, werden ze bidprentjes genoemd.
Ze kunnen beschouwd worden als een verdere ontwikkeling
van de berechtingsprentjes, die veelvuldig in omloop waren
Binds de Contrareformatie. Maar meestal is er bij de eerste
bidprentjes absoluut geen verband tussen de voorstelling en
het sterven.
Toch werden in deze periode ook de zgn. Ars Moriendiprenten verspreid. De benaming van deze emblemata verwijst
naar een traktaat uit de 14de eeuw (de kunst om wel te
sterven).
De afbeeldingen hebben betrekking op dood en vergankelijkheid: doodstrijd, uitvaart, Laatste Oordeel, vagevuur, hemel
en hel, Verrijzenis... Dat waren themata die in de Contrareformatie wortelden. De bedoeling was uiteraard moraliserend.
Tot nu toe hebben we bij geen enkele auteur aanwijzingen

Gravure(papier, 66 x 45 mm) uit de 17de
eeuw met de voorstelling van de H. Ursula,
g
estoken door Cornelis Galle III.
Brugge, Sint-Pietersabdtj (foto: Oostkamp,
J. Breyne)

S. V

gevonden waaruit zou blijken dat deze Ars-Moriendi-prenten
als bidprentje werden gebruikt tijdens de 17de eeuw.
De doodsymboliek vinden we, behalve bij de Ars-Moriendiprent, ook op het gewone devotieprentje en bij de knekelprent:
stillevens met knoken en doodshoofden, Pietje de Dood, een
gevleugelde zandloper, geraamten en zeisen. Deze rauwe
symboliek werd dikwijls in verband gebracht met de talrijke
epidemieen van zwarte pest, cholera, tyfus, pokken... In de
18de eeuw werden de knekelattributen op een altaar of een
tafel gegroepeerd, een gebruik dat kan vergeleken worden met
versierde' grafstenen en beschilderde grafkelders, zoals by.
in het St.-Pietersgasthuis in Leuven. Deze prenten zullen tot
ver in de 19de eeuw nog als bidprent gebruikt worden.
18de eeuw: Het bidprentje nu ook in Vlaanderen;
invloed van de Franse Revolutie;
teloorgang van de Antwerpse graveerkunst;
terreinwinst van de knipselprent
Rond 1730 doken in Amsterdam de eerste gedrukte bidprentjes op, die ook voor leken werden gebruikt. Aanvankelijk
echter slechts voor de gegoede burgerij. De tekst van de
bidprentjes was eerst zeer eenvoudig: alleen de naam van de
overledene werd vermeld. Sporadisch ook de leeftijd en bijna
altijd dezelfde formulering: 'Bid voor de ziel van Zaliger...' .
Mettertijd werd de tekst uitgebreid met citaten uit de bijbel en
uit de evangelien. De vermelding R.I.P. (Requiescat in Pace =
dat hij/zij ruste in vrede) ontbrak ook nooit.

Gravure(papier, 66 x 45 mm) uit de
17de eeuw met de voorstelling van de
H. Antonius Abt door Cornelis Galle.
Brugge, Sint-Pietersabdij
(foto: Oostkamp, J. Breyne)
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Gravure(papier, 66 x 45 mm) uit de 17de
eeuw met de voorstelling van de H. Monica.
Brugge, Sint-Pietersabdtj (foto: Oostkamp,
J. Breyne)
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Devotieprentje met de Kerstvoorstelling.
Dit Vlaams `kantbeeldeken' met miniatuur
werd uitgevoerd op velijn in de 17de eeuw.
Prive-verzameling (film: Sint-Truiden,
Provinciaal Museum voor Religieuze
Kunst)
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In Vlaanderen en in de rest van de Zuidelijke Nederlanden
verliep de evolutie later en trager.
Hier verschijnen de handgeschreven prentjes pas na 1755.
Waarschijnlijk werd de Nederlandse traditie via familietradities bij ons overgenomen.
De trage groei werd nog geremd en zelfs bijna volledig
verlamd door de godsdienstvervolging tijdens de Franse Revolutie, ook al door de beperkingen opgelegd door Jozef II.
Van der Linden noteert verder dat vanuit de pre-romantiek
(1760-1800) een hang ontstond naar het mysterieuze en het
zwaarmoedige, wat dan weer aanleiding gaf tot de produktie
van kerkhofprentjes of zerkjes.
Intussen was enerzijds de strijd tegen het protestantisme
gestreden en werden anderzijds in Antwerpen de graveurs met
enig niveau zeldzaam. Een aantal waren overleden, maar vele
Antwerpse koperstekers waren ook uitgeweken. Zo o.m. de
familie Sadeler waarvan we leden terugvinden in Duitsland,
Italie en Oostenrijk.
De bestaande koperplaten worden echter doorverkocht van de
ene drukkerij aan de andere. Het afdrukken bleef zo nog lang
doorgaan. Zo zijn er de `beeldekensverkoopsters' Suzanne
Verbruggen (ca 1685-1752); Isabelle Hertsens die de zaak van
voornoemde overnam, Anne Bunel, die in 1728 opgenomen
werd in het gilde als `meester'-verkoopster en Juffrouw Fruytiers die in 1782 meesteresse-handelaarster was. Zij erfden of
kochten platen van devotieprenten en lieten ze onder eigen
naam afdrukken.
Al die prentjes werden dan ook nog steeds uitgevoerd. In zijn
inleiding tot het werk van Vanden Bergh vermeldt Bauwens
voor deze periode de harteprentjes: de door een hart voorgestelde ziel staat voor het verlangen en streven naar eeuwig-

heid. Het vlammend hart symboliseert ook wel de intense
liefde tot God.
De schouderwondeprent is eveneens een embleemprent. Ze
zou precies de vorm en maat weergeven van de wonde in
Jezus' schouder, veroorzaakt door het dragen van het kruis.
Een eigenaardigheid die we, tot nu toe, nergens buiten de
verzameling Van Hemelryck terugvonden, is de voetprent:
een handgemaakte en beschilderde `voetafdruk' van 0.-L.-

Dee ingekleurde gravure (perkament, 110 x 78 mm) gestoken door
C. Galle met de voorstelling van de kruisiging en de
passiewerktuigen.
Brugge, Sint-Pietersabdij (foto: Oostkamp, J. Breyne)
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velijn gemaakt. Ter vergelijking: achter-glasschilderijtjes en
Nieuw-Testamentische voorstellingen zoals Christus temidden van Martha en Maria in een Antwerpse huiselijke sfeer
(school De Beuckelaer - 17de eeuw).
Het Europees centrum van de devotieprent verplaatste zich
intussen naar Duitsland waar de zgn. 'Briefmahlef zich met
de devotieprent bezighielden en dit vooral dan to Augsburg.
Hechtermans schrijft in dat verband dat er in 1780 aan `plaatsnyder' Klauber in Augsburg, 4000 conferentieprentjes besteld werden door de Broederschap van O.-L.-Vrouw van
Troost uit Brugge.
Toen dit ambacht daar, op het einde van de 18de eeuw in
verval kwam, ging de religieuze kleingrafiek in Duitsland snel
achteruit. Daarbij was zeker ook van invloed dat, tijdens de
Verlichting, de intellectuelen de devotieprent gingen afwij-

Ingekleurde gravure (perkament, 65 x 42 mm) van Theodoor van
Merlen uit de 17de eeuw. Op woelige baren vaart een schip met
aan het roer Christus, terwijl een kloosterzuster roeit.
Brugge, Sint-Pietersabdij. (dia: Oostkamp, J. Breyne)

Joannes van den Sande (I of II) stak deze gravure (papier, 66 x 60
mm) met de voorstelling van de H. Dimpna.
Brugge, Sint-Pietersabdtj (foto: Oostkamp, J. Breyne)

Vrouw. Het exemplaar draagt een uitgeknipt en opgeplakt
prentje van O.-L.-Vrouw van Cambray en een aflaattekst.
Vermelden we nog de nieuwjaarsprentjes zoals dat van Fruytiers (1713-1782), waarbij het Kind Jezus zelf een grote
langwerpige `Duvekater' aanbrengt; ofwel, zoals bij Isabella
Hertsens en bij Cabbaey waar het Kind afgebeeld staat op zo'n
koek, midden in een hartvormige kring van rozen.
De driekoningen -prentjes werden talrijk geproduceerd o.m.
door Corneel Galle en door Jacob Deman (opgenomen in het
gilde in 1704). Voordien waren er ook reeds geproduceerd
door leden van de familie Lommelin, die op het einde van de
17de eeuw vanuit Amiens (Fr.) naar Antwerpen waren overgekomen.
Devotieprenten werden in de 18de eeuw ook dikwijls afgedrukt op een groter vel perkament en voorzien van een brede
bloemenrand. Veel voorkomend zijn horens van overvloed
voor de zijkanten en bovenaan een korf met uitpuilende
bloemen en fladderende linten. Veel dure prenten werden uit
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zen als een door de jeztlieten misbruikt middel om het yolk
dom te houden.
In ons land situeert Norge tijdens de 17de en de 18de eeuw nog
goede graveurs in Gent, Lier, Brussel, Mechelen, Leuven en
Doornik. Er zijn echter geen aanwijzingen dat daar ook maar
de minste devotiegrafiek werd beoefend.
In Antwerpen werd het gilde in 1795 opgeheven.
Opmerkelijk is intussen de terreinwinst van de knipsel- en
kantprent, waarvan de eerste reeds opdoken bij het begin van
de 17de eeuw. De techniek zelf is ouder en kan wellicht in
verband gebracht worden met de Oosterse papiersnijkunst.
Reeds in de 16de eeuw was het, volgens Chanier, een geliefde
vrijetijdsbesteding in Franse hofkringen en literaire kringen.
De Franse benaming canivet gaat trouwens terug op een daar
toe gebruikt werktuig: een klein pennemes (canivet) met
uiterst scherp lemmet. Maar ook in Duitsland en in Nederland
waren er reeds in de 17de eeuw beroemde perkamentsnijdsters, zoals Berkhard en Glotzmann vermelden. Verspaandonk meent dat de eerste geknipte devotieprentjes het werk
waren van kloosterzusters, begijntjes en klopjes. Ze worden
bijna altijd uit perkament gesneden en waren nooit gesigneerd. Behalve bij ons, zijn ze ook te vinden in het Rijnland,
Zuid-Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland. Midden in het
kantwerk zien we een ovaal, een achthoek of een hart, waarbinnen een miniatuur of gravure zijn plaats vindt. Daaronder,
in een `cartouche': het opschrift (de naam van de heilige by.).
Soms zijn er in de rand kleine scenes uitgesneden, ook putti,
bloemen, huisjesslakken, hoorns van overvloed komen erop
voor.
Er bestaat nogal wat discussie omtrent de vraag of er voor de
kantbeeldekens ponsmodellen gebruikt werden in die periode.
Bernhard en Glotzmann menen van niet. Zij argumenteren dat
er geen enkel model of werktuig werd gevonden dat in die
richting zou wijzen. Wel gebeurt het dat twee of meer dunne
velijnblaadjes werden opeen geprikt en samen uitgesneden.
Uiterst waardevol en zeldzaam zijn de kantprentjes waarbj
ook het centraal motief geknipt werd. (Vaak calvarie-uitbeelding).
In de 18de eeuw gebruikte men zowel gewone, als zeer fijne
scharen, er werd op een houten plank gewerkt. Volgens
Chanier werden er ook speciale smalle afgeronde schaartjes
met zeer scherpe punten gemaakt. Er werd met gewoon of
velijnpapier gewerkt, doch meestal toch met perkament,
schrijft Verspaandonck.
De Meyer stelde vast dat de techniek nog tot in onze eeuw in
meisjesinternaten onderwezen werd.
Verwant aan de knip- of kantprent is de prikprent, die midden
de 18de eeuw opkomt en die volgens een modelpatroon
geprikt wordt.
Nawoord
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Wanneer we de hier besproken periode overschouwen, dan
stellen we vast dat de thematiek van de devotieprent de
weerspiegeling is van de godsdienstige, maar ook van de

Ingekleurde gravure (papier,
87 x 63 mm) gestoken door
Michiel Cabbaye (?) met
zinnebeeldige spreuk en
voorstelling 'DEN MENSCH
GEBOREN IN HET QUAET
SYN HERT AEN DAERDT
GEKETENT MET'.
Brugge, Sint-Pietersabdij
(foto: Oostkamp, J. Breyne)

heersende algemeen culturele ideeen. De inhoud werd ook
bepaald door het al of niet bestemd zijn voor de uitvoer (keuze
van symbolen en heiligen) en door de socio-economische
toestanden (epidemieen...).
Het meest voorkomend hoofdpersonage is O.-L.-Vrouw. Dat
kan ook bijna niet anders, want juist tijdens de periode van de
hoogbloei van de graveerkunst en van de devotieprent kent
ook de verering van Maria een ongeevenaard hoogtepunt.
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Anselm Hoste
e volkse devotieprent is alleszins een Europees
fenomeen. Men vermoedt dat ze het vroegst in
Italie voorkomt. Vanaf 1515 hood men prenten
te koop aan in Zwitserland. In het midden van
de 16de eeuw werden ze verspreid in Polen,
Duitsland en Frankrijk. In Vlaanderen was er in de 16de eeuw
reeds een atelier in de benediktijnerabdij van Sint-Truiden,
maar het centrum van de graveerkunst lag toen te Antwerpen,
dat zich na 1585 opwierp als de burcht van de Contrareformatie.
In dit artikel worden de devotieprenten gesitueerd in de
historische context van de religieuze bewegingen na Trente.
Dan worden de voornaamste themata aangeduid en krij gen de
verschillende soorten prenten een overzichtelijke indeling.
De religieuze achtergrond
Van het Concilie van Trente, dat in 1563 afgesloten werd, ging
een grote vernieuwingsdrang uit. Kerkhistorici beklemtonen
graag de twee fundamentele aspecten van dit concilie: het was
gericht tegen de protestanten en het beoogde een innerlijke
zuivering en een geestelijke verdieping in de katholieke Kerk.
In Vlaanderen kwam deze geestelijke heropstanding pas goed
van de grond tijdens het bewind van de Aartshertogen Albrecht en Isabella (1598-1621).
Soms wordt het midden van de 16de eeuw vergeleken met de
12de eeuw omdat beide perioden een hartstochtelijk geloof in
heiligheid vertonen. De pas opgerichte jezuIetenorde brengt

Anonieme ingekleurde gravure
(erkament,
112 x 83 mm) met de
P
voorstelling van de H. Jacobus-deMeerdere.
Brugge, Sint-Pietersabdij (foto: Oostkamp,
J. Breyne)

heiligen voort als Ignatius van Loyola (t 1556), Franciscus
Xaverius (t 1552), Aloysius van Gonzaga (t 1591), Petrus
Canisius (t 1597) en Sint-Jan Berchmans (t 1621). De dominerende heiligenfiguren in de Karmel zijn Theresia van Avila
(t 1582) en Jan van 't Kruis (t 1591). De Oratorianen beroemen zich op Filippus Neri (t 1595), met zijn groot gevoel voor
humor. De franciscanen zien hun medebroeder Petrus van
Alcantara (t 1562) heilig verklaard, maar het zijn vooral de
kapucijnen, als nieuwste tak van de oude franciscaanse tronk,
die zich verrijkt zien met een indrukwekkende heiligenschaar:
Laurentius van Brindisi, de meest veelzijdige figuur van de
kapucijnen (t 1619), Felix van Cantalice (t 1587), Serafinus
van Montegranaro (t 1604), Jozef van Leonessa (t 1612),
Fidelis van Sigmaringen (t 1622), Benedictus van Urbino
(t 1625).
Verder zijn er nog Carolus Borromeus (t 1584), de strenge
propagandist van Trente en de meer milde bisschop Franciscus van Sales (t 1622). In 1625 sticht Vincentius a Paulo de
lazaristen. Ook Camillus de Lellis, vriend van Filippus Neri,
behoort tot deze heiligenkring.
Ignatius, Theresia, Filippus Neri en Franciscus Xaverius werden allemaal op dezelfde dag, 22 mei 1622, te Rome heilig
verklaard. De beeldengroep Extase van de H. Theresia werd
twintig jaar na de heiligverklaring gemaakt door G. Bernini,
de grootste beeldhouwer van de Italiaanse barok. De barok is
in de eerste plaats de kunst van de Contrareformatie. Zij is de
neerslag van een golf van religieus enthousiasme, dat regelrecht wou ingaan tegen de verdrukking van de Reformatie.

`De H. Dorothea'. Anonieme ingekleurde
g
ravure (papier, 110 x 78 mm).
Brugge, Sint-Pietersabdij (foto: Oostkamp,
J. Breyne)

Het waregelaat van de H. Felicis.
Anonieme ingekleurde gravure (papier,
108 x 78 mm).
Brugge, Sint-Pietersabdij (foto: Oostkamp,
J. Breyne)
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Een blijkbaar volledig met de hand geschilderde anonieme
harteprent (perkament, 115 x 88 mm) met de H. Geest in een
weelderig bloemendecor.
Brugge, Sint-Pietersabdij (dia: Oostkamp, J. Breyne)
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Werd de renaissance een injectie genoemd van een uitheems
heidens serum in het christelijk lichaam van de Westerse
mens, dan verheerlijkt men nu de barok als een voortzetting
van de christelijke gotiek en als een reactie tegen de heidense
renaissance. Vooral het barokke Rome toont historisch een
hartstochtelijk geloof in heiligheid. De Sint-Theresia van
Bernini heeft de toenmalige graveerders over heel Europa
sterk beInvloed, zij het op volkse wijze. Maar het zijn wellicht
de kwalitatief mindere gravures die het grote werk van Bernini bekendheid hebben gegeven. De heropbloei van het katholicisme in deze baroktijd was een volksbeweging. Het gaf de
gewone mens door ritueel, beelden en symbolen een gevoel
van voldaanheid, zodat hij zich geestelijk tevreden kon voelen. Door de talrijke emoties en door de Stijl die een grote
levensnabijheid verraadde vond de barok weerklank bij een
zeer groot publiek. Want vrijmoedigheid, durf en levensblijheid waren de kenmerken van de barokke vroomheidsbeleving. Bernini heeft de H. Theresia uitgebeeld op het moment
van haar extase, toen een engel met een vlammende gouden
pijl haar hart herhaaldelijk doorboorde. Daarover schreef
Theresia zelf: 'De pijn was zo groot dat ik luid gilde. Maar

De verheerlijking van het H. Sacrament in een torenmonstrans is
een ingekleurde gravure (perkament, 113 x 88 mm) van Michel
Cabbaye (ca. 1660-1722). De rent werd volgens het opschrift
achteraan als eerste communieprentje gebruikt door Cornelia Korf
in 1725.
Brugge, Sint-Pietersabdij (dia: Oostkamp, J. Breyne)

tegelijkertijd voelde ik zo'n oneindige zoetheid dat ik hoopte
dat deze pijn eeuwig zou duren. Het was de zachtste streling
van de ziel door God.'
Het zijn niet alleen de `moderne' heiligen die in de baroktijd
en op de prenten vereerd worden, maar ook heiligen en
martelaren uit de oudchristelijke tijd, met een voorkeur zelfs
voor de vrouwelijke heiligenfiguren: Sint-Anna, Maria Magdalena, Caecilia en Barbara. In zijn Geschiedenis van de
vroomheid in de Nederlanden splitst St. Axters de heiligen in
twee types, wat de na-Trentse periode betreft. Hij spreekt over
het weldoenerstype, met de H. Elisabeth van Hongarije, SintRochus en Sint-Niklaas; en het Godschouwerstype, waartoe
hij Sint-Margaretha en Sint-Sebastiaan rekent. Dit is natuurlijk geen bindende indeling. Elke heilige zal wel ex professo
van het Godschouwerstype zijn.
De 17de-eeuwse vroomheid wordt door kerkhistorici geprezen om haar sympathie voor de vrouw. In die optiek moet de
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cultus gezien worden van de H. Maria Magdalena, die men
veelal verkeerd gelijkstelde met de boetvaardige zondares uit
Lucas 7,37, en met Maria Egyptiaca, geboren in Alexandrie in
de 4de eeuw. Er zijn heel wat devotieprenten bewaard met een
afbeelding van de H. Johanna van Valois (t 1505), de stichteres van de annunciaten, die vanaf 1517 talrijke kloosterstichtingen doen in Vlaanderen. Ook Sint-Anna zit in die geliefde
kring van vrouwelijke heiligen. De devotie tot de moeder van
O.-L.-Vrouw werd in Vlaanderen reeds verspreid op het einde
van de vijftiende eeuw door de Gentse karmeliet Arnold
Bostius (t 1499). Maar ook de benedictijnerabt Johannes
Trithemius (t 1516) was een enthousiast verspreider van de
Sint-Annadevotie. De Contrareformatie heeft dus Sint-Anna
niet nieuw ontdekt en dit geldt ook voor andere heiligen. Veel
was reeds de eeuw vOOrdien ontstaan, maar het werd met een
vernieuwd elan, met een hogere sensiviteit in de 17de eeuw
onderwezen.
De benedictijnen
In 1975 beweerde J. Verspaandonk nogal lakoniek: `Ook in de
mannenkloosters, zoals dat van de benedictijnen in SintTruiden, werden prenten en prentjes vervaardigd. In de tweede helft van de 16de eeuw ging de produktie geleidelijk over
naar de graveurs, die dikwijls ook prentenhandelaars waren.'
Toch kan men deze bewering hard maken. De geschiedenis
van de benedictijnerabdij van Sint-Truiden is recent nog
geschreven. Zij werd gesticht in de 7de eeuw door de H. Trudo
en hoort dus bij de oudste abdijen van ons land. In de 13de
eeuw verwierf de abdij naam en faam terwille van haar
reliekenschat. Abt Willem Ryckel (t 1272) was een verwoed
verzamelaar van relieken en ging toentertijd naar Keulen om
zijn verzameling op explosieve wijze aan te vullen met relieken van de elfduizend maagden. Dit wordt ons meegedeeld
door een 16de eeuws monnik van Sint-Truiden, Trudo van
Gembloers, in zijn werk Sacrarium, dat feitelijk een catalogue
is van alle relieken die zich toen in de abdij bevonden. Het
handschrift wordt nu bewaard in de Universiteitsbibliotheek
van Luik (Hs. 366). In het handschrift zijn enkele afdrukken
gekleefd van 16de eeuwse kopergravuren, getekend C.P.
Deze initialen zijn zonder twijfel van Pieter Cruels, monnik en
historiograaf van de abdij. Hij schreef namelijk een kroniek
over de jaren 1532-1566, maar kon al evengoed omgaan met
burijn en graveerstift. Er komen nog meer van die prenten
voor in andere handschriften van Sint-Truiden, ook in Luik
bewaard en allemaal daterend uit de 16de eeuw. Dit wijst
alleszins in de richting van een atelier in de abdij zelf. Zo zijn
in handschrift 248(401) zelfs 94 devotieprenten ingekleefd.
Men vindt nog andere prenten in de handschriften 39(402),
305(403), 312(396) en 320(399). Sommige van deze handschriften met opgekleefde kopergravuren werden getoond in
de Begijnhofkerk in Sint-Truiden in 1988, naar aanleiding van
de tentoonstelling 'In het Paradijs' . Een van de gravuren was
getekend H. van Steivort.
In de na-Trentse periode was de abdij van Sint-Truiden een

der eersten om de heiligenverering te stimuleren door het
verspreiden van devotieprenten. De abdij verleende later ook
haar medewerking aan de indrukwekkende reeks van de Acta
Sanctorum, die toen door de Bollandisten was gestart. Vanuit
de abdij werd aan Rosweyden een lijst bezorgd van de hagiografische handschriften. In 1668 brachten de jezdieten Henschenius en Papebroch een bezoek aan de abdij. Er zijn ook
vier brieven bewaard van Dom Bernard Rethy, geprofest in
1651, aan de geleerde Maurist, Dom J. Mabillon, die begonnen was met de publikatie van de Heiligenlevens van de
benedictijnerorde. In voile boekdrukkunsttijd schreef men in
1584 in Sint-Truiden nog een Vita Ignatii Loyolae met de
hand over, gebruikmakend van een gedrukte uitgave uit 1572.
De Contrareformatie vond in enkele benedictijnerauteurs haar
meest typische vertegenwoordigers. Zo Columbanus Vrancx,

Gravure(papier, 143 x 107) met de voorstelling van de H.
Benedictus. De ordestichter is weergegeven met zUn traditionele
attributen. Het stuk isgestoken door Theodoor Joannes van Merlen
(ca. 1600-1659).
Brugge, Sint-Pietersabdij (foto: Oostkamp, J. Breyne)
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abt van de Sint-Pietersabdij van Gent. Hij schreef een 40-tal
apologetische, dogmatische en ascetische werkjes. Daarin
behandelde hij vooral twee thema's: de Eucharistie en de
devotie tot O.-L.-Vrouw. Zijn boekje over Den Troost der
zielen int Vaghevier beleefde kort na elkaar dertien uitgaven,
en werd tot diep in de 18de eeuw gelezen. Vrancx was een van
de pijlers van de volksdevotie in de 17de eeuw.
Een tweede, grote, figuur was Benedictus van Haeften of
Haeftenus, proost van de benedictijnerabdij van Affligem.
Toentertijd was de aartsbisschop van Mechelen abt van deze
abdij en Haeftenus kon dus alleen maar plaatselijk overste of
proost zijn. Haeften werd in Utrecht geboren in 1588 en stierf
in Spa op 31 juli 1648. Hij was een bekend catechetisch en
ascetisch schrijver. Zijn Schola Cordis werd 30 maal herdrukt. Bij Moretus in Antwerpen drukte men zijn Regia Via
Crucis (Heirbaan van het Kruis), dat in dertien talen vertaald
werd. De titelplaat werd ontworpen door Rubens zelf, en
gegraveerd door Corneel Galle de Oude. Het is eigenlijk een
emblematisch werkje met 38 prenten, werk van Carolus de
Malery. Haeften speelt goed in op de belangstelling van de

Ingekleurde gravure (papier, 66 x 45 mm) uit de 17de eeuw met de
voorstelling van 0.-L.-Vrouw en het Kindje Jezus.
Brugge, Sint-Pietersabthj (foto: Oostkamp, J. Breyne)
4.mpowromProo.meRMCMOMMMOIMOMMUMB

17de eeuwse vromen. Zijn Schola Gordis toont een innige
devotie voor de verschillende geheimen van Christus' Lijden.
Haeftenus spoort elke christen aan zijn hart to vullen met
vrome gedachten aan het bloedig zweet, de boeien, de geselkolom, de doornenkroon, de zweetdoek, de vijf wonden van
Jezus. Deze passiewerktuigen zijn niet uitgevonden door de
Contrareformatie, maar werden ook in de na-Trentse periode
met een nieuwe sensibiliteit beschreven. Bernardus van Clairvaux en Franciscus van Assisi werden vroeger al afgebeeld
met passiewerktuigen. Er is een oude tekening bekend van de
Fransman Jean Burel, uit 1589, die hij vervaardigde voor de
confrerie van het Heilig Kruis. In de Contrareformatie zullen
de verscheidene confreries een belangrijke rol spelen in het
vroomheidsstreven van de gelovigen.
In het kader van de benedictijnerorde past een verwijzing naar
de typische 17de-eeuwse bibliotheek van de benedictinessen
uit de Sint-Godelieveabdij in Brugge. Geboren in Gistelse
grond, werd deze abdij nieuw leven gegeven door abt van den
Zype in 1623. De abt zelf zorgde voor enkele eigentijdse
uitgaven en zo ontstond langzamerhand een bibliotheek die
als voorbeeld kan dienen voor de na-Trentse religiositeit. De
bekende namen zijn er aanwezig. De jezdieten Makeblijde,
Poirters en Sucquet. Ook hun medebroeders Ribadeneira en
Ludovicus de la Puente. Verder de kapucijnen Alexis van Salo
en de bij ons meer bekende Benedictus van Canfield. Er is
natuurlijk de Bloedighe Bruydegom van Michiel Zachmoorter
in een Antwerpse uitgave van 1623, het stichtingsjaar van de
abdij.
De jenfieten
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In de 16de eeuw ontstonden de kapucijnen en de jezdieten.
Deze laatsten werden gesticht door Ignatius van Loyola
(t 1556), en ontvingen van hem een Spaans militair karakter.
De orde breidde zich snel uit. In Leuven verkregen zij in 1560
een college. Zij kwamen naar Brugge in 1570. Maar reeds
Binds 1585 waren zij tegenwoordig in Antwerpen, waar zij in
dat jaar een college openden en de leiding namen in de strijd
tegen de reformatie. In hun boeken legden de jezdieten de
nadruk op het overwegen van het aardse leven van Jezus,
vooral op het aanschouwen van zijn bitter lijden. Hun
christusdevotie bereikte een hoogtepunt in de H. Hartdevotie.
Het hart werd een van de meest geliefde emblemen van de
17de eeuw. Dankzij de jezdieten werd bij ons het rozenkransgebed ter ere van 0.-L. -Vrouw verspreid. Toch is ook de
rozenkransdevotie een eeuw ouder. Broederschappen van de
rozenkrans waren zeer bloeiend op het einde van de 15de
eeuw, vooral in en rond Keulen. De leden leerden er weer
bidden in christelijke samenhorigheid. Het is een broederschap die bestaat uit mannen en vrouwen, geestelijken en
leken, geletterden en ongeletterden, armen en rijken. Vanaf
1501 zijn de rozenkransboekjes echte bestsellers. In feite is zij
van dominicaanse oorsprong. De abdij Steenbrugge bewaart
een unieke prent op perkament, in een zeldzaam formaat van
44,5 cm bij 56 cm. Centraal staat 0.-L. -Vrouw afgebeeld die
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Ingekleurde gravure (papier, 90 x 64 mm)
met kruis, de wonden van Christus en
enkelepassiewerktuigen, gestoken door
Michiel Bunel in het begin van de 18de
eeuw.
Brugge, Sint-Pietersabdij (foto: Oostkamp,
J. Breyne)

De Passie van Christus vormde een
eliefde thematiek in de 17de eeuw.
g
Brugge, Sint-Pietersabdij (foto: Oostkamp,
J. Breyne)

de rozenkrans overhandigt aan de H. Dominicus. Beiden zijn
omringd door de vijftien mysteries van het rozenkransgebed,
telkens met aangeklede figuurtjes. Onderaan staan vier dominicanerheiligen: St.-Antoninus, St.-Ambrosius van Sienna, Z.
Henricus Suso en St.-Vincentius Ferrer. Onderaan geven twee
teksten de datum 1712 weer.
De meest bekende Vlaamse jezthetenauteurs waren toen Lodewijk Makeblijde (t 1630), Carolus Scribani (t 1629) en de
volksgeliefde Adriaan Poirters (t 1764). De Antwerpse jezukt Antoon Sucquet (t 1626) is bekend om zijn werkje Pia
desideria (Godvruchtige verzuchtingen). De oudere orders
richtten zich ook op de nieuwe spiritualiteit van Ignatius en de
Geestelijke Oefeningen waren de vrome lezing bij uitstek van
de benedictijnen in Liessies, reeds onder abt Ludovicus Blosius (t 1566) en later onder abt Antonius van Winghe
(t 1687). In Brugge publiceerden de jezdieten een liedbundel
onder de titel Het Prieel der gheestelicke Melodie. Het is een
zangboekje voor de catechese. Later zal Benedictus van Haeften hen daarin navolgen. Door ze te laten zingers moeten de
religieuze waarheden nog dieper doordringen in geest en hart
van jonge mensen. Er komen Marialiederen in voor, maar
vooral teksten over de dood en over de kortstondigheid van het
leven. Er komen ook beschouwingen in voor over de verschrikkelijke pijnen van de hel en over de vreugden van het
eeuwige leven. In zijn boek Van Geuzenstad tot Katholiek
bolwerk wees Prof. A. Thys op de grote actieradius van de
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Hetgemartelde gelaat van Jezus. Deze
anonieme ingekleurde gravure dateert uit
de 17de eeuw.
Brugge, Sint-Pietersabdij (foto: Oostkamp,
J. Breyne)

jeztieten: humaniora-onderwijs, catechese ten behoeve van
de armen, predikatie, geven van geestelijke leiding aan vooraanstaanden, stimulering en begeleiding van de vooral uit
leken bestaande Mariasodaliteiten, verzorging van de pestlijders, en de studie van theologie, van geschiedenis en van
exacte wetenschappen. Het zal vooral door de Antwerpse
sodaliteiten zijn dat de devotieprentjes op grote schaal verspreid werden, tot in het buitenland toe. In catechese en op
school werden deze prentjes gegeven als `prijs' en beloning
voor het goed presteren.
De kapucijnen
Juridisch ontstond de kapucijnerorde op 3 juli 1528, door een
goedkeuring van Paus Clemens VII. Slechts 46 jaar later
ontvingen zij de toelating om zich buiten Italie te vestigen.
Vanuit Parijs kwamen zij zich in Antwerpen vestigen in 1585,
enkele maanden nadat de stad door Alexander Farnese heroverd was. In 1592 zijn er kapucijnen in Brugge. In 1992 viert
men dus vier eeuwen aanwezigheid in deze stad. Het was de
bisschop Remi Drieux (t 1594) die hen verwelkomen kon.
Karakteristiek voor de kapucijnen was hun liefdevolle en echt
franciscaanse aandacht voor zieken en pestlijders. Daardoor
stonden ze bij het yolk in hoog aanzien. Zij waren ook gekend
als `straatpredikanten' en spoorden de mensen aan tot een
boetvaardig leven.

35

172

De religieuze achtergrond, de thematiek en de verscheidene genres van de devotieprenten

Rubens maakte enkele schilderijen voor de kapucijnen in
Antwerpen. Schilderijen die achteraf als onderwerp dienden
voor bekende graveurs als Lucas Vorsterman en Cornelis
Visscher. Twee motieven uit de kapucijnerspiritualiteit die
het in de Contrareformatie bijzonder goed deden waren de
verschijning van O.-L.-Vrouw die haar kind Jezus aan Franciscus aanbiedt en de uitbeelding van Franciscus' eerbied
voor de H. Eucharistie. Het is ook typisch voor de Contrareformatie dat Sint-Franciscus afgebeeld wordt met een schedel, het symbool van de eeuwige dood.
Een merkwaardig schrijver van de kapucijnerorde is Benedictus van Canfield (t 1610). De Sint-Godelieveabdij in de Boeveriestraat in Brugge, in de onmiddellijke buurt van de kapucijnen, bezit een Antwerpse druk uit 1623 van Canfield' s
Reghel der Volmaectheyt. Dit is een Nederlandse vertaling
van zijn oorspronkelijk in het Frans geschreven werk 'Regle
de Perfection', dat eigenaardig genoeg teruggaat op geschriften van Vlaamse mystici. Pater Mommaers heeft daaraan
enkele markante studies gewijd.
Een franciscaan, F. Cauwe (t 1679), schreef ook een veelgelezen boekje over de Pelgrimagie van het kindeken Jezus.
Daarin zijn veel teksten te achterhalen die in de twaalfde eeuw
geschreven werden door de cistercienserabt Aelred van Rievaulx, in zijn tractaat over de twaalfjarige Jezus.
De voornaamste themata
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Het leven van Jezus
Er is in de 17de eeuw een grote aandacht voor het Passieverhaal zoals het in de evangelieteksten wordt verhaald. Het is
bekend dat de baroktijd ook de legendarische figuur uit het
passieverhaal, Veronica met de zweetdoek, ontelbare malen
heeft afgebeeld. Het gelaat van Jezus, zoals het stond afgedrukt op het doek van Veronica, was bijzonder voorwerp van
verering.
Typisch voor de Contrareformatie was ook de afbeelding van
Jezus als de Goede Herder (Pastor bonus). In Johannes 10,118 wordt het beeld van de goede herder geplaatst tegen dat van
de slechte herder. Een echte herder verzamelt de schapen en
verwijdert terzelvertijd de wolven. In de na-Trentse periode
was de pastorale ijver een essentiele deugd van het kerkvolk.
Op de devotieprenten staat Jezus afgebeeld als de goede
herder die het teruggevonden lam op de schouders draagt. Hij
gaat in een Breugheliaans landschap. Op de achtergrond
bevindt zich de schaapskooi en rondom Jezus zijn er nog
grazende schapen te zien. Op een perkamenten prentje van
Cornelius de Boudt (t 1735) stapt Jezus als een herder naar
een lam toe, dat verstrikt is geraakt. Hij spreidt reeds zijn
armen open om het op te nemen. Onderaan is een verwijzing
naar Lucas 15,6: `Deelt in mijn vreugde, want mijn schaap dat
verloren was geraakt, heb ik gevonden' . In de verzameling
van de abdij Steenbrugge is een merkwaardige prent bewaard
met de afbeelding van de Goede Herder. Het is een perkamenten devotieprent van 9,7 cm bij 14,3 cm, geheel met de hand
geschilderd. Bovenaan is de tekst geschreven uit 2 Samuel

Ingekleurde gravure (papier, 113 x 84 mm) met de voorstelling van
de H. Drievuldigheid door Michiel Cabbaye (ca. 1660-1722).
Brugge, Sint-Pietersabthj (foto: Oostkamp, J. Breyne)

12,3: 'Het lammetje was bij hem opgegroeid tussen zijn
kinderen; het dier at van zijn bord, het dronk uit zijn beker en
het sliep op zijn schoot; het was net zijn dochter'. Een herder,
Wiens hoofd omgeven is door een stralenkrans en door vier
engelen, omknelt in zijn linkerarm een lam en draagt in die
hand nog de herdersstaf en een broodtas. Op de achtergrond
is de schaapskooi en hoog in de wolken is het teken van de
H. Drievuldigheid aangebracht. Op de achterkant heeft een
parochieherder, met de initialen J.H., een zegewens geschreven, naar aanleiding van de 40ste verjaardag, op 6 januari
1746, van zijn parochiaan Floris vander Stam. Nu is ook het
bidprentje bewaard van Floris, op perkament uitgevoerd door
F. Huberti (t 1687): `Bidt voor de ziel van zaliger Floris
vander Stam, overleden den lOden maart 1784 in Amsterdam.
RIP' .
De burijngravure 'De Goede Herder' van Hieronymus Wiericx (t 1619), uit de verzameling Steenbrugge en tentoongesteld in Oudenburg, behoort tot de oudste prenten en is zeer
verfijnd van afwerking.
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Maria en Jozef
Maria was voor de 17de-eeuwse vrome het levend voorbeeld
voor alle gelovigen. De annunciaten hebben de devotie verspreid tot de tien deugden van Maria. Die zijn: de zuiverheid
en voorzichtigheid, de ootmoed en het geloofsleven, de
vroomheid en gehoorzaamheid, de armoede en het geduld, de
liefde en het mededogen. Ook bij de benedictinessen (Brugge
en Hunnegem) staat 0.-L-Vrouw vooraan in de devotiepraktijk. In gebed en vroom verlangen zal men in de geest pelgrimeren naar Lorette, het huffs van Maria.
In de 17de eeuw ijverden de begijnen voor het propageren van
het Kransje van de twaalf privilegies van de H. Jozef. Er
ontstonden zowat overal broederschappen van de H. Jozef.
Sinds 1617 was er in de augustijnenkerk in Brugge een
confrerie van de H. Jozef.
De heiligen
In 1616 verscheen in Antwerpen de Levens der Heiligen
(Vitae Patrum) van Heribert Rosweyde (t 1629). Dit was de
start voor het grootste werk van de Bollandisten, de Acta
Sanctorum. Het eerste deel kwam in 1643 van de pers. Bij de
opheffing van de jeztlieten in 1773 waren er 50 boekdelen
verschenen.
De heiligen werden in de baroktijd dichter bij de verbeeldingswereld van de gelovigen gebracht. Alles wat een heilige
doorstaan had in zijn Leven, van lijden tot extase, werd zo
levendig mogelijk weergegeven. Met die heiligencultus was
ook een verering verbonden van de relikwieen, wat in de ogen
van de Hervormers geen genade vond. Nooit was de kerkelijke
praktijk algemener dan van ca. 1620 tot in de tweede helft van
de 18de eeuw. De devotieprenten herinnerden er jong en oud
aan dat zij een beroep mochten doen op heiligen als helpers in
de nood, waar en wanneer ook. Patroonheiligen waren toen
zeer geliefd, maar ook de heiligen die konden aanroepen
worden tegen ziekte, vervolging, natuurrampen. De bedevaartplaatsen stralen een grote aantrekkingskracht uit. Daar is
een reliek voorhanden en wordt de heilige van heel nabij
ontmoet.
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draagt bijna altijd volgende tekst: `Komt, pelgrims, met vlijt,
wilt dese maghet eren, soo hoort sij uw ghebedt eer ghij sult
wederkeeren' .
Op de tentoonstelling liggen nog prentjes van O.-L.-Vrouw
van Halle, van O.-L.-Vrouw uit de parochiekerk van St.Willibrord in Antwerpen en van O.-L.-Vrouw van Aarlen.
Andere bekende Maria-bedevaartsoorden waren Hanswijk
(Mechelen), Kevelaer, Voorde en Lebbeke.
Bidprentjes
Met bidprentjes worden rouwprentjes bedoeld, waarvan de
tekst steeds begon met de oproep: 'Bid voor...' ...De oudste
exemplaren dateren van ca. 1651. De stad Amsterdam verwierf zich een monopoliepositie, van ca. 1730 tot 1790. Op de
tentoonstelling ligt een bidprentje uit 1784, op perkament, en
gestoken door F. Huberti.

Ingekleurde gravure (perkament, 87 x 58 mm) gestoken door Louis
Fruytiers (1713-1785) met de voorstelling van de H. Martinus.
Brugge, Sint-Pietersabdtj (foto: Oostkamp, J. Breyne)
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Soorten devotieprenten
Bedevaartprentjes
Sinds het einde van de 16de eeuw werd er in de Kerk een grote
mariologische stroming waargenomen. Zij vond Naar bron in
landen als Italie en Spanje, die niet door de Reformatie werden
getekend. In Duitsland schreef de bij ons bekende Petrus
Canisius een Latijns traktaat over O.-L.-Vrouw, dat spoedig
vijf herdrukken oogstte.
In Vlaanderen werd Scherpenheuvel het bekendste bedevaartsoord voor O.-L.-Vrouw. Het werd begin 17de eeuw
gesticht door de aartshertogen Albrecht en Isabella als dank
voor het welslagen van het beleg van Oostende (1601-1604).
Elk jaar kwamen de aartshertogen naar O.-L.-Vrouw-vanScherpenheuvel. Op de bedevaartplaats werden al spoedig
prentjes uitgedeeld aan de pelgrims. Dit van Scherpenheuvel
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Communieprentjes
In de Contrareformatie zat in het pakket van grafische overvloed een uitgebreide produktie van catechismussen en gebedenboeken, naast polemische en theologische geschriften. De
catecheten konden beschikken over volgende titels: Den ABC
voor de onderwysinghe des gheloofs ende der manieren
( 1621); 100 kindervraghen, Cleynen catechismus (1623), Den
catechismus van 41 lessen (1623).
Voor Communieprentje gebruikte men de gewone heiligenprenten of deze met een voorstelling van de Aanbidding van
het H. Sacrament. Op de achterzijde schreef de priester een
gelukwens voor de feesteling.
Het concilie van Trente had het verlangen geuit dat de gelovigen zouden communiceren wanneer ze de H. Mis bijwoonden.
In de jezuietencolleges gingen de leerlingen maandelijks tot
de Communie, terwijl de kloosterlingen zelf wekelijks communiceerden. In het bisdom Brugge werd in de 17de eeuw
doorgaans voor het eerst gecommuniceerd op 14-jarige leeftijd. Het vormsel was een `marginaar sacrament, in die zin dat
de bisschop het toediende naar aanleiding van een visitatie aan
de parochies. Dit ging met grote tussentijden gepaard. Soms
werden meer dan 300 mensen gevormd, zowel kinderen als
`mensen van een vergrijsde leeftijd'. Een vormselviering te
Roeselare in 1624, door de Brugse bisschop Stoffels, duurde
zes uur.

Embleemprentjes
Embleem komt van het Griekse 'emblema' en het ontving de
algemene betekenis van zinnebeeld en allegorische voorstelling. De emblemataboeken hebben van de 16de tot in de 18de
eeuw cultuurhistorisch een belangrijke rol gespeeld. Rijkelijk
in Oudenburg aanwezig zijn de hartprenten, in verschillende
formaten en plaatsingen. De H. Hartdevotie is zeker 13deeeuws, maar werd met een ongekende sensibiliteit herontdekt
in de 17de eeuw. Door de literatuur vond zij fervente vromen
die vooral het beeld waardevol vinden en dit ook dikwijls
letterlijk \T6& ogen houden. In het hart worden olijftakken
geplant als symbool van vrede, wordt een lam afgebeeld als
symbool van onschuld en van zonden-vrij en wordt ook een
kruis opgericht als symbool van goddelijke troost. Zo geeft
Corneel de Boudt (t1735) een hartprentje uit met deze tekst:
`Het Cruys int hert den besten lydsman is, den vasten troost
ende behoudenis' .
Het vlammend hart symboliseert ook de intense liefde tot
God. Soms wordt het hart direct met de Passie verbonden.
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Gebedsprentjes
Zoals de naam zegt gaat het bier over een gebed, meestal in
rijm, dat zich bevindt onder een afbeelding van een heilige. De
teksten zijn van 8, 10 of 12 versregels. Van Michiel Bunel
(tca. 1735) ligt in Oudenburg een gebedsprentje van de
H. Agnes met onderaan dit berijmd gebed dat we graag als
voorbeeld willen geven:

"0 Agnes aller maegden roem
Die Jesum uwen bruydegoem
van uwe dertien iaer belijdt
en voor hem tot der doot toe strijt
Men gaf u lichaem wond op wond
soo dat men geene plaets en vondt
waer dat m'u lichaem quetsen sou.
Maer ghij blijft Jesum heel getrouw
voor wie dat ghy het sweert verkiest
op dat g'hem eeuwigh niet verliest.
Bidt voor ons, dat m' in alien noodt
Jesum getrouw sijn totter doodt. Amen."
Heiligenprenten
In dit artikel kwamen de heiligen al dikwijls ter sprake. De
devotieprenten met heiligen varieren sterk van formaat en van
kwaliteit van uitvoering. Niet elke graveerder was een groot
kunstenaar. Veel is kopieerwerk en dan nog slecht uitgevoerd.
Ook het bijkleuren, dat veelal verricht werd in de vrouwenkloosters, is niet altijd van hoog niveau.
Offerandebeeldekens
Voor de leden van de talrijke confreries en sodaliteiten werden prentjes vervaardigd die men bij de jaarmis kon uitdelen.
Bij het 'ten offer gaan' ontving ieder een beeldje, vandaar de
naam offerandesanctje. Zij werden dus veelal gemaakt op
bestelling van gilden en ambachten, naar aanleiding van het
patroonsfeest.
Suffragien
De naam komt van het Latijnse ' suffragari', wat betekent
`helpen door voorspraak' . De suffragien-prentjes hebben gewoonlijk hetzelfde kleine formaat van 5 cm bij 9 cm. Ze
werden in contemplatieve vrouwenkloosters uitgedeeld met
de bedoeling om de zusters te doen bidden op de feestdag van
de afgebeelde heilige. Op het prentje kwam een algemene
intentie voor en onderaan kon een persoonlijke intentie geformuleerd worden. De naam van de zuster die het prentje
ontving werd telkens bijgeschreven. Met die heiligen kon men
dus het liturgisch jaar rondmaken. Ze zouden sinds 1594 in
omloop gebracht zijn.
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Carl Depauw
Voorafgaande algemene bemerkingen
evotiegrafiek in Vlaanderen tijdens de periode
1550-1750 bekeken vanuit een kunsthistorisch
perspectief kan nagenoeg niet voorbijgaan aan
het typografisch centrum bij uitstek dat Antwerpen was en de bevruchtende rol die het
hierin vervulde op meer regionale, maar vooral Internationale
centra. Tijdens de eerste helft van de 16de eeuw kwam meer
dan de helft van de totale grafische produktie van prenten en
boeken in de Zuidelijke en de Noordelijke Nederlanden van
Antwerpse persen. In de loop van de 16de eeuw werden te
Antwerpen niet minder dan 271 personen, actief in de boekdrukkers- en uitgeverswereld, in de Liggeren van de SintLucasgilde genoteerd. Meer dan dertig onder hen werden als
meester aanvaard in de hoedanigheid van figuersnyder of
plaetsnyder, wat doet vermoeden dat althans een deel onder
hen verantwoordelijk waren voor de realisatie van devotiegrafiek. Daarnaast moet worden vastgesteld dat drukkeruitgevers zoals Christoffel Plantijn en Sylvester I van Parijs
eveneens bijzonder actief waren als prentenhandelaars, opdrachten aan graveurs moeten hebben toevertrouwd en aldus
de verspreiding en propagandering van devotiegrafiek in de
hand werkten.
Een meer globale studie van devotiegrafiek zal dan ook
nagenoeg uitsluitend zijn toegespitst op Antwerpen.
Devotiegrafiek is daarnaast een commercieel produkt gebleken, gemaakt en specifiek bedoeld voor de massa en in
massa' s afgeleverd door talrijke vlijtige ateliers. De prentjes
werden, eens ze hun bestemmeling hadden bereikt, veelvuldig
betast, vaak ook doorgegeven binnen vriendenkring of familie, ze begeleidden bedevaartgangers op hun avontuurlijke
tochten, werden opgehangen in rokerige en stoffige lokalen,
enzomeer. Precies dit commerciele aspect, dat wellicht verknocht is met het volkselement, zal van groot belang blijken
binnen het kader van een kunsthistorische beschouwing van
de heyligenbeldekens.
Het historisch kader
De godsdiensttroebelen op het einde van de 16de eeuw, en
hieruit enigszins resulterend de emigratie van vaklui naar het
veelbelovende Noorden, fnuikten de bloeiende grafische ontwikkeling die gedurende jaren in de Zuidelijke Nederlanden
tot ontwikkeling had kunnen komen. Het katholiek gebleven
Zuiden vormde ongetwijfeld het ideale afzetgebied voor devotionalia, maar de tallow uitgevers, plaatsnijders, drukkers
en prentenhandelaars die de roerige Vlaamse steden voor de
jonge Republiek hadden verlaten, lieten een leemte na die pas
decennia later zou herstellen, vaak niet zonder hulp van
graveurs die thans het Noorden voor de Zuidelijke Nederlanden zouden verlaten. Het toegenomen belang van reprodruktiegrafiek, waarbij gretig het schilderkunstig oeuvre van Rubens, Van Dyck en Jordaens werd in Arent gebracht, lokte vele
vaklui naar de Scheldestad. In dit verband is het tekenend dat
te Antwerpen tussen 1570 en 1600 slechts 24 plaatsnijders in

het schildersgild werden ingeschreven, terwijl alleen al tussen
1630 en 1635 23 ingeschrevenplaetsmjers werden genoteerd.
Het mag dus duidelijk zijn dat de Contrareformatie een nieuw
elan aan de kunsten in het algemeen en de grafische kunsten
in het bijzonder heeft gegeven.
Vanzelfsprekend vormde het devotionalia-arsenaal een gepast wapen om de propagandastrijd, of de zogenaamde `zieltjesvangst' , met het protestante Noorden aan te vangen en
precies in deze periode valt dan ook een ongemeen grote
produktie waar te nemen waarbij kwantiteit echter niet steeds
kwaliteit zou garanderen.
Deze heropleving zou echter naar het einde van de 17de eeuw
opnieuw sterk afnemen om in de 18de eeuw haast te verdwijnen. Goede graveurs zouden in Vlaanderen dan nog erg
schaars vertegenwoordigd zijn en de grafische produktie van
prenten bleek te worden herleid tot een bijkomstige en secundaire kunstvorm. Oude 17de-eeuwse koperplaten werden bo-

Hieronymus Wiericx naar Hendrik van Balen, Christus en Maria
ondersteunen de wereld, burijngravure, Antwerpen, Stedelijk
prentenkabinet
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Cornelis Galle, Christus en Maria ondersteunen de wereld
(bidprentje voor Henricus Mattheus Becx, pastoor te Gestel,
overleden op 28 januari 1823), burUngravure, Antwerpen, Stedelijk
prenten kabinet.

vendien vaak opnieuw gebruikt en nieuwe inventies (dit is de
wijze waarop een thema wordt uitgebeeld) bestonden nog
nauwelijks. De inschrijvingen in de Liggeren van de SintLucasgilde noteren tussen 1700 en 1750 dan ook nog nauwelijks 10 plaetsnijers hoewel regelmatig afsetters of handelaresse in beldekens werden ingeschreven.
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Appreciatie van `hetjligenbeldekens' en `plaetsrujers'
door tijdgenoten-kunstcritici
De grafische produktie van devotionalia heeft zich nooit in
een uitgesproken belangstelling vanwege kunstcritici mogen
verheugen. Dit stelselmatig verwaarlozen van enige belangstelling voor de vele mariabeldekens en aanverwante is overigens niet steeds van toepassing geweest voor de grafiek in
het algemeen. De kunstkritische beoordelingen in Karel Van
Manders Schilderboeck (1604), Het gulden Cabinet van Cornelis de Bie (1666) en De Groote Schouburgh der Nederlantsche Konstschilders en Schilderessen van Arnold Houbraken
lieten weliswaar nauwelijks een woord vallen over grafici.
Met De Levensbeschrtjvingen der Nederlandsche Konstschilders en Konstschilderessen van J.C. Weyerman en de Vie des
peintres flamands, allemande et hollandois van J.B. Descamps in de 18de eeuw kwam hierin weinig of geen verandering. Hun belangstelling situeerde zich immers vooral op het
vlak van de schilderkunst of beeldhouwkunst. Maar reeds in
1767 verscheen een Dictionnaire des graveurs anciens et
modernes avec une notice des principales estampes van de
hand van Pierre-Francois Basan (1723-1797), die bovendien
zelf graveur en verwoed prentenverzamelaar was. Voor het
eerst werd door een kunstcriticus uitvoerige aandacht besteed
aan grafici en hun werk en dat het precies een graveur was die
voor deze primeur zorgde kon geen toeval zijn. Basan was

hiermee ongetwijfeld uit op een grondige herwaardering van
zijn ambacht die zich in die periode in voile regressie beyond.
Over de Antwerpse graveur Jan-Baptist Barbe (1578-1649)
schreef hij: Niet tevreden over hetgeen hij kon leren van
beroemde artiesten uit zijn tijd die in Antwerpen bedrijvig
waren, trok hij naar Italie om zich in zijn kunst te vervolmaken. Abraham de Bruyn, een voornaam exporteur van 16deeeuwse Antwerpse prentjes en zelf ook graveur, werd geprezen omdat Ce qu'il a fait de mieux sont des Tétes & des
Portraits. Geheel conform met de traditionele geest die tot
voile ontwikkeling kwam vanaf de vroege jaren van de zeventiende eeuw, werden de graveurs in het bijzonder gewaardeerd
om hun reproduktiegrafiek, d.w.z. dat zij prenten realiseerden
naar ontwerpen van vooral Italiaanse maar tevens Vlaamse
schilders. Basan waardeerde in het bijzonder het vakmanschap van de gebroeders Bolswert, de graveursfamilies Collaert, de Jode en Galle, een appreciatie die nagenoeg parallel
liep met de hooggeprezen realisaties van Rubens. Het is in dit
verband treffend dat hij de fraaie burijngravures van Jan
Wiericx (ca. 1549-na 1615) omschreef als grave avec proprete, mais dune maniere seche terwijl hij deze van Hieronymus (1553-1619) en Antoon II (tussen 1555 en 1559-1604)
Wiericx bestempelde als grave d'un burin sec & froid en dan
ook nauwelijks zee regeltjes tekst aan hun ongemeen extensieve oeuvre wijdde. Het is dan ook niet verwonderlijk dat
graveurs die zich specifiek toelegden op het vervaardigen van
devotionaliagrafiek bij Basan helemaal niet vermeld worden.
Zo ontbreekt in zijn naslagwerk Louis-Joseph Fruytiers
(1713-1783), wat chronologisch beschouwd niet geheel onbegrijpelijk is. Maar dat Abraham Geloude (overleden voor

Cornelis Galle, Hortus conclusus soror mea sponsa of Maria met
kind Jezus en Sint-Jan met het lam in een rozentuin (bidprentje
voor Franciscus-Josephus-Thomas Moretus, overleden op 15
oktober 1814, uitgegeven door H. Les (?), met een gewist adres
van Michiel Cabbaye (?)), burUngravure, Antwerpen, Stedelijk
prentenkabinet.
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1733), Frans (ca. 1630-1687) en Gaspard (1619-1684) Huberti, Cornelius de Boudt (ca. 1660-na 1735 ?), Michiel Cabbaye
(ca. 1660-1722), Gonzales van Heylen (1671-ca. 1730) en
Cornelis van Merlen (1654-1723) in het Dictionnaire des
graveurs anciens et modernes van Basan ontbreken, is toch
wel tekenend. Overigens negeerde Bassan in grote mate graveurs uit de late 17de en 18de eeuw.
Met het werk van Basan was weliswaar de aanzet gegeven tot
een verder doorgedreven belangstelling voor grafici in het
algemeen, maar ernstige aandacht voor devotionalia in het
bijzonder ontstond pas in het begin van deze eeuw met de
grondige studies van Emile-H. van Heurck.
Toch is het merkwaardig dat de graveurs doorgaans erg goed
betaald werden voor hun realisaties. Men mag hieruit afleiden
dat hun metier door tijdgenoten op zijn minst werd gewaardeerd. De Antwerpse kopergraveur en tekenaar Maarten Bouche (1645-1689(?)) ontving voor het graveren van een titelpagina voor een Missaal dat zou worden uitgegeven door
Balthasar III Moretus ruim een viervoud van het bedrag dat
aan de inventor van het blad, m.n. Jan Erasmus Quellinus,
werd uitbetaald. Bouches techniek werd door Frans Van den
Wijngaert, voormalig conservator van het Antwerps prentenkabinet, nog omschreven als knordroog, maar de bezorgde
zaakvoerder van het Plantijnse Huis moet er zich ongetwijfeld
meermaals over beklaagd hebben dat degelijke vaklui naar het
einde van de 17de eeuw toe, zonder meer ontbraken. Balthasar
III Moretus zag zich dan ook vaak genoodzaakt de vele en
weinig beloftevolle graveurs slechts routinewerk toe te vertrouwen zoals het retoucheren en bijwerken van reeds bestaande platen.
Dat het verschil in honorarium voor graveur en tekenaarontwerper zich zo uitgesproken manifesteerde, kwam reeds
tijdens de eerste helft van de 17de eeuw tot uiting en wijst
zonder meer op het toenemende belang en erkenning voor de
graveur. Daarbij dient te worden opgemerkt dat houtgraveurs
doorgaans de helft van het bedrag ontvingen dat aan de
kopergraveur werd toegekend terwijl het er op lijkt dat de
drukker een relatief beperkter honorarium mocht ontvangen
voor zijn bewezen diensten. Zo betaalde de rederijkerskamer
De Olijftak op 22 juni 1618 10 gulden aan Pieter II de Jode
voor het graveren van een offerandeprentje en ontving hij
voor het drukken van 250 (op papier ?) exemplaren 6 gulden.
Het drukken was weliswaar een tijdrovende bezigheid maar
bood het voordeel dat dit werk kon worden uitbesteed aan een
ateliermedewerker of zelfs een leerjongen. Voor het graveren
van een koperplaat naar de inventie van een meester was
wellicht meer vakmanschap, routine en ervaring vereist.
Kunstwerk en/of massaprodukt ?
Suffragien, sanctjes, bidprenten en aanverwant beeldmateriaal worden doorgaans gecatalogiseerd onder volkskunst, en
dat dit niet geheel onterecht is mag blijken uit een aantal
elementen.
Vooreerst werden dergelijke beldekens massaal besteld, vervaardigd, gedrukt en verspreid. Antoon I Spierincx, die in
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Cornelis Galle, Maria en kind Jezus rustend onder een boom
(bidprentje voor Anna Cornelia Philipsen, huisvrouw van Petrus
Adriaensen, overleden op 29 januari 1813, uitgegeven door
Cornelius de Boudt), burijngravure, Antwerpen, Stedelijk
prentenkabinet.

1584 in het Antwerpse Sint-Lucasgild werd ingeschreven als
quaertspelmaeker, leverde in 1599 ruim 1560 Sint-Jacobsbelekens en het jaar daarop nog een 1800 gelijkaardige prenten
aan de Sint-Jacobskerk. In 1630 leverde de Antwerpse drukker Geeraert van Wolschaeten 5000 beldekens van St. Andries
die men in de kerke te offer gheeft, een royale bestelling die hij
in 1633 op vraag van de Sint-Andrieskerk opnieuw mocht
uitvoeren. lets minder fortuinlijk verging het Jan II Collaert
die in 1620 een bestelling uitvoerde van `slechts' 300 offerandeprenten ten behoeve van de rederijkerskamer de Olijftak.
In 1638 (?) verkocht Cornelis I Galle aan de kunsthandelaar
G. Forchoudt o.m. 12 lantschapen met devotien ghestoefeert
... 4000 beldekens fraey 1000 groete wat nieus... Maar zelfs
nog in de 18de eeuw verging het bepaalde graveurs gespecialiseerd in devotiegrafiek bijzonder goed: Abraham Geloude,
Wiens werk overigens middelmatig mag worden genoemd,
nam niet minder dan acht leerlingen op in zijn bloeiend
atelier. Devotionalia werd dus in groten getale verhandeld en
verbruikt en dit resulteerde veelal in een produktieproces met
vervlakte drukgangen, stereotiepe en verveelde composities
en haastig uitgevoerde realisaties. Kwaliteit en kwantiteit
zouden ook hier niet steeds samengaan en precies dit is
doorgaans kenmerkend voor volksgrafiek.
Vervolgens is het zo dat de eenvoudig gehanteerde beeldtaal,
vrij van ingewikkelde allegorieen en beeldspraak of symbolen, die vaak zo kenmerkend is voor het merendeel van de
devotiegrafiek, ongetwijfeld kan worden aangetroffen in de
volksprenten. Bidprentjes, om maar een categorie te noemen,
zijn ondubbelzinnig in hun boodschap naar de eigenaar toe.
Vrijwel nooit zullen specialisten verhitte discussies dienen te
voeren n.a.v. ikonografische onduidelijkheden of al dan niet
vermeende interpretatieve bedoelingen.
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Het is ook niet verwonderlijk dat vele auteurs devotionalia en
volksprenten onder een en dezelfde noemer plaatsen. Beiden
bereikten veelal dezelfde doelgroep: in de eerste plaats het
brede analfabete publiek, maar daarnaast ook de doorgaans
geletterde en intellectuele leden van rederijkerskamers die
vrijwel jaarlijks devotieprenten werden aangeboden. De vele
uitgaven van de Antwerpse drukker Hendrik Aertsens, waarin
vaak illustraties van G. van Schoor en B.A. Bolswert werden
opgenomen, waren wellicht voor datzelfde geletterde publiek
bestemd. Het is opvallend dat de prenten hierbij een vlottere
Stijl verraden die veel meer aansluit bij de heersende tendenzen, sours zelfs enige symboliek bevatten en zuinig maar
correct zijn ingekleurd. Volksprenten werden te koop aangeboden op markten en kermissen, terwijl dit voor devotionalia
niet uitgesloten, maar toch ook geen regel was. Anderzijds
lijkt er dan weer geen twijfel over te bestaan dat rederijkers
ook wel eens uit waren op het bezitten van volksprenten.
Tenslotte kan in dit verband nog worden opgemerkt dat

Adriaan Collaert(uitgever), Maria met kind Jezus our even door
een bloemenkrans, burUngravure, Antwerpen, Stedelijk
prentenkabinet.
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graveurs of prentenhandelaars veelal beide genres realiseerden of verhandelden. Louis-Joseph Fruytiers graveerde talrijke devotieprenten en bedevaartvaantjes die vaak nauw verband houden met het volksleven en een religieus-moraliserende ondertoon dragen. Suzanne Verbrugghen, een belangrijk beldekens vercoopster tijdens de eerste helft van de
18de eeuw, graveerde zelf nooit maar verkocht devotieprenten en volksprenten.
De 16de eeuw
Toen de Florentijnse koopman Ludovico Guicciardini in
diens Beschrijvinghe van alle de Nederlanden, een Nederlandse versie van zijn eerder verschenen Descrittione di tutti
i Paesi Bassi, de drukkerij van Plantijn omschreef als een
grote en prachtige drukkerij want zyne schoone ende welgestelde wercken worden met groote menichten de gantsche
werelt door ghevoert ende verbreijdt, was dit geenszins een
overdrijving. Nergens ter wereld verschenen op dat ogenblik
een dergelijke varieteit aan gedrukte boeken, in groten getale
en van een uitmuntende typografische kwaliteit.
Om verschillende redenen waren Plantijn en zijn opvolgers,
de Moretussen, dan ook van enorm belang voor de ontwikkeling van devotiegrafiek. Het Plantijnse Huis stond niet alleen
nagenoeg onafgebroken in contact met de toenmalige geestelijke intelligentsia, zoals Montanus, Ribadeneira en Natalis,
maar het publiceerde hun bevindingen in verzorgde edities
verlucht met kopergravures. Hiertoe werden de beste ontwerpers betrokken, zoals Maarten de Vos en Crispin van den
Broeck, maar uiteraard ook topgraveurs met de leden van de
graveursfamilie Wiericx wellicht als markantste voorbeeld.
Zelfs Rubens zou ontwerpen voor boekillustraties uitvoeren
in opdracht van Plantijns kleinzoon Balthasar I Moretus.
Precies door de verzorgde illustraties werden deze produkten
gemanipuleerd als propagandamateriaal our de dogma' s van
het christelijk geloof te visualiseren naar een ongeletterd
publiek of zelfs vreemde culturen toe. Kort nadat Plantijn in
1570 door Filips II aangesteld werd tot 's konings prototypographus, werd de drukker het alleenrecht verleend voor het
drukken en in verkoop brengen van missalen, brevieren en
getijdenboek voor Spanje. Met de Contrareformatie en de
missioneringsstrategie in de Spaanse kolonies in Zuid- en
Midden-Amerika, zou dit voor het Plantijnse Huis een ongemene expansie veroorzaken. Maar ook de inventies die bier
door Antwerpse kunstenaars werden uitgedacht en in prent
gebracht, vonden hun weg naar verre oorden, waar ze door
autochtone kunstenaars werden geinterpreteerd, hierin weliswaar bijgestaan door een geestelijke die de compositie al dan
niet `bijstuurde' .
Gravures naar Maarten de Vos, van wie er zelfs een aantal
originele schilderijen naar het Zuidamerikaanse continent
bleken verscheept, werden door de schildersschool van Cuzco
gretig gekopieerd. Inventies van leden van de families Wiericx en Sadeler en van Hendrik Goltzius, Hans Bol, Crispin
van de Passe en later ook Rubens en Van Dyck werden door
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thema van Santiago Matamoros of Jacobus de Meerdere als
de Morendoder veelvuldig uitgebeeld in geschilderde versies.
De voorstellingswijze met de triomferende Jacobus als strijder, gezeten op een springend paard en gewapend met schild
en zwaard en de vijanden overwinnend, werd nagenoeg ongewijzigd overgenomen van een relatief kleine prent die als
titelvignet werd aangewend in een Missae Propriae Sanctorum Hispanorum dat in 1761 bij de Moretussen te Antwerpen
verscheen. Louis-Joseph Fruytiers, een voornaam graveur
van devotionalia, realiseerde de prent naar een voorbereidende tekening van Charles d'Heur.
Uiteraard nam het Plantijnse Huis een belangrijke positie in
bij de verspreiding van grafiek naar Spanje en de kolonies,
maar dit neemt niet weg dat andere prentenhandelaars gelijkaardige initiatieven ontplooiden. Zo blijkt uit een notariele
verklaring van 1627 dat Bernard van Meurs, handelend in
opdracht van kunsthandelaar Chrysostomus van Immerseel,
een zending van schilderijen naar Spanje verzorgde bestaande
uit ondermeer 44 devotieschilderijen van Gaspar Goossens en
38 waterverfdoeken met landschappen en devotievoorstellingen (pinturas en tela, hechas con color de agua, siendo
paisaje y devocion). Maar interessanter in dit verband is te
verwijzen naar de prenten die in deze transactie werden
opgenomen: van Filips de Mallery ontving hij 4000 emprentas
en papel de devocion, Michiel Snyders leverde hem 200 grote
en 5000 kleine prenten terwijl Jan van Mechelen instond voor
de levering van meerdere duizenden prentjes op papier en
perkament (algunos millieres emprentas de devocion, en papel y algunas en membrano). En dit is uiteraard slechts een
fragment uit een levendige handel die vooral vanuit de Zuidelijke Nederlanden, via de haven van Sevilla, naar de Spaanse
kolonies vertrok.

Gonzales van Helen model
model voor een bidprentje met de
voorstelling van de redskin van Christus, houtgravure,
Antwerpen, Stedehjk prentenkabinet.

kunstenaars uit deze school geInterpreteerd. Vanzelfsprekend
was het hierbij van essentieel belang de compositie zo getrouw mogelijk te repeteren in de repliek en aandacht te geven
aan symbolische voorwerpen, en indien de prent in een geschilderde versie werd hernomen, aan kleursymboliek. Andere stijlkenmerken, die naar Westerse normen essentieel bleken voor een waardige appreciatie van het kunstwerk, zoals
perspectiefwerking, een afgewogen coloriet en specifieke
borstelbehandeling, waren slechts van matig belang.
De (ikonografisch) bevruchtende rol die de Vlaamse devotiegrafiek in het algemeen, maar vooral de werken die ontstonden in de drukkerij van Plantijn en zijn opvolgers in het
bijzonder, hebben uitgeoefend op de school van Cuzco, is
zelfs nog Lang blijven nawerken. Zo werd hier het populaire

De leden van de familie Wiericx:
de gebroeders Jan, Antoon II en Hieronymus
Devotiegrafiek wordt doorgaans als kwalitatief en esthetisch
minderwaardig beschouwd, en het is vaak zo dat dit nefaste
waardeoordeel zondermeer terecht is. Perspectiefwerking is,
vooral in latere periodes, meestal onbestaande of rudimentair
en incorrect weergegeven, het menselijk lichaam lijkt inhoudsloos en de composities zijn doorgaans simplistisch. De
opleiding van de in-wording-zijnde kunstenaar was er immers
op gericht precies deze punten accuraat te behandelen en ze
onder de knie te krijgen zoals elk ambachtsman het past(e).
Nochtans mag men bij al deze graveurs van devotiegrafiek
precies niet twijfelen omtrent hun métier, de beheersing van
hun vakmanschap, en vaak deden hun opdrachtgevers dit ook
niet. Bijzonder significant in dit verband is de zakelijke relatie
tussen leden van de familie Wiericx en Christoffel Plantijn.
Reeds vanaf oktober 1569 werd Jan Wiericx, hij was toen
nauwelijks twintig jaar oud, geregistreerd in de Plantijnse
archieven terwij1Hieronymus vanaf 1570 wordt vermeld. Dat
de aartsdrukker van Filips II beide ambachtslui bijzonder
apprecieerde, blijkt ondermeer uit de royale vergoedingen die
hen werden uitbetaald voor het vervaardigen van prenten in
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opdracht van de Plantijnse drukkerij. De veelvuldige herbergbezoeken van beide graveurs gingen echter gepaard met hoogoplopende en niet vereffende schulden, en hoewel Plantijn
met deze gang van zaken geenszins gelukkig was en soms
zelfs ontstemd hierop reageerde, werd hij toch telkens bereid
gevonden hun schulden te betalen. Toen Jean Moflin, abt van
Sint-Winoksbergen, Plantijn vroeg om een prent te laten
graveren par le meilleur maistre que vous trouverez en Anvers
aarzelde de Antwerpse drukker niet am de opdracht toe te
vertrouwen aan Hieronymus Wiericx. En hoewel Antoon II,
Hieronymus en Jan Wierickx in de Antwerpse registers van de
Gilden en Ambachten werden genoteerd als aanhangers van
het Lutheranisme, vonden de jezuieten dit blijkbaar niet onoverkomelijk om hen toch met tal van opdrachten te overladen.
Het belang van de Wiericxen voor de graveerkunst in het
algemeen en de devotiegrafiek in het bijzonder, is onmiskenbaar groot geweest. Vooral Hieronymus en Antoon II hebben
een uitermate levendige belangstelling aan de dag gelegd voor
de uitbeelding van religieuze onderwerpen. Hun vakbekwaamheid, gekenmerkt door een magistrale virtuositeit en
een talentrijke beheersing van de burijn, troonde boven deze
van vele van hun tijdgenoten uit. Maar vooral m.b.t. de
ontwikkeling van devotionalia-grafiek gaven zij in bepaalde
opzichten een eerste aanzet. Zo streefden zij in de uitbeelding
van heiligen naar eenvoudigheid en klaarheid die ondubbelzinnig kon worden begrepen door een (nog) grotendeels analfabeet publiek.
Bepaalde inventies kenden een enorm succes en grote navolging. Zo zouden de voorstellingen met Franciscus Xaverius,
gegraveerd door Hieronymus Wiericx, nog lange tijd blijvend
als exemplum worden aangewend en zelfs nog tot in de late
19de eeuw aan leerlingen van het Antwerpse Jezuktencollege
worden uitgereikt.
In sommige prentenreeksen werd de uitbeelding sequentieel
opgevat, d.w.z. dat verschillende episodes, die vaak met
elkaar in verband staan of waarbij het symbolische verwijzingen betreffen naar het hoofdgebeuren, in een prent worden
behandeld. Deze onderscheiden gebeurtenissen worden gemarkeerd d.m.v. een letter en onderaan in een legende toegelicht a.h.v. een vers of verhalende tekst. Dit principe, een snort
stripverhaal avant-la-lettre, stimuleerde vanzelfsprekend de
duidelijkheid en overzichtelijkheid van het religieuze gebeuren dat in beeld werd gebracht. Tot zelfs nog in het midden van
de 17de eeuw zou dit principe worden toegepast door kunstenaars zoals o.m. Abraham van Diepenbeeck, een Rubensepigoon die enorm actief is geweest als ontwerper voor prenten en boekillustraties. Merkwaardig is eveneens dat prenten
van bijvoorbeeld Antoon II inspirerend werkten bij bepaalde
17de-eeuwse Vlaamse schilders, terwijl men doorgaans mag
aannemen dat de grafiek de geschilderde inventies repeteerde.
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Commercialisering, export en navolging
De gebroeders Wiericx mogen ongetwijfeld worden beschouwd als een generatie van graveurs die, wellicht voor het

eerst in de kunstgeschiedenis, de graveerkunst op doorgedreven wijze commercialiseerden. Vooral de devotieprenten,
bestemd voor een erg talrijk publiek dat reikte tot ZuidAmerika en Oost-Azie, vielen ten proof aan deze ongeremde
grootschaligheid. Vanzelfsprekend nam de kwaliteit van de
produktie hiermee af, niet zozeer door de haastige werkwijze
en de vele opdrachten, maar wel door het telkenmale opnieuw
drukken van reeds bestaande koperplaten waarbij al dan niet
het adressum werd aangepast.
Bovendien gebruikte Antoon II Wiericx soms originele koperplaten als onderpand bij schuldvereffeningen en bereikten
deze begerige objecten al te vaak gewiekste prentenhandelaars. Zelfs nog in 1635 ondernam kunstschilder, kopergraveur en uitgever Jan-Baptist Barbe een poging om enkele
koperplaten van de leden van de familie Wiericx te kunnen
verwerven. Cecilia Wiericx (°1592), dochter van Hieronymus, trok voor enige tijd in bij haar schoonbroer J.-B. Barbe,
die in 1620 huwde met Christien Wiericx, en bracht bij haar
intrek enkele meubelen en vele kostbare koperplaten mee die
zij aan Barbe overhandigde. Beiden hadden hiermee het idee
opgevat om een handel te beginnen die vooral de export van
gavures beoogde. Na enige tijd wil men een eindbalans opma-

Gonzales van Helen naar een ontwerp van God Tied Maes,
offerandeprentje met Lucas, patroon van de schildersgilde,
houtgravure, Antwerpen, Stedeltjk prentenkabinet.
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ken en de winsten verdelen, maar Jan-Baptist aarzelt niet om
Cecilia krankzinnig te verklaren en haar bezit onder curatele
te plaatsen.
Dat het oeuvre van de leden van de Wiericx-familie tot zelfs
het Amerindiaanse continent reikte, werd reeds hoger geschetst.
Jennes wees er in zijn studie Invloed der Vlaamsche prentkunst in Indie, China en Japan tijdens de XVIe en XVIIe eeuw
reeds op dat de Wiericx-grafiek ook een enorme invloed zou
uitoefenen op Indische en Chinese kunstenaars. Een zeer
illustratief voorbeeld in dit verband is wel Hieronymus Natalis Evangelicae Historiae Imagines geweest, een prachtig
verluchte editie die in 1593 voor het eerst verscheen met 155
prenten, gegraveerd door o.m. Hieronymus Wiericx naar ontwerpen van Maarten de Vos en Bernard Passaro. Reeds in
1605 arriveerde in het Chinese Nanking een exemplaar van
het Evangelicae Historiae Imagines en vrijwel onmiddellijk
verzocht de jezdiet Ricci om het toesturen van een tweede
boek voor de missie in Peking. De Chinese kunstenaars, die
nochtans toen reeds een eeuwenlange grafische traditie hadden gekend, moeten geweldig onder de indruk zijn geweest
van het uitermate suggestieve perspectief en het chiaroscuro
in de Vlaamse prenten. Pater Ricci had hun kunst daarvoor dan
ook omschreven als levensloos. Nochtans was het geenszins
de bedoeling van de jezdieten om de Indische en Chinese
kunstenaars de Vlaamse stijl, en meer in het bijzonder de
perspectiefwerking en dit chiaroscuro, te laten repeteren in
hun grafische realisaties en ze eigen te worden. Hun interesse
voor de kunsten in het algemeen (muziek, geneeskunde, sterrenkunde, ...) bestond er dan ook voornamelijk in om deze te
laten bijdragen tot de verbreiding van hun godsdienstige
idealen. Het is dan ook logisch dat de Indische schilder Nini
vooral de inventie van Hieronymus Wiericx De marteldood
van Cecilia hernam in het album van Djehangir en in zijn
miniaturen naar andere Vlaamse meesters dieptewerking
wordt geelimineerd. Keizer Kangxi, Wiens schatkamer een
aantal vrome Vlaamse prenten herbergde, zou vaak uren naar
de voorstellingen op de bladen hebben gekeken en hij liet zich
hierbij assisteren door een jezdiet die hem uitgebreid de
nodige inlichtingen verstrekte m.b.t. de uitbeelding. Wellicht
zullen tijdens deze onderhoudende gesprekken slechts met
mondjesmaat de artistieke kwaliteiten van de Vlaamse devote
prenten zijn beoordeeld.
De 17de eeuw: in dienst van de Contrareformatie
Het mag duidelijk zijn dat de Contrareformatie, de religieuze
stroming die in de eerste plaats gericht was tegen het protestantisme maar daarnaast eveneens een grondige interne religieuze renaissance beoogde, in haar zuiverste vorm tot uiting
kwam in de devotiegrafiek, en meer bepaald de volksdevotionalia. De besluiten van het Concilie van Trente en de geschriften van Ignatius van Loyola, waaronder zijn Geestelijke oefeningen, streefden immers een naturalistische beeldtaal na die
zich zou afkeren van de al te ingewikkelde en idealiserende
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Michiel Bunel, De kruisoprichting, burijngravure, Antwerpen,
Stedehjk prentenkabinet.

virtuositeit van het Manierisme. Als reactie tegen het protestantisme ontstond een enorm arsenaal aan ikonografische
beeldvoorstellingen: de rol van Maria werd benadrukt en het
belang van de heiligenvereringen en de sacramenten nam
enorm toe. Daarnaast ontstonden nieuwe themata binnen
de devotionalia die ruimschoots aan bod zouden komen: de
H. Familie, het kind Jezus, de H. Jozef, de apostelen en een
uitgebreide pleiade van heiligen en martelaren.
In bepaalde uitzonderlijke gevallen vormde de uitbeelding in
een prent de vertrekbasis voor een realisatie op doek of een
beeld. Globaal beschouwd mag men zonder aarzelen stellen
dat de oorspronkelijke inventie tot stand kwam d.m.v. een
schilderij en dat deze typevoorstelling veelvuldig de grafiek
inspireerde omdat ze hierin al dan niet letterlijk werd gerepeteerd.
Reeds in 1558 hadden de jezdieten bepaald dat hun kerken
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sober en eenvoudig dienden te worden ingericht, de contemplatie hiermee bevorderend en conform met de geest van
armoede, maar precies de kerken van deze orde zouden nauwelijks enige jaren later schitteren door hun prachtige en
weelderige decors. Bovendien dokterden kunstenaars, die
sours een humanistische opvoeding hadden genoten en beinvloed zouden blijven door bepaalde filosofische strekkingen,
al dan niet in samenspraak met theologen, ingewikkelde
ikonografische schema's uit die zelfs de intelligentsia de
wenkbrauwen deden fronsen.
Een explosieve produktie
De kwantitatieve grootschaligheid die zo kenmerkend is voor
devotionalia in de 17de eeuw mag zeker niet louter aan
Contrareformatorische impulsen worden toegeschreven. Immers ook in de schilderkunst werd de atelierwerking dermate

Cornelis van Kaukercken naar Antoon Van Dyck, Mattheus,
burijngravure, Antwerpen, Stedelijk prentenkabinet.
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georganiseerd dat te koop aangeboden schilderijen thans als
originael, principael ofte copye werden verkocht. Een zeer
gevarieerde waaier aan genres ontstonden in opdracht van een
toenemend publiek van particulieren of kunsthandelaars, de
verkochte goederen belandden op de vrije markt, maar uiteindelijk werden ze in een of andere constcamer ondergebracht.
Er werd met gretigheid verzameld en men pronkte er mee.
Een gelijkaardige explosieve produktie moet de devotiegrafiek te beurt zijn gevallen. Dit blijkt uiteraard niet alleen uit de
enorme massa beeldmateriaal met religieuze voorstellingen,
maar kan tevens worden afgeleid uit de inventarissen van
nalatenschappen. Het is evenzeer opvallend dat in kunstinventarissen uit deze tijd extensief schilderijen, kunstkabinetten, munten, tekeningen en andere rariteiten worden vermeld,
terwijl prenten nauwelijks worden genoteerd, tenzij sporadisch een prentenboek. Dit kan er op wijzen dat prenten, en
vooral devotionalia, als gebruiksvoorwerpen werden beschouwd en derhalve niet als een waardevol verzamelobject
beoordeeld.
Indicatief voor de explosieve grafische produktie uit de 17de
eeuw is vanzelfsprekend de vestiging van graveursdynastieen
die vaak generaties lang enorme aantallen prenten op de markt
brachten: de families Bouttats, Collaert, Galle, de Jode en
Huberti zijn zowat de belangrijkste. Zo werden in november
1666 door notaris Van der Donck in de nalatenschap van Anne
Hermans, de weduwe van Willem Collaert, o.m. 68.947 prenten opgetekend, waaronder enkele gedrukt op perkament en
verlucht. De sterfinventaris van Jan Galle (1600-1676), op 19
december 1676 opgemaakt, maakt zelfs melding van 81.900
prenten Een enorme produktie moest vanzelfsprekend beantwoorden aan de enorme vraag naar devotionalia: zo leverden vele Antwerpse graveurs aan een groot aantal (veelal)
buitenlandse prentenhandelaren gevestigd te Uden, Kamerijk,
Passau, Waldthurn, Trapani. Maar eveneens werd er gewerkt
in opdracht van bepaalde kloosterorden of congregaties. Vele
devotionalia van Antwerpse graveurs belandden aldus in China, Japan en Zuid-Amerika. Weduwe Anne Hermans verkocht
12.100 ingekleurde prenten en 26.600 soo voile als rondekens
beelden, alle affgeseth met vals gout aan Antoine Satto in
Malafecco (Italie).
De belangrijkste ontwerpers
Het is haast onbegonnen werk our zelfs een representatief
overzicht te geven van alle kunstenaars die in de loop van de
17de eeuw instonden voor het bezorgen van inventies. Zij
waren niet alleen erg talrijk, maar bovendien bezorgden zij
nog een erg gevarieerd aanbod van devotionalia: lose prenten
of prentensuites met uitbeeldingen van heiligen en/of martelaren, Mariavoorstellingen enzomeer.
Uiteraard kan voor de eerste helft van de 17de eeuw niet
worden voorbijgegaan aan Rubens. Er werd reeds aangestipt
dat dit Barokgenie actief was in opdracht van het Plantijnse
Huis, maar deze opdrachten betroffen in hoofdzaak titelpagina' s van wetenschappelijke studies. De godsdienstige
werken waarvoor hij wel ontwerpen voor boekillustraties
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leverde, zoals het Missale Romanum van 1613, het Breviarium Romanum van 1614 en de in 1619 verschenen Generale
Legende der Heylighen van Ribadeneira en Rosweyde, zijn
omwille van hun luxueuze inkleding moeilijk tot de karakteristieke volksdevotie te rekenen. Maar het is ongetwijfeld zo
dat de wijze van uitbeelding in de zogenaamde `betere' kunstwerken ander kunstenaars heeft beInvloed, die zich met devotionalia inlieten. Ondanks het feit dat de meeste schilderijen
ontstonden in opdracht van een enkeling of een beperkt gezelschap, bereikte de uitbeelding ervan een breed publiek. Dit
was niet enkel te wijten aan de vele geschilderde replieken of
de beschikbaarheid van reproduktiegrafiek naar het origineel.
Ook in de volksdevotionalia werden bepaalde composities
ontleend aan grote meesters, en aangezien precies dit materiaal op grote schaal verspreid werd, droeg het ongetwijfeld bij
tot de bekendmaking van dergelijke voorstellingen bij een erg
breed publiek. Een zeer mooi voorbeeld in dit verband is
ongetwijfeld een prentje met De kruisoprichting van de Antwerpse plaatsnijder en prentenhandelaar Michiel Bunel (vrijmeester in 1698) waarbij de compositie aan Rubens' befaamde kruisoprichting in de Antwerpse kathedraal werd ontleend.
Toch, en dit is niet onbelangrijk, werd de voorstelling niet
slaafs gdmiteerd.
Op vrij jeugdige leeftijd moet Antoon van Dyck een aantal
apostelkoppen hebben geschilderd die nog tijdens zijn Leven
in talrijke replieken werden gerepeteerd. Omstreeks 1660/61
kwam het zelfs tot een proces waarbij collega-kunstenaars om
advies werden gevraagd bij het beoordelen van dergelijke
apostelkoppen op hun authenticiteit. Er bestonden immers
reeds replieken naar de originele exemplaren van Van Dyck
en maar al te vaak werd door een al dan niet onwetende
handelaar een kopij voor een origineel verkocht. Deze inventies van Van Dyck waren blijkbaar buitengewoon populair bij
het publiek en om die reden zag de in Brugge overleden
kopergraveur Cornelis van Cauckerken (ca. 1625-1680) zijn
kans schoon om een prentensuite naar deze populaire inventies te graveren die dan zou worden uitgegeven door Cornelis
Galle.
Vanzelfsprekend bestond er in de 17de eeuw een hele pleiade
van kunstenaars die themata behandelden volgens de toen
geldende dogma's, maar Abraham van Diepenbeeck is in dit
verband wellicht het meest sprekende voorbeeld. Deze Rubens-epigoon bezorgde niet alleen een Rubensiaanse dramatiek voorgesteld op een intense en aangrijpende wijze in zijn
geschilderde composities die de grote thema' s van het triomferend katholicisme van de Contrareformatie uitbeeldden,
maar hij hanteerde een gelijkaardige strategie in zijn talrijke
prentensuites, boekillustraties en de als zelfstandig uitgegeven gravures. Zijn inventies waren niet alleen vindingrijk (en
kenden zij grote navolging), maar bovendien stelden een
aantal van de beste graveurs zich garant voor een al even
superieure uitvoering.
De bevruchtende rol die de schilderkunst uitoefende op de
toegepaste kunsten, bleek ook in de devotionalia sporen te
hebben nagelaten. Het populaire thema van Maria met kind

183

omgeven door een bloemenkrans, dat succesvol werd toegepast door o.m. Jan Brueghel, Frans en Daniel Snyders en Jan
I van Kessel in de schilderkunst, vond ondermeer via de
devotiegrafiek zijn weg naar het publiek. Prenten waarbij de
randversiering werd verlucht met planten, bloemen, insekten
en dieren herinneren dan weer aan inventies van Hans Bol en
Janis Hoefnagel.
Vooral naar de uitbeelding van een bepaald thema toe kan
devotiegrafiek belangrijke informatie verschaffen voor de
kunsthistoricus.
Maar niet alleen de schilderkunst werd als voorbeeld aangewend. Ook binnen de enorme grafische produktie werden
compositievoorbeelden aangetroffen die bruikbaar werden
geacht door andere graveurs voor de aanmaak van devotionalia.
Een zeer mooi en illustratief voorbeeld in dit verband is
ongetwijfeld het prentje met de Hortus conclusus soror mea
sponsa, met Maria met kind en Sint-Jan en het lam, gegraveerd door Cornelis Galle en nog in de 19de eeuw uitgegeven
door H. Leys. Een confrontatie met een tekening van Cornelis
Schut in het Antwerps prentenkabinet, waarbij de figuratie
nagenoeg ongewijzigd mee overeenstemt, maakt duidelijk dat

Adriaan Collaert, Ursula, burUngravure, Antwerpen, Stedehjk
prentenkabinet.
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het bidprentje naar deze getekende compositie op het Antwerpse blad moet zijn ontstaan. Cornelis Schut graveerde zelf
immers de prent naar zijn modello (d.i. de tekening in het
Antwerps prentenkabinet) en het was zonder twijfel de gravure die Cornelis Galle naast zich moet hebben gehad bij het
realiseren van zijn devotieprent.
Van sommige geschilderde composities of gegraveerde voorstellingen die om een bepaalde reden in slechts een beperkte
oplage verschenen, zijn we in de loop van de tijd het spoor
bijster geraakt. Maar een bidprentje, dat nog tot zelfs in de
19de eeuw werd aangewend, kan ons in sommige gevallen
vooralsnog een idee geven van een verloren gewaande compositie van een bepaald meester.
Een merkwaardig fenomeen voor de 17de eeuw is verder de
uitzonderlijke toepassing van houtgravures. Reeds op het
einde van de 16de eeuw had de kopergravure de houtsnede
nagenoeg volledig verdrongen als reproduktiemedium. Toch
kende de houtsnijkunst een kortstondige, maar tegelijk magnifieke bloei met de fraaie reproduktieprenten van Christoffel
Jegher (1596-1652/53) naar composities van Rubens. Ook
deze trend kende navolging in de devotiegrafiek, zij het met
enige jaren vertraging. Bovendien bleef Christoffel Jegher, en
daarna nog zijn zoon, houtgravures realiseren in opdracht van
het Plantijnse Huis. Maar vooral de Antwerpse drukker, houtsnijder en kopergraveur Gonzales van Heylen zou zich gaan
profileren als de Jegher van de 18de eeuw. Overigens zou hij
meer nog dan Jegher dit deed, zich inlaten met specifieke
volksdevotie. Gonzales graveerde naar ontwerpen van toenmalig voornaam geachte kunstenaars zoals Godfried Maes en
Richard van Orley en ook hij werkte veelal in opdracht van de
Plantijnse drukkerij.
De 18de eeuw
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De explosieve produktie die del7de-eeuwse volksdevotionalia kenmerkte, bleef ook in de loop van de 18de eeuw gehandhaafd. Toch dient to worden opgemerkt dat globaal beschouwd de realisatie van nieuwe koperplaten sterk was
teruggelopen in vergelijking met de vorige eeuw. Maar toch
bleef er een enorm arsenaal aan devotieprenten beschikbaar of
werden ze in groten getale verhandeld. Het is dan ook typisch
dat de Liggeren meer en meer melding maken van handelaars
of verkopers van prenten. In 1728 werd Anna-Marie Bunel
meesterdogter in beeldekens verkoopen en datzelfde jaar werd
Fransus Merten meester in beeldekens versetten en Nicolaes
Perremans meester beeldekens-afsetter. Abraham Geloude,
graveur, uitgever en inkleurder van devotieprenten en eigenaar van een bloeiend atelier, trad toen op als deken. Vele
17de-eeuwse platen werden opnieuw gedrukt, en sommige
kunstenaars, zoals Cornelius de Boudt, zou zelfs als eerste
Duitse inventies herdrukken, uiteraard met de toevoeging van
zijn naam op de koperplaat. Michiel Bunel, actief als graveur
en platenverkoper omstreeks het begin van de 18de eeuw, gaf
prenten van ondermeer Hieronymus Wiericx en Frans Huberti
uit onder zijn naam. Joannes Carolus Craen, in 1779 opgeno-

Lodewtjk-Jozef Fruytiers naar Charles d'Heur, Sint-Jacob van

Compostela overwint de Moren, burijngravure, Antwerpen,
Stedeltjk prentenkabinet.

men in het gild als handelaar in beldekens, herdrukte naar het
einde van de 18de eeuw toe tal van gravures van Cornelis
Galle, Jacobus de Man, Cornelius en Theodoor van Merlen en
Michiel Snyers.
Hoewel dit alles het tegendeel doet vermoeden, werden er
toch nog nieuwe composities uitgedacht. In dit verband is
Louis-Joseph Fruytiers wellicht een treffend voorbeeld. Hij
werd in 1750 in de gilde opgenomen als meester-plaetsnyder
en reeds in 1753 bracht hij het tot deken, wat wijst op een
zekere sociale status en erkenning van zijn ambacht vanwege
collega-kunstenaars. Van 1755 tot 1778 werkte hij voor het
Plantijnse Huis waar hij in hoofdzaak actief was als illustrator
van missalen en brevieren. Zijn grafisch oeuvre bezit een
zekere varieteit in de uitbeelding van themata, maar bovendien maakte het stilistisch een duidelijke evolutie door. Vooral dit laatste ontbreekt bij het merendeel van de overige 18deeeuwse graveurs van devotionalia waar conservatisme en star
traditionalisme de bovenhand haalden.
Tenslotte is het opvallend hoe in de 18de eeuw, meer dan dit
in de vorige eeuw gebeurde, prenten worden ingekleurd met
behulp van sjablonen. De reeds hoger geciteerde Abraham
Geloude was hierin een gedreven specialist. Wellicht mag de
reden voor deze evolutie worden gezocht in het camoufleren
van de vervlakte drukgangen en de krassen op de plaat die zich
onvermijdelijk manifesteerden nadat men eenzelfde koperplaat talrijke keren had afgedrukt. Het hoogtij van de devotiegrafiek had inmiddels een definitieve keer genomen.

De hemel op aarde.
Doel, thematiek en iconografie van de Vlaamse
devotieprenten uit de 17de en 18de eeuw Jean Luc Meulemeester
1 in de prehistorie brachten jagers in moeilijk
toegankelijke grotten tekeningen en schilderingen aan. Er schuilde een duidelijke bedoeling
achter: versiering schijnt hier niet het juiste
woord te zijn, want door het afbeelden van
vooral dieren probeerden ze een magische kracht over hen te
krijgen. 'Kunst om de kunst' zal pas later ontstaan.
Van lang geleden tot nu maakten ontelbare mensen uit alle
continenten af- en uitbeeldingen, meestal met een symbolische, allegorische, godsdienstige of emblematische betekenis. In ieder geval met een bedoeling. De werken van onze
Vlaamse Primitieven steken vol van een diepere inhoud en
ook de opdrachtgevers ervan hadden er ongetwijfeld meer dan
een devoot voornemen mee. Nog steeds blijkt het interessant
om beeld en tekst te koppelen. Voorstellingen geven de
inhoud niet alleen meer kracht of onderstrepen bepaalde
uitspraken, maar kunnen ook de fantasie prikkelen, beperken
of verruimen. De inhoud wordt erdoor geillustreerd en er
meestal dieper door in het geheugen geprent. Het frist de
gedachten op of manipuleert in een bepaalde richting. De
mogelijkheden van het beeldmateriaal breidden zich, alvast
door nieuwe technische middelen, in de loop van de geschie-

denis uit. Maar iedere periode heeft haar eigen beeldmogelijkheden meestal heel consequent en werkelijk volledig toegepast. Voorstellingen spreken uiteindelijk beter en meer aan.
Ze zijn aangenamer en ogenschijnlijk minder vermoeiend. En
toch hebben afbeeldingen een grote impact, zowel vandaag als
in de middeleeuwen. Toen was het grootste deel van de
bevolking analfabeet. Kunstenaars-ambachtslieden kapten in
kapitelen of aan portalen bijbelse taferelen of schilderden op
muren uitgebreid het levensverhaal van plaatstelijke of sterk
vereerde heiligen. Mysteriespelen visualiseerden de geboorte
of het smartelijke lijden van de Heer. Miniaturen ondersteunden de gebeden en teksten uit getijdenboeken en missalen. In
elk geval waren de voorstellingen voor iedereen herkenbaar.
Ze vormden aanschouwelijk onderricht, leermateriaal en werden in die zin door de Kerk getolereerd. Dit is niet altijd zo
vanzelfsprekend geweest. Afbeeldingen werden dikwijls in
verband gebracht met afgoderij en heidendom. De Israelieten
mochten geen voorstellingen van God maken, want naar
oosterse opvatting zou de mens in het beeld als het ware macht
over hem krijgen. Steeds wordt hier een vers uit de decalogus,
die Jahwe aan Mozes als wet gaf, aangehaald: `Gij zult geen
godenbeelden maken, geen afbeeldingen van enig wezen

`De boodschap aan Maria' (eik, 58 x 64 cm) van de Meester van
Flemalle uit de eerste helft van de 15de eeuw. Aan de schouw in dit
interieur hangt tussen twee wandkandelaars een prent, die de
H. Christoffel met het Jezuskind voorstelt.
Brussel, Kon. Museum voor Schone Kunsten,
inv. nr. 3937
(foto: Brussel, Kon. Museum voor Schone Kunsten)

Triptiek van de broederschap van de H. Anna in Leuven
(eik, 224,5 x 219 cm) van Quinten Mass s. Op de grond zit een
antler kindje verdiept in een handgeschreven tekst. Op zijn schoot
ligt, omgekeerd, een verlucht manuscript. We bemerken er een
fraaie miniatuur. Tweeprentjes, met ingekleurde houtsneden, zijn
uit het boekgevallen.
Brussel, Kon. Museum voor Schone Kunsten, inv. nr. 3937
(foto: Brussel, Kon. Museum voor Schone Kunsten)
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`Geestehjke hand' met tekst van de H. Bonaventura
(papier, 155 x 74 mm)
Brugge, Sint-Pietersabdij
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boven in de hemel, beneden op aarde of in de wateren onder
de aarde' (Exodus 20, 4). Dit werd letterlijk toegepast door de
iconoclasten tijdens de beeldenstrijd, die van 720 tot 850 het
openbare leven in het Oostromeinse keizerrijk beheerste. De
Isaurische keizers en een aantal godsdienstfanaten ergerden er
zich aan de buitensporige verering door o.a. overdreven kniebuigingen en brandende kaarsen die de voorstellingen van
O.-L.-Vrouw en heiligen te beurt vielen. Ook de bekende
beeldenstorm, die in 1566 vooral Vlaanderen teisterde, kan
hier als illustratie dienen. Paus Gregorius de Grote (590-604)
stond de beeldenverering niet toe, maar verdedigde de godsdienstige voorstellingen als `bijbel voor de ongeletterden' .
`Beelden hebben geen miraculeuze kracht,' zei hij, ' zij herdenken slechts het uitgebeelde en dienen, net zoals de homilie,
ter onderricht van de gelovigen' . Ze werden dus enkel geduld

met didactische bedoeling, hoogstens als illustratie. Het Concilie van Nicea (het huidige Iznik in Anatolisch Turkije), dat
in 787 in de Hagia Sophia aldaar werd gehouden, liet bepaalde
afbeeldingen toe. Vermoedelijk bevestigden ze hier alleen
wat toen al lang algemeen geldig was. Nog andere concilies
zullen zich met deze zaak inlaten, zoals dit van Trente (cfr.
infra).
Ook devotieprenten, waarvan soorten bestaan, hebben uiteraard naast een godsdienstige een educatieve bedoeling. De
woorden van een preek of les, hoe interessant en boeiend ook,
zijn vluchtig en de gelovigen vergeten snel. Het meegeven van
een materiele herinnering hielp hen de inhoud ervan gedeeltelijk te onthouden, te memoriseren of althans te herinneren
wanneer ze het ' santje' opnieuw in handen kregen of zagen.
Meteen voedden de prentjes de ziel of ze zetten aan tot gebed
en bezinning. Daarom werden zulke vrome houtsneden of
gravures in de woonkamer opgehangen, bleven in misboeken
bewaard of werden aan de binnenkant van kasten of koffers
gekleefd. Ze dienden als afweer en bescherming tegen onheil.
De eigenaar hechtte er ongetwijfeld veel waarde aan. De
Meester van Flemalle illustreert dit voortreffelijk in zijn
vermaard paneel De boodschap aan Maria (eik, 58 x 64 cm)
uit de eerste helft van de 15de eeuw in het Brusselse Kon.
Museum voor Schone Kunsten (zie afb.). Op de schouw van
het interieur hangt tussen twee gotische armkandelaars een
houtsnede vastgespijkerd, met de voorstelling van de H.
Christoffel. Als patroon tegen een onvoorziene dood vervult
deze volkomen legendarische heilige een niet onbelangrijke
rol in het leven van de middeleeuwer. Een detail op de triptiek
Het leven van de H. Anna (eik, 224,5 x 219 cm) van Quinten
Massys (1465/66-1530) in dezelfde verzameling toont een
zittend kindje, dat onverstoord naar een handgeschreven
tekst, genomen uit een verlucht manuscript, gaapt. Enkele
devotieprenten vielen er uit. Twee knapen bladeren eveneens
in een getijdenboek en kijken met veel belangstelling naar de
teksten, initialen en miniaturen.
De iconografie van de ' santjes' kan dus, met andere woorden,
niet losgekoppeld worden van de predikatie, het onderricht,
de godsdienstopvoeding en zodoende niet van de gangbare
theologische opvattingen van het ogenblik. De bloeiperiode
van de Vlaamse devotieprenten valt vooral te situeren in de
17de en in mindere mate in de 18de eeuw. Dit is de tijd van de
Contrareformatie, die een dubbel doel nastreefde: de bekering
van de protestanten en de verdieping van het geloof van de
rooms-katholieken. Predikatie en catechismusonderricht vervulden hierbij een cruciale rol. De devotieprenten hielpen en
moesten meteen bijdragen tot de nagestreefde privatisering en
verinnerlijking van de geloofsbeleving. Devotieprenten waren nuttig om de geloofsijver te activeren en om eventueel te
belonen. De voorstellingen sluiten logischerwijze aan bij de
ideeen die op dat tijdstip door de rooms-katholieke Kerk
werden aanvaard en op vele manieren gepropageerd. Auteurs,
zoals B. Knipping en E. Male (zie bibliografie), hebben de
iconografie van deze katholieke tegenhervorming al schitterend behandeld. We verwijzen de meer geinteresseerde lezer
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dan ook graag naar die wetenschappelijke studies. Onze bedoeling bestaat er enkel in een summiere opsomming en een
aantal revelerende beschouwingen daaromtrent te brengen.
Het Concilie van Trente (1545-1563) kan als uitgangspunt
van de rooms-katholieke tegenreformatie dienen. Het legde
niet alleen een aantal belangrijke punten van de katholieke
leer vast, maar vernieuwde eveneens het aanschijn van de
Kerk. De resultaten ervan zullen slechts langzaam bij de brede
lagen van de bevolking doorsijpelen. Wat de afbeeldingen
betreft, werd vooral gereageerd tegen taferelen die een verkeerde leer toonden of die aanleiding konden geven tot dwaling. Wulpse schoonheid, weinig relevante versiering en overvloedige weelderigheid dienden vermeden. Er werd
gereageerd tegen het naakt dat langzaam de religieuze kunst
was binnengeslopen en tegen het onwelvoegelijk voorstellen
van heiligen. Profane voorstellingen mochten een bidruimte
niet meer opsmukken. De stichting van nieuwe kloosterorden,
vooral jenieten, maar ook de ursulinen, de oratorianen en de
annunciaten, en de hervormingen bij de franciscanen-kapucijnen, en bij de geschoeide en ongeschoeide karmelieten, schragen samen met de respectieve vrouwelijke takken de Contrareformatie. Ook de herbronning bij een aantal oudere Orden,
zoals de benedictijnen, helpen eraan mee. De seculiere geestelijkheid gebruikte de devotieprenten om dezelfde redenen,
evenwel met wisselend succes. Een resem van auteurs publi-

Jacob de Man stak deze ingekleurde
g
ravure (perkament, 89 x 63 mm) met de
voorstelling van de geboorte van Christus.
Brugge, Sint-Pietersabdtj (foto: Oostkamp,
Breyne)
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ceerden een overaanbod aan geestelijke literatuur, sours te
vroom, te didactisch of te allegorisch, en voor onze tijd
meestal moeilijk leesbaar. Dit allemaal droeg ongetwijfeld bij
tot een vernieuwde religieuze iconografie. De voorstellingen
op devotieprenten ondersteunden de uitspraken en geschriften. Het omgekeerde is niet minder waar: de inhoud van
sommige godsdienstige boeken bepaalde de symbolen en de
iconografie. De Kerk werkte niet alleen in op het gehoor en het
lezen, maar ook op het optische zintuig van de gelovige. De
invloed van de afbeeldingen, in de ruimste zin, op de gedachtenwereld van de gelovigen mag niet onderschat worden. Er
werd dan ook gretig gebruik van gemaakt. De ontelbare
gedrukte en ingekleurde devotieprenten alleen al bewijzen dat
voldoende. Samen met de leer wordt de kerkelijke kunst
strijdend en betogend. Er worden nieuwe expressiemiddelen
gebezigd, die in alle kunsttakken terug te vinden zijn. Heel
dikwijls bepaalden de opdrachtgevers wat er voorgesteld
moest worden en gebruikten ze de kunst in de strijd tegen het
protestantisme en als propagandamiddel. Dat Antwerpen als
het belangrijkste centrum van de Vlaamse devotieprenten
uitgroeide, mogen we misschien onder andere in die zin
verklaren. De Scheldestad was tussen 1579 en 1585 het voornaamste Calvinistische bolwerk in de Zuidelijke Nederlanden
en bier werd dan ook het felst gestreden tegen de reformatie.
Merkwaardig dat de bloeiperiode van de Antwerpse kunst met

Alexander Voet (niet uit te maken of het
over I, II of IIIgaat) stak deze gravure
(erkament,
88 x 58 mm) met de
P
voorstelling van 0.-L.-Vrouw met Jezus en
Johannes.
Brugge, Sint-Pietersabdij (foto: Oostkamp,
y)
.1.Brene

De H. Familie met de H. Geest. Anonieme
ingekleurde gravure (papier, 88 x 65 mm).
Brugge, Sint-Pietersabdij (foto: Oostkamp,
J. Breyne)
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ordegenoot Pedro de Ribadeneyra (1526-1611), verving het
middeleeuwse standaardwerk Legenda Aurea van Jacopo de
Voragine (ca. 1230-1298). In 1615 werd het boek voor 't eerst
in twee delen in Antwerpen gedrukt en kende vele heruitgaven. Samen met zijn ordegenoot Johannes Bollandus (15961665) legde Rosweyde trouwens de basis van de Acta Sanctorum, een grondige wetenschappelijke hagiografische studie.
Naast deze basiswerken kunnen we gemakkelijk een gamma
geestelijke literatuur aanhalen die op een of andere wijze de
iconografie, specifiek van de devotieprenten, beInvloedde.
De Kerk bepaalde dus in feite wat er werd voorgesteld en hoe,
en ze creeerde een geiiniformiseerd beeld, dat in de brede
lagen van de rooms-katholieke bevolking werd verspreid met
allerlei middelen, waaronder de aangehaalde prenten. De
opvoedende tack van de beeldende kunst werd trouwens al in
de 17de eeuw zelf beseft. De jezdieten stelden dat de mensen

Gravure(papier, 90 x 63 mm) door Cornelis de Boudt (ca. 1660ca. 1735) met depassiewerktuigen in combinatie met de
Kerstvoorstelling. De kleine Jezus knielt op stro en houdt het kruis
vast.
Brugge, Sint-Pietersabdtj (foto: Oostkamp, J. Breyne)

Met de hand gekleurde gravure (perkament, 115 x 83 mm) met de
voorstelling van de doek van de H. Veronica. Onderaan prijkt de
tekst 'SIC DEUS DILEXIT MUNDUM'. Joannes Baptist van den
Sande uit Antwerpen stak deze devotieprent. Het valt niet uit te
maken of het over vader (1600-ca. 1664) of zoon (17de/18de eeuw)
Van den Sande gaat.
Brugge, Sint-Pietersabdtj (dia: Oostkamp, J. Breyne)
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deze strijd samenviel. Politieke, geografische en economische factoren speelden eveneens een rol, evenals de aanwezigheid van een uitgelezen aantal beeldende kunstenaars, schrijvers en drukkers.
Enkele boeken uit die periode beinvloedden rechtstreeks de
iconografie. Naast de latente invloed van het Oude maar
vooral het Nieuwe Testament vermelden we het werk Iconologia of uytbeeldingen der Verstands van Cesare Ripa
(t 1593). De inhoud gaat weliswaar grotendeels terug op
oudere geschriften, zowel uit de oudheid als uit de middeleeuwen, maar de rechtstreekse inwerking ervan op de kunst is niet
te onderschatten. Opdrachtgevers en uitvoerders gingen er
blijkbaar graag bij te rade. Personificaties en allegorieen
worden er uitgelegd en besproken. De volumineuze uitgave
van de Generale legende der Heylighen met het Leven Iesu
Christi ende Marie vergadert uut de H. Schrifture, Oude
Vaders, ende Registers der H. Kercke van de jezuiet Heribert
Rosweyde (1569-1629), die steunt op een werk van zijn
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de schriftverzen en de heiligenverhalen in alle details dienden
voor de geest te halen. Dit kon alleen door de juiste afbeeldingen herhaaldelijk te bekijken. In 1652 verscheen van de
theoloog Jean Dominique Ottonelli (1584-1603) en de schilder Pietro Da Cortona (1596-1669) een toonaangevend Trattate della Pittura e Statue immodesta over de opvoedende rol
van de beeldende kunst waarin zij de invloed van afbeeldingen
vrij hoog schatten.
Deze massabeInvloeding diende eenvoudig, begrijpbaar en
juist te zijn. Een sterk naturalisme sprak ongetwijfeld aan:
realistische uitbeeldingen, dramatische expressie, geraffineerde belichting, aardse kleuren, symbolische stillevens en
aangrijpende taferelen. Of de kunstenaars zochten het in het
diepe vrome met een hemelse mystiek, een mysterieuze stemming of een suggestie van een bovenaardse wereld in zachte
tonen en zeemzoeterige beeldspraak. Het geheel werd overgoten met een barokke vormgeving en dynamiek. Het valt
bijvoorbeeld op dat het kader niet meer beperkt blijft tot een
rechthoek. Ook ovalen, afgeronde bovenkanten en afgeschuinde hoeken komen voor. Dit laatste werd al door Pieter
Paul Rubens (1577-1640) in zijn architecturale en sculpturale
ontwerpen toegepast. Dit uitte zich eveneens in de thema' s:
het levensverhaal van Jezus, de Mariacultus, de voorstellingen van heiligen, allegorieen, symbolen en emblemen.
Dat er nadruk werd gelegd op de voorstellingen van Jezus kan
geenszins verwonderen. De redenen liggen zo voor de hand.
Komt daarbij dat de tijdsfeer voor dergelijke iconografie
uitstekend paste. In die afbeeldingen valt het op dat er vooral
aandacht werd besteed aan de geboorte en jeugdjaren en aan
het lijden en sterven van Christus. Voorstellingen uit de
periode ertussen komen veel minder voor. Zowel het Kerstfeest als de passie van Jezus, die uitmondt in het Paasfeest,
vormen een unieke bron voor allerhande kunstenaars. In de
loop van de geschiedenis werden die verhalen miljoenen
keren en op evenveel verschillende manieren uitgebeeld.
Deze blijkbaar onuitputtelijke verzen inspireerden en bezielden met de nodige fantasie en aangepast aan de tijd ontelbaren. Dit is ook logisch: zowel de geboorte en de eerste
levensjaren van een kind als het lijden en de dood van een
mens spreken sterk aan. Predikanten, opdrachtgevers en kunstenaars speelden er graag op in en werkten aldus op het
gevoel van gelovigen en van de te bekeren protestanten.
Zowel het kerstgebeuren als het lijdensverhaal, dat uitgebreider in de vier evangelies aan bod komt en ook gevarieerder is,
kunnen in enkele episodes worden onverdeeld. Het eerste
wordt in het Nieuwe Testament uitermate zuinig beschreven.
Tevens komen de verschillende gebeurtenissen nooit bij alle
evangelisten tegelijk voor. Op de Vlaamse devotieprenten
vinden we in bonte kleuren vooral de annunciatie, de geboorte
met het bezoek van de herders, de komst van de Wijzen, de
opdracht in de tempel en de vlucht naar Egypte. Zeldzaam zien
we Maria en Jozef met ezel onderdak zoeken in Betlehem.
Engelen wijzen dan steevast de weg. Het komt voor dat
sommige episodes tot een geheel versmolten, zoals de geboorte met de aankondiging ervan aan de herders en met de
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aanbidding van het wicht. Een bouwvallige stal in een landschap vormt het decor, met dikwijls reminiscenties aan Vlaanderen. Maria is neergeknield en Jozef staat vol verwondering
te kijken. Ook de os en de ezel — de symbolische vertegenwoordiging van onderscheidelijk joden en heidendom —
horen erbij. De aanwezigheid van beide dieren gaat terug op
een tekst uit het Oude Testament: Ten os kent zijn eigenaar,
een ezel de krib van zijn meester; maar gij Israel, weet van
niets, mijn yolk heeft geen begrip' (Jesaj a 1, 3). Bepaalde
auteurs menen er de goede en kwade moordenaar in te herkennen. De ruige herders staan errond, ze spelen muziek met fluit
en doedelzak of brengen de Messias geschenken. Volgens de
evangelist Lucas (2,7) legde Maria het pasgeboren en in
doeken gewikkelde kind in een kribbe. Verschillende kunstenaars vonden het nodig dit op een andere manier voor te
stellen. Sommigen gebruikten de slip van het kleed van 0.-L.Vrouw om Jezus op te leggen, anderen lieten het wicht spartelen op wat stro. Dit bezit eveneens een symbolische achtergrond: Christus is het levende brood. Daarom plaatsten

Een in sobere kleurengeschilderde gravure (perkament,
126 x 89 mm) van Theodoor van Merlen met de voorstelling
van de Moeder van Christus in een stralenkrans.
Brugge, Sint-Pietersabdij (dia: Oostkamp, J. Breyne)
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Anoniemegravure met de geseling van
Christus(papier, 48 x 60 mm). De
geselkolom werd naar het originele
exemplaar gestoken.
Brugge, Sint-Pietersabdij
(foto: Oostkamp, J. Breyne)

Anonieme ingekleurde gravure (papier,
42 x 33 mm) uit de 17de eeuw met de
voorstelling van de Ecce Homo.
Brugge, Sint-Pietersabdij
(foto: Oostkamp, J. Breyne)

kunstenaars graag bij het geboortetafereel een korenschoof.
De kribbe, waarin er meestal korenaren liggen, is naar kerkelijke opvatting een symbool van de Kerk, van het altaar
waarop tijdens de H. Mis het brood gebroken wordt. Met
Kerstmis werden de vloeren van de bidplaatsen met stro
bedekt. Het aanbieden van geschenken door herders en wijzen
refereert aan de offerande. Wat brengen ze aan: een lam
(symbool van de zichzelf offerende Christus), een ei (symbool
van de verrijzenis) en een haan (het Bier dat het licht van de
morgenstond aankondigt). De Wijzen dragen liturgische of
rijke oosterse gewaden en schenken liturgisch vaatwerk, zoals
een wierookvat en een ciborie. Het stro symboliseert eveneens
Maria: eerst is het groen en verwijst naar haar maagdelijkheid,
later wordt het wit en dit herinnert aan haar reinheid.
De al geciteerde Molanus vond het onfatsoenlijk Jezus naakt
of to beelden. Ook andere auteurs zullen tegen die frivoliteit
reageren. Bij de geboorte draagt Hij voortaan een luier, bij de
kruisiging een wapperende lendendoek, hoewel niet alle kunstenaars zich daaraan hielden. Naakte mollige engelen mochten dan wel weer. Ze houden dikwijls een banderol met de
bekende tekst 'Gloria in excelsis Deo' . Het eventuele licht dat
vanuit de hemel op de kleine Christus neervalt, is uiteraard
symbolisch geladen en kan op verschillende manieren worden
verklaard. De meest voor de hand liggende uitleg komt uit het
evangelie van Johannes (1, 4 en 9): 'In Hem was leven, en dat
leven was het licht der mensen. ... Het ware Licht, dat iedere
54

Frans Huberti (ca. 1630-1687) stak die
g
ravure (papier, 112 x 83 mm) met de
gegeselde Christus. Enkele engelen
brengen passiewerktuigen aan.
Brugge, Sint-Pietersabdij
(foto: Oostkamp, J. Breyne)

mens verlicht, kwam in de wereld.' In een hymne noemt de
westerse kerkvader Ambrosius Christus het Licht en de Dag.
Toen de Wijzen het Kind kwamen aanbidden scheen het of er
stralen van Zijn gelaat uitgingen, die de uiteinden van de aarde
verlichtten. De aureool of nimbus is daar het overblijfsel van.
Dat er ook heidense elementen in verstrengeld zijn, hoeft geen
betoog.
Ook de vlucht naar Egypte komt voor. De gelovige gemeenschap dikte de beknopte evangelietekst (Mattetis 2, 13-15) in
de loop van de geschiedenis logischerwijze met veel fantasie
aan. De apocriefe geschriften en legenden maakten van de
saaie reis en het dito verblijf in Egypte een levendig en fris
verhaal, gekleurd met allerlei wonderdaden, fijne details of
aangrijpende momenten. Meestal berijdt Maria de ezel en
Jozef wandelt, met wat timmergerief, ernaast, terwijl eventueel een engel hen de weg wijst of bloemen strooit. Met een
zeilboot steken ze de zee over, terwijl blazende engelen voor
een gunstige wind zorgen. Soms worden enkele voorvallen
van onderweg weergegeven: de achtervolgende soldaten van
Herodes, de ontsprongen bron, het vallen van een afgodenbeeld, een rustpauze met musicerende engelen... Dit alles
gebeurt in een bloeiend Vlaams landschap.
Niet zelden besteedde de uitvoerder aandacht aan de kinderjaren van Christus en aan de H. Familie. Zowel de franciscanen als de jezdieten legden, zeker ook in de geestelijke
literatuur, nadruk op de kindsheid van Jezus. De Gentse
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minderbroeder Frans Cauwe (t 1679) publiceerde in 1673 De
pelgrimagie van het kindeken Jezus, die heel wat heruitgaven
kende maar in feite teruggaat op een boek van de cistercienzer
Aelred van Rievaulx (1110-1167). De Contrareformatie zelf
legde nadruk op het gezin. We zien er de kleine onderdanige
Jezus wandelend aan de handen van Zijn moeder en Zijn
voedstervader in een landschap. In de wolken verschijnt God
de Vader, de H. Geest als een Witte duff en een schare engelen:
de Trinitas Terrestris. Tevens werd hier de mogelijkheid
geboden nadruk te leggen op de huiselijke gezelligheid en het
intieme geluk: Jozef in zijn schrijnwerkersatelier en een naarstige Maria in de woonkamer. Ze eten samen of Jezus helpt in
de werkplaats. Idyllisch is het zeker wanneer de kleine Jezus
en Sint-Janneke samen spelen, met eventueel op de achtergrond zijn moeder.
Het Kindje Jezus wordt ook soms afgebeeld met een vollaard
of krulkoek in Zijn handen. Het zijn de zgn. nieuwejaarsprenten. Hij draagt een kroon en enkele gevleugelde engelenkopjes zweven errond.

De voorstellingen van de kleine Jezus werden soms aangegrepen our meteen symbolisch te wijzen op Zijn lijden: Christus
draagt dan een kruis en houdt of krijgt de passiewerktuigen die
mogelijk door engelen worden aangebracht en een zwaard
doorboort het hart van O.-L.-Vrouw. Of Jezus slaapt op het
kruishout of maakt in het schrijnwerkersatelier van Zijn voedstervader Zijn eigen kruis. Nog symbolischer is de Verlosser
die neerknielt op stro bij een Latijns kruis met errond de
gruwelijke martelinstrumenten en met de os en de ezel: het
Kind van Smarten. Bij de geboorte brengen engelen soms al
het kruis en/of de lijdenstekenen aan. Maria kijkt er angstig
naar op, maar Jezus steekt vol verlangen Zijn armpjes uit.
Blijkbaar vereerden vooral nonnen zo'n Christuskindje. Op
de schoot zittend van O.-L.-Vrouw krijgt Hij een tak druiven
als voorbereiding op de lijdenskelk. In feite gaan die thema' s
tot in de middeleeuwen terug. Ook in de 17de-eeuwse literatuur komen ze aan bod en verwijzen naar visioenen van
heiligen. Heel het leven van de Messias was gericht op Zijn
lijden. Dit thema vinden we ook terug in de literatuur, o.a. in

Burijngravure (44,1 x 33,3 cm) met 'De oprichting van het kruis'
door Schelte a Bolswert uit het tweede kwart van de 17de eeuw.
Deplaat werd gestoken naar Antoon van Dijck.
Brugge, Steinmetzkabinet (foto: Brugge, Sted. Musea)

`De kruisoprichting,' ingekleurde gravure (papier, 115 x 75 mm).
Deze rent werd duidelijk geInspireerd door de hiernaast
afgebeelde gravure.
Brugge, Sint-Pietersabdij (foto: Oostkamp, J. Breyne)
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A.J. Heydreix stak deze gravure (papier, 63 x 66 mm) met de
voorstelling van de wonde van Christus.
Brugge, Sint-PietersabdU (foto: Oostkamp, J. Breyne)
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werk van de jezukt Judocus Andries (1588-1658) Het Gedurigh Kruys, dat vele herdrukken en vertalingen kende. Of het
Kind zit als een ware heros in miniatuur op een kussen met een
globe in de hand. Het gaat bier om een verheerlijking, waarbij
het kussen als troon dienst doet.
In feite raakten we zo al het tweede belangrijke thema aan: het
lijden en de dood van Onze Heer Jezus Christus. Theologisch
bekeken ligt de passie in het verlengde van de geboorte, want
Jezus brengt ons door Zijn lijden en sterven verlossing. De
verrijzenis is dan uiteindelijk de overwinning op de kruisdood. Afhankelijk van de tijdsgeest benadrukte de volksdevotie echter in de loop van de geschiedenis als het ware afwisselend het lijden en het sterven en de verrijzenis. Door Zijn
smadelijke kruisdood bewerkte de Heer verzoening tussen
God en de mensen. Hij overwon het kwaad en de dood. De
passie werd meer voorgesteld dan de verrijzenis, zeker ook in
de devotieprenten. Wat de verschillende episodes uit het
lijdensverhaal betreft, valt op dat er vooral nadruk werd
gelegd op de geseling en de kruisdood. Het echte bittere lijden
vormt kwantitatief werkelijk het voornaamste onderwerp. De
glorierijke intocht in Jeruzalem en het Laatste Avondmaal
duiken iconografisch veel minder op, terwijl Christus voor
Kajafas of Pilatus zelfs als zeldzaam kunnen bestempeld
worden.
Zowel de jezukten als de kapucijnen propageerden de passiedevotie. Die laatste stimuleerden en organiseerden, naar
Spaans model, boetprocessies. Ook de geestelijke literatuur
ontbreekt niet. We vermelden in dit verband o.a. de jezukt
Adrianus Poirters (1605-1674) met de werken Het Duyficen in
de steen-rotse dat is, eene mede-lydende siele op de bittere
passie Jesu Christi mediterende (Antwerpen, 1657) of Den
bebloeden Hof van Oliveten (Antwerpen, 1681) met vele
passieafbeeldingen, Michael Zachmoorter (t 1660) met

Sponsus Sanguinum (Antwerpen, 1634) of Carolus Scribani
(1561-1629) met Christelijke oefeninghe ende meditatien
(Antwerpen, 1620).
Een bonte jubelende mensenmassa, die hun mantels op de weg
uitspreiden of wuiven met groene takken, vormt het decor
voor de blijde intrede van Jezus op een ezel. Bij het Laatste
Avondmaal gaat hoe Langer hoe meer nadruk liggen op de
instelling van de eucharistie. Christus zegent en breekt het
brood of neemt de kelk ter hand. De apostelen richten hun
aandacht op de heilige handeling. Judas went meestal het
hoofd af. De tuin van Olijven en de Judaskus komen eveneens
niet zo veelvuldig voor.
Sterk dramatisch en pathetisch is de geseling en doornenkroning, die eigenlijk afzonderlijke iconografische thema' s vormen en door de evangelisten zonder veel details vermeld
worden. De zachtmoedige Heiland is er in fel contrast met zijn
beulen weergegeven. Meestal staat of ligt Christus vastgemaakt met kettingen of met een gevlochten koord aan een
kleine geselkolom, die typisch is voor de 17de eeuw. Zo'n
kolom doet dikwijls denken aan een balusterzuil. Enkel een
spaarzame lendendoek, overwegend in het rood gekleurd,
bedekt Jezus' naaktheid. De striemen van de roede bloedden
heftig en het vel en vlees werden uit het lichaam gescheurd. De
overdadige bloedende polychromie hielp mee om de voorstelling uiterst realistisch te maken. Soms zit Christus neer, rust
eventueel op de geselkolom en een gruwelijke doornenkroon
pijnigt intussen Zijn hoofd. Beulen bespotten Hem en duwen
met de stokken de doornen dieper in het vlees. Er bestaan
devotieprenten die ons het juiste formaat van zo'n doorn
tonen. Of het prentje had de doornenkroon, in de Sainte
Chapelle te Parijs, of een echte doorn aangeraakt. In de
literatuur bestaat er discussie uit Welke plant (palmboom ?,
pimperneldoorn ?) die doornenkroon werd vervaardigd. Rond
Hem hangt een paarse mantel en in Zijn handen steekt een
rietstengel. Enkele wenende engelen brengen de passiewerktuigen aan. De muziek van de Goede Week ondersteunde dit
met een dramatisch recitatief en de passiespelers hielpen mee

Foto rechts:
Met de handgekleurd devotieprentje (perkament, 104 x 71 mm) uit
het begin van de 18de eeuw met de voorstelling van 0.-L.-Vrouw
en het kindje Jezus. De H. Maagd draagt een tak met lelies in de
linkerhand: symbool van haar zuiverheid. Onder haar voeten prUkt
de maansikkel verwijzend naar de hymne `Pulchra ut luna'. Hierbij
words natuurlijk ook gedacht aan de vrouw uit de Openbaring.
Vanaf de 17de eeuw verwUst dit eveneens naar de Onbevlekte
Ontvangenis: een staande 0.-L.-Vrouw op de maansikkel die met
de hulp van het Kind het helse serpent met een speer, die in een
kruis eindigt, doorsteekt. In de bek van de slang steekt een appel.
Die symbolen herinneren aan haar hoedanigheid van nieuwe Eva
die het gruwelijke deer overwint. Bemerk ook de tekst op de door
engelen vastgehouden handerol: Imaculata Conceptio B Maria'.
Deprent werd gestoken door de Antwerpenaar Michiel Brunel.
Brugge, Sint-Pietersabdij (dia: Oostkamp, J. Breyne)
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Dezegravure werd gestoken naar het bekende schilderij van
Rubens: De kruisafdoening in de Antwerpse 0.-L.-Vrouwekerk.
Brugge, Sint-Pietersabdij (foto: Oostkamp, J. Breyne)

Middenluik van de 1Cruisafneming' van P.P. Rubens uit 1612.
Antwerp,
en 0.-L.-Vrouwekathedraal.

aan de visualiteit. Nauw daarbij aansluitend is de op nude
devoties teruggaande voorstelling van `Christus op de koude
steen' . De Heer werd, volgens de traditie, vlak voor zijn
kruisiging op een rotsblok gezet, slechts gekleed met een
perizonium, geboeid met dikke koorden en met de vlij mscherpe doornenkroon op het bloedend hoofd. Het gaat hier om de
lijdende mens: het hoofd lichtjes gebogen, vele bloedvlekken,
pijn en smart op het gezicht. Zijn eindeloze droefheid gaat
gepaard met volledige berusting en getuigt van een doordringende geestelijke kracht. Christus wacht gelaten op de dood,
alleen, naakt en zonder verzet. De barok bemint het glorierijke
heroIsme. Ook enkel het bloedende hoofd van Christus alleen
vinden we op devotieprenten afgebeeld. Ze herinneren aan het
doek, met het aanschijn van de Heer, waarmee Veronica (Vera
Icon) tij dens de kruisweg Christus' gelaat afwiste. Soortgelijke voorstellingen lieten ongetwijfeld een diepe indruk na. De
kruisweg vinden we zelden op devotieprenten weergegeven.
Enkele keren wel de kruisoprichting, zoals op een anonieme
ingekleurde prent die overduidelijk op een gravure uit het

tweede kwart van de 17de eeuw naar Antoon Van Dyck (15991641) door Boetius a Bolswert (1580-1633) werd gestoken
(zie afb.). Met veel dynamiek, o.a. door de schuine compositie, wordt het tafereel weergegeven. Het geheel blijkt wonderwel aan de barokke Stijl aangepast.
De kruisdood behoort tot de veel voorkomende onderwerpen.
Aan het kruishout hangt meestal een stervende Christus, wat
een uitdrukking is van de hoop op de verrijzenis en op het
eeuwig Leven. Het Concilie van Trente verbood uitdrukkelijk
om Christus naakt voor to stellen. Een korte aansluitende
lendendoek, sours zijdelings geknoopt of vastgemaakt met
een koord, dikwijls met een afhangend pand of wapperend in
de opstekende wind en dikwijls gereduceerd tot een minimaal
stukje stof, bedekt Zijn naaktheid. Sours staan aan weerszijden van het kruis Maria en Johannes. Even vaak werden de
passiewerktuigen rondom het kruis weergegeven. Of er wordt
nadruk gelegd op de vijf wonden van Christus, in de vorm van
handjes en voetjes. In Duitsland heten ze Tastenbrezen' en
werden in de 18de eeuw enorm populair. Zeldzaam groeien er
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rond het kruishout druiveranken en spuit er uit Zijn borstwonde bloed in een kelk, waarboven een geconsacreerde hostie.
Kan het nog symbolischer ? Het motief van Christus in de
wijnpers, dat op de late middeleeuwen terug gaat, komt voor.
Het is hier niet langer een symbool van Zijn passie, wel een
beeld van de Eucharistie. Sterk pathetisch omhelst en kust
Maria Magdalena de voeten van de Heer. Onder het kruishout,
dat door enkele stukken hout in de grond wordt verstevigd, ligt
dikwijls een doodshoofd en beenderen. Ze verwijzen naar de
Hebreeuwse naam Golgotha, schedelplaats. De Contrareformatie verwierp de symboliek dat schedel en beenderen naar
Adam verwijzen. Ze duiden wel Christus' overwinning op
dood en zonde aan.
Onder de calvarie bevindt zich dikwijls het vagevuur. Enkele
in mensengedaante voorgestelde zielen vragen smekend om
hulp. Deze tijdelijke loutering scheerde in de pastoraal van de
Contrareformatie hoge toppen. Predikanten maakten vanop
de kansel de gelovigen deelachtig aan de theologie van het
vagevuur en riep hen op tot boetedoening. De uitbeeldingen
ervan worden vanaf de 17de eeuw talrijker, hoewel die niet
steeds van de hel to onderscheiden zijn. Sommige devotieprenten beeldden onder het kruis een (rood) hart af. In de
wonde ervan prijkt een voorstelling van de aan God toegewijde ziel. Vooral de augustijnen zullen dit stimuleren.
Met veel dynamiek werden prenten gerealiseerd die de kruisafdoening weergeven. Heel wat figuren, bewegingen en
ladders maken de scene ingewikkeld. Rubens penseelde dit
tafereel op zo'n machtige manier voor de Antwerpse
O.-L.-Vrouwekathedraal dat massa' s kunstenaars het nabootsten. Ook op devotieprenten vinden we gelijkaardige
composities terug. Veel pathetischer is de bewening. Het dode
lichaam, afgehaald van het kruis, ligt nu op de schoot van Zijn
moeder. De pietavoorstelling is een stifle groep die velen
troostte.
Tot de passie-devotieprenten behoort een reeks die de Brugse
reliekcilinder met het H. Bloed voorstellen. De oudste dateert
uit 1631 en werd door een anonieme meester gestoken. Enkele
prenten tonen ons dan weer precies de vorm en de maat van
Jezus' schouderwonde, veroorzaakt door het dragen van het
kruis. Ook het formaat van Zijn kruiswonden, de vier nagelwonden in Zijn handen en voeten en de zijdewonde, komen
voor. Vooral de cistercienzers en de franciscanen concretiseerden die devotie. De stignatisatie van de H. Franciscus in
1224 was in deze ontwikkeling een belangrijk moment. De
zijdewonde, waardoor het hart met de Tans werd doorboord,
verzinnebeeldt de bron van het Leven. Zelfs de lengtemaat van
Christus bestaat. Deze Lange en smalle strook papier, bedrukt
met voorschriften en gebeden, bond aan de mens en zijn huffs
bescherming. Devotieprentjes met de afbeelding van het juiste formaat van de nagels, waarmee de Heer aan het kruis werd
gespijkerd, kwamen in omloop. Ze vormen een uiting van een
specifieke volksdevotie.
Aan de hand van de Urenwyser van het lyden Christi kon de
gelovige ieder uur van de dag een bepaald deel uit de passie
overwegen. Die loopt vanaf Witte Donderdag (de voetwas-
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sing) tot de begrafenis van Jezus. Analoog daaraan bestaat
eveneens een Urenwyzer van het lyden Mariae.
Hier moeten we nog wijzen op de H. Hartdevotie. Johannes
(19,34) vertelt dat bij het doorsteken van het hart van de
gekruisigde Verlosser bloed en water uit de wonde vloeide.
Een verwijzing naar het doopsel en naar de eucharistie ligt
voor de hand. Het H. Hart werd sours afgebeeld met vurige
pijltjes of met de passie-instrumenten. Het zijn de werktuigen
van de liefde en het H. Hart is de bron waaruit het bloed vloeit,
dat de wereld vrijkocht. De jezukten in het bijzonder stimuleerden de H. Hartdevotie. Ook de geestelijke literatuur bleef
in dit verband niet ten achter, met werk van Lodewijk Makeblijde (1565-1630), Carolus Scribani en Pieter Bottens (16371717). Speciaal vermelden we het boek Het heyligh Herte vereert aen alle godt-vrughtighe herten voor eenen nieu-iaer
verciert met beelden en poesie (Antwerpen, 1659) van de al

Twee engelen doorzagen het met pijlen doorstoken hart boven een
graftombe. Ingekleurde gravure (papier, 85 x 60 mm) met de tekst
`SERRATIS HIC COR ANGELI'.
Brugge, Sint-Pietersabdij (dia: Oostkamp, J. Breyne)

/

59

196

60

De hemel op aarde. Doel, thematiek en iconografie van de Vlaamse devotieprenten uit de 17de en 18de eeuw

Ingekleurde anonieme gravure (papier, 126 x 88 mm) met de
voorstelling van de toen nog zalige Joanna van Valois in het habijt
van de door haargestichte annunciates (grauw kleed, zwarte
sluier, witte mantel en rood scapulier) en met haar gewone
attributer: een kruis, een kroon, eengeselroede en ring.
Brugge, Sint-Pietersabdij (dia: Oostkamp, J. Breyne)

Deze ingekleurde gravure uit de 17de eeuw (perkament, 127 x 86
mm) van Theodoor van Merlen stelt de H. Lucas voor, die bezig is
ztjn evangelietekst to schrijven. Achteraan staat zijn traditioneel
attribuut: het rund. Bemerk de afgeschuinde hoeken.
Brugge, Sint-Pietersabdij (dia: Oostkamp, J. Breyne)

vermelde Adriaan Poirters. Er bestaat een reeks prenten,
vermoedelijk voor het eerst door Antoon Wiericx (circa 15521624) ontworpen en gegraveerd, onder de titel Cor Jesu
Amami Sacrum waarbij Jezus als kind een aantal verrichtingen doet om het hart rein to maken. Nog andere dergelijke
series werden aangemaakt en soms als boekillustratie verspreid, o.a. voor benedictijn Jacob (Benedictus) van Haeftens
(ca. 1588-1648) Schola Cordis, sive aversi a Deo ad eumdem
reductio et instructio, cum iconibus aeneis (Antwerpen,
1629). Ook de carmelieten stimuleerden de H. Hartsymboliek.
Priores Jeanne Deleloe (t 1660) noemde het hart van Jezus de
bron van alle genaden en de grondslag voor ons vertrouwen in
de toekomst. De verering tot het H. Hart kreeg een andere
wending na de verschijning van Christus aan Maria-Magdalena Alacoque, visitandin in Paray-le-Monial. Zij ontbloeit in
een kort en vrij eentonig kloosterleven tot een van de grootste

17de-eeuwse mystici. Bij Zijn verschijning toont Jezus haar
Zijn hart, omgeven met een kruis en een doornenkroon, dat
vurig brandt van liefde voor de mensen. Pas in de tweede helft
van de 19de eeuw, na haar heiligverklaring in 1864, ontluikt
de H. Hartdevotie volledig. Hier wordt vooral nadruk gelegd
op het vlammend H. Hart als symbool van intense liefde. Heel
wat voorstellingen worden door een hart omsloten: passiewerktuigen, Jezus, het IHS-monogram, Maria, Christus' wonden... Of uit het gewonde hart vallen bloeddruppels als dauw
naar beneden. Deze symboliek, die soms vrij ingewikkeld is,
lijkt onuitputtelijk.
De beeltenis van de Goede Herder bleef in de 17de eeuw niet
onbekend, hoewel niet door alle theologen aanvaard. Hij
wordt meestal voorgesteld als Christus, met de aanduiding
van de wonden, draagt een doornenkroon, die naar de passie
verwijst en een schaap op zijn schouder, soms in een land-
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Schap. De prenten waren vooral bij pastoors in trek. Het ideaal
van de Goede Herder werd door hen nagestreefd, waarbij
vooral een vers uit Johannes (13,15) wordt geciteerd: `Ik heb
u een voorbeeld gegeven, opdat gij zoudt doen zoals 1k u
gedaan heb' . Er werd grote aandacht besteed aan de zielzorg,
waarbij predikatie en catechismusonderricht van essentieel
belang waren.
Devotieprentjes met de voorstelling van O.-L.-Vrouw komen
eveneens veelvuldig voor. Dit houdt uiteraard verband met de
tijdsfeer. De Mariacultus neemt tijdens de Contrareformatie
een belangrijke plaats in, als een reactie tegen het protestantisme dat elke verering van de moeder Gods afwees. Waar
Luther en Calvijn, vanuit hun besef voor Gods grootheid,
vooral de misbruiken en excessen in de Mariaverering op het
oog hadden, bracht de Contrareformatie een vernieuwing in
de Marialeer en -cultus. O.-L.-Vrouw werd de Moeder van de
barmhartigheid en van de liefde tot God en de mens. Aldus kon
zij ten beste spreken en genade vragen bij haar Zoon. Dit alles
bracht mee dat zij in de rooms-katholieke landen opnieuw
sterk werd vereerd. 'Het is bekend, hoe glom de oude trouwe
godsvrucht tot de Moedermaagd weer opbloeide, hoe nieuwe
heiligdommen tot haar eer gesticht en oude hersteld werden,
hoe vruchtbaar de Maria-sodaliteiten werkten, hoe heel deze
opbouw door de vrijgevigheid en het voorbeeld van de aartshertogen gesteund werden' , schrijft iconograaf Knipping.
Ook de kunst bleef niet achter en vond er een belangrijke
inspiratiebron in. Meestal in een triomferende Stijl werd de
eenvoudige Maagd dikwijls imponerend, maar cards realistisch voorgesteld. Barokschilders penseelden haar in een symfonie van kleuren, vol symboliek en vol van moederliefde. Het
is vooral bij Maria dat de 17de-eeuwse gelovigen bescherming en genade afsmeekten en haar tussenkomst bij de Heer
vroegen.
Maria vinden we uiteraard terug in heel wat afbeeldingen met
Christus: de episodes van de geboorte en samen met Johannesde-Evangelist naast het kruis. Ook komt ze met andere heiligen voor. Een devotieprent gestoken in opdracht van de
geschoeide carmelieten stelt haar met het Kindje Jezus in een
boom voor, terwijl onderaan de profeten Elias en Elisetis staan
(zie afb.). Zij hebben hun traditionele attributen. 0.-L.Vrouw, haar moeder, Anna, en Jezus vormen de Annatrits. We
vinden haar tevens terug in gezelschap van de H. Aloysius van
Gonzaga. Aan de H. Dominicus schenkt de Moeder Gods een
rozenkrans. Dit motief komt veelvuldig voor. Het is vooral de
H. Dominicus, maar ook de HH. Bernardus en Franciscus, die
vanaf de 13de eeuw samen met de door hem gestichte orde de
rozenkrans zal propageren. Rond het tafereel prijken cirkelvormig eventueel de vijftien mysteries van het rozenkransgebed. Mogelijk staan er nog andere heiligen daaromeen geschaard. De benaming `rozenkrans' duikt eerst in de late 15de
eeuw op en werd uit het Franse `rosaire' vertaald, wat in feite
rozentuin betekende. De middeleeuwse schilders stelden
graag Maria in een rozentuin voor. De H. Maagd wordt ook
met een roos vergeleken (zie Sir. 24,14; 39,13 en 50,8).
Dikwijls werden de kralen — waarvan het aantal wel eens
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verschilt — werkelijk als rozen gesculpteerd. De devotie tot
de Rozenkransmadonna krijgt tijdens de 17de eeuw een nieuwe stimulans. Vooral dominicanen, carmelieten en jeztlieten
werken eraan mee. Bedevaartoorden lieten eveneens massa' s
devotieprenten drukken en inkleuren. Telkens werd hun specifieke O.-L.-Vrouw voorgesteld, met pelgrims en in de achtergrond de basiliek. Scherpenheuvel en Kevelaer scoren
kwantitatief hoog. Maar de Antwerpse graveurs werkten
eveneens voor verre bedevaartsplaatsen, zoals Passau, Mariazell, Napels, Loreto en Trampani op Sicilie. leder genadeoord
kende zijn eigen miraculeus verhaal. Niet zelden prijkt op
devotieprenten 0.-L.-Vrouw-van-de-Zeven-Weeen. Haar
Borst wordt met een of zeven waaiervormig opgestelde zwaarden doorboord. We herinneren hier aan het woord van Simeon
in de tempel: ' ... en uw eigen ziel zal door een zwaard worden
doorboord' (Lucas 2, 35). Eventueel beelden gefigueerde

Een traditionele voorstelling uit de 17de eeuw: 0.-L-Vrouw met
het Kindje Jezus op de wereldbol, met de maansikkel en de slang.
Ingekleurde gravure (perkament, 112 x 80 mm) gestoken door
Cornelius de Boudt (ca. 1660-ca. 1735). Cor. van Merlen stak een
gehjkaardig exemplaar.
Brugge, Sint-Pietersabdij (foto: Oostkamp, J. Breyne)
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medaillons rond Maria de smarten of of worden de passiewerktuigen en wonden van de Heer weergegeven.
Een afzonderlijke paragraaf dienen we te wijden aan de
Onbevlekte Ontvangenis. Maria met het Kindje Jezus staat op
de wereldbol, onder haar voeten prijkt de maansikkel en rond
haar hoofd een diadeem van twaalf sterren. Dit doet zowel
denken aan de vrouw uit de Openbaring ( 'En er verscheen een
groot teken aan de hemel: een vrouw, bekleed met de zon, de
maan onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van twaalf
sterren.' - Apocalyps 12,1) als aan de lofprijzingen Tulchra ut
luna' en 'Stella Maris' . De verklaring dat de maan hier wijst
op de overwinning op de Turkse moslims dateert van een
latere datum. Met haar voeten verplettert ze een hell serpent,
dat dikwijls een appel in de bek houdt. De kleine Jezus helpt
soms aan die verdelging mee door met een speer, die in
kruisvorm eindigt, de slang te doorprikken. Het gaat hier our
een verwijzing naar de duivel en het cards paradijs, want de
oude Eva werd door de slang overwonnen, de nieuwe overwint
ze. O.-L.-Vrouw draagt een wij de kledij, eventueel een kroon
en een scepter, soms in de vorm van een bloem, en een schare
engelen omringen beiden. De Immaculata Conceptio blijft in
elk geval tijdens de Contrareformatie een geliefd motief.
Melden we ook nog het bestaan van uitgesneden prentjes die
de afdrukken van de voeet van de H. Maagd voorstellen.
Meestal is die uitplooibaar. Na het bidden van een Wees
Gegroet en na hem driemaal gekust te hebben, verdient de

Jacob de Man de Oudere (ca. 1650-1719)
stak deze gravure (papier, 115 x 81 mm)
met de voorstelling van de H. Franciscus
Xaverius.
Brugge, Sint-Pietersabdij (foto: Oostkamp,
J. Breyne)
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gelovige enkele jaren aflaat. Sours staat op de andere zijde een
gebed voor een zalig sterven.
De andere heiligen nemen vanzelfsprekend tijdens de Contrareformatie eveneens een belangrijke plaats in, niet alleen wat
de beeldende kunst betreft, maar ook in de muziek en literatuur. Het grootste deel van de Vlaamse devotieprenten stellen
heiligen voor. Alleen de naam santje' bewijst dit voldoende.
Vergeten we niet dat het bevorderen van de heiligenverering
een voornaam onderdeel van de rooms-katholieke propaganda tijdens die tegenreformatie vormde en dat het Concilie van
Trente hierop had aangedrongen. Dit kan gemakkelijk verklaard worden als een duidelijke reactie tegen het protestantisme, dat de heiligenverering nadrukkelijk verbood en ermee
spotte, Meestal worden de heiligen vrij heroIsch weergegeven
met hun typische kledij, traditionele attributer of hun wonderdaden verrichtend. Merken we hier meteen op dat sommige
inkleurders de symboliek niet steeds begrepen en verkeerde
kleuren gebruikten of ze foutief aanbrachten. Onderaan de
meeste prentjes prijkt in sierlijke letters de naam van de
voorgestelde heilige(n), zodat een eventuele vergissing uitgesloten is. Het valt buiten onze bedoeling in deze bijdrage een
overzicht te geven van alle afgebeelde heiligen met de verklaring van hun specifiek karakteriserend of zinnebeeldend kenteken. Daarvoor bestaan de nodige lexica.
Iedere dag kon de geestelijke, volgens de rooms-katholieke
kalender, een andere heilige centraal stellen, als illustratie

Ingekleurde gravure (papier, 88 x 60 mm)
gestoken door Adriaan Moerman met de
voorstelling van de H. Aloysius van
Gonzaga.
Brugge, Sint-Pietersabdij (foto: Oostkamp,
J. Breyne)

Ingekleurde gravure (perkament, 112 x 85
mm) met de voorstelling van de H.
Franciscus Boris
g
, gestoken door Jacobus
de Man (ca. 1650-1719).
Brugge, Sint-Pietersabdij (foto: Oostkamp,
J. Breyne)
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aanhalen en de gelovigen op zijn of Naar christelijke eigenschappen wijzen. De broederschappen schoven hun patroonheilige naar voor en ook de parochies deelden prentjes met de
voorstelling van hun sint uit. Leden van ambachten en neringen kregen na hun jaarmis een devotieprent van hun patroon
en pelgrims brachten uit bedevaartoorden een prent mee.
Bidplaatsen propageerden relikwieen van liefst populaire heiligen door o.a. de verspreiding van ' sanctjes' . De gelovigen
riepen heiligen aan om voorspraak bij de Heer te bekomen
tegen allerlei ziekten en kwalen. Vooral tijdens epidemieen,
zoals de pest, namen die vereringen toe. Voorbeelden zijn
legio. Dit alles vond zijn hoogtepunt op Allerheiligen, waarbij
in sermoenen het hemelse paradijs met de glorie van de
gelukzaligen werd beschreven en als voorbeeld, ten titel van
navolging, voor ogen werd gehouden. Het was de gelegenheid
bij uitstek om de straffen in de hel en het vagevuur met het
geluk en de vreugde in de hemel te vergelijken en om uiteraard
op de massa' s godvruchtigen te wijzen die nu als heiligen in
de hemel vertoefden.
Het valt echter duidelijk op dat een aantal heiligen, waarvan
de verering in de middeleeuwen ware hoogten kende, nu
nauwelijks of niet meer werden afgebeeld. Als illustratie
vermelden we de H. Christoffel en Sint-Longinus. Er werd,
terecht, vragen gesteld bij hun legendarisch levensverhaal. De
katholieke schrijvers benaderden de soms aangrijpende of al
te vrome biografieen met een historische kritiek. Daartegenover stond de grote massa gelovigen met hun volksgeloof, die
van zulke verzinsels, legenden en verhalen hielden. Wat
eeuwen werd opgebouwd, kon niet in enkele jaren worden
gewijzigd. Schrijvers, zoals de Bollandisten, zetten zich vrij
vlug en met ernst en energie aan het werk om die vroomheid
te zuiveren. Dit ging niet zo gemakkelijk. Kunstenaars lieten
de gelovigen niet in de steek en beeldden de martelingen en
wonderdaden zo realistisch mogelijk uit. Mystiek, heroIsme
en ascese waren nooit ver af. Ze werden voorgesteld met een
opwaartse gerichte blik, geidealiseerd ondanks het zware
lijden of diep vroom. Bij devotieprenten valt tevens op dat ze
dikwijls enkel in buste werden weergegeven uiteraard met
hun bijpassend attribuut.
Naast heel wat heiligen die 'in' bleven, zoals Agnes, Aldegondis, Anna, Antonius, Apollonia, Augustinus, Barbara, Birgitta, Caecilia, Catharina, Cornelia, Dorothea, Dymphna,
Elisabeth, Franciscus, Hubertus, Laurentius, Leonardus,
Lodewijk, Lucas, Lucia, Gertrudis, Johannes, Joris, Margaretha, Martinus, Nicolaas, Ursula, Paulus, Rochus, Sebastiaan, Ursula, Willem kwamen een aantal `nieuwe' bij, die
duidelijk pasten in de tijdsfeer. De toename van de voorstellingen van de apostelen, soms in een reeks, valt op. Petrus en
Paulus komen soms samen voor. Ook de cultus tot de H. Anna
bleef bestaan. Dit stond nauw in verband met de devotie tot de
H. Maagd en met het accentueren van de genegenheid tot het
kind. Anna leert Maria lezen of wordt voorgesteld met dochter
en Jezus: St.-Anna-te-Drieen. Een motief dat in de late middeleeuwen al populair was. Het valt op dat meteen weer
nadruk werd gelegd op de affectie in het gezin. Hier moeten
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Ingekleurde gravure met de kruisdood van Christus en vier
jezuietenheiligen. Bemerk de symboliek van de wUnrank.
Brugge, Sint-Pietersabdij (foto: Oostkamp, J. Breyne)

tevens verschillende heiligen vermeld worden die de Contrareformatie mee hielpen schragen, die misbruiken in de Kerk
hadden bestreden of afwijkende stellingen hadden aangevallen. De figuur van Carolus Borromeus ligt nu onmiddellijk op
eenieders lippen. De vermaarde kardinaal en aartsbisschop
van Milaan stierf op 3 november 1584 en werd amper zesentwintig jaar later heilig verklaard. Spoedig riepen zieken en
pestlijders hem aan. Als liturgist neemt hij een even belangrijke plaats in. Geen enkele kunstenaar vergat de typische vorm
van zijn neus weer te geven. De nieuwe kloosterorden stimuleerden hun heiligen. Voor de jezdieten waren dat Ignatius van
Loyola, Franciscus Xaverius, Franciscus Borgia, Aloysius
van Gonzaga en Stanislas Kostka. Enkele devotieprenten
tonen vier jezdietenheiligen, geknield aan de voet van de
Wijnstok met druiventrossen en -ranken waaraan de gekruisigde Christus hangt. De levensboom schiet zo maar niet op
uit de grond, doch groeit uit een kelk. Dit lijdensmotief komt
al in de middeleeuwen voor. De eucharistie werd er eveneens
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symbolisch in verwerkt. Hieronymus Wiericx (1553-1619)
stak zo'n fraaie gravure (zie afb.). Franciscus van Sales
stichtte, als bisschop en kerkleraar, samen met Francisca van
Chantal de orde van de visitandinnen. Theresia van Avila en
Johannes-van-het-H. Kruis kunnen als de grote hervormers
van de carmelieten doorgaan. De Italiaanse H. Maria Magdalena de Pazzi, die een brandend hart en doornenkroon als
attributen houdt, behoort samen met de twee voorgaande
heiligen tot de grootste mystieken van de katholieke Kerk. De
H. Antonius van Padua dan weer stond centraal bij de kapucijnen. Zij vereerden o.a. ook HH. Filippo Neri en Felix van
Cantalicie. Vergeten we zeker de H. Joanna van Valois niet,
de stichteres van de annunciaten, die vooral de devotie tot 0.L.-Vrouw stimuleerden. Zij komt merkwaardig veel op prentjes voor. Ook de Spaanse heilige Ludovicus de la Puente prijkt
op devotieprenten. De oudere order bleven niet ten achter. De
benedictijnen en de franciscanen hielden het bij hun stichter,
terwijl de cistercienzers uiteraard Bernardus van Clairvaux
verkozen. Daar bleef het niet bij. De franciscanen propageerden verder de Martelaren van Gorcum, de hervormer van hun
orde in Spanje, Petrus van Alcantara, en zijn Andalusische
lekebroeder Diego. De eerste werd pas in 1669 gecanoniseerd.
De geschoeide carmelieten hielden het bij hun stichter, de
profeet Elias, Wiens levensverhaal nauw met dit van Christus
overeenstemt. Hij draagt meestal een donkere pij en een Witte

kemelsharen mantel. De dominicanen stimuleerden de verering van Catharina van Siena en Rosa van Lima. En de
augustijnen beperkten zich tot hun middeleeuwse voorbeelden. Opmerkelijk is dat vele van die heiligen met passiewerktuigen of met verwijzingen naar Christus worden voorgesteld,
waarbij het hart of het kruisbeeld weinig ontbreekt. Enkele
order hen ontvangen mysterieuze visioenen. De gedachtenis
aan deze heiligen wordt door devotieprenten en een gamma
biografieen opgewekt en in leven gehouden. Soms stellen een
reeks gravures de voornaamste episodes uit het leven voor.
Dit overzicht van de voorgestelde heiligen mogen we niet
beeindigen zonder Sint-Jozef te vermelden, die in de middeleeuwen een ondergeschikte rol vervulde. Eerst in de 16de en
17de eeuw krijgt hij een grotere waardering. De al vermelde
Molanus reageerde heftig tegen de kunstenaars die hem als
een `onnozel manneke voorstellen' . Eerst in 1621 werd 19
maart een algemene feestdag. De begijnen propageerden in
de 17de eeuw het kransje van de twaalf privilegies van de
H. Jozef, dat bestaat uit een dozijn Weesgegroeten, onderbroken door drie Onze Vaders en telkens een korte meditatie.
Jozef wordt woortaan niet alleen meer in verband gebracht
met de H. Familie, maar wordt als een heilige alleen weergegeven. Meestal draagt hij een lelietak in de harden, volgens
Molanus het symbool van de maagdelijkheid. In feite hoort hij
het Kind niet te dragen daar hij de voedstervader is. Merk-

Anoniemegravure (papier, 95 x 69 mm) uit de
Ingekleurde gravure (papier, 117 x
18de eeuw. In een ovale compositie staat de
83 mm) van de Antwerpenaar Charles
H. Jacobus-de-Meerdere.
Neel (?) uit de 18de eeuw met de
voorstelling van de H. Barbara met haar Brugge, Sint-Pietersabdij
(dia: Oostkamp, J. Breyne)
traditionele attributen:palm en wren.
Bemerk de ovale compositie.
Brugge, Sint-Pietersabdij
(dia: Oostkamp, J. Breyne)
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Ingekleurde gravure (perkament, 115 x
84 mm) van Theodoor van Merlen uit de 18de
eeuw met de voorstelling van de H. Agnes
met haar traditionele attributen:palm en
lam. Bemerk de ovale compositie.
Brugge, Sint-Pietersabdij (dia: Oostkamp,
J. Breyne)
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waardig is een devotieprentje waar Jozef op een wereldbol,
met gevleugde engelenkopjes, staat. Die voorstelling doet
denken aan de Onbevlekte Ontvangenis van Maria.
Tot de eigenaardigste devotieprenten behoren de zgn. handprenten. Ze stellen inderdaad een open hand voor. Op de
vingers, pols en, eventueel, handpalm prijken er afbeeldingen
en/of teksten. Vooral minderbroeders en jezuieten stimuleerden het gebruik ervan, dat in verband staat met het gewetensonderzoek en de biecht. Ook dit sacrament werd tijdens de
Contrareformatie bevorderd. Het konden eveneens oefeningen zijn om te onderhouden. Het gebruik van de vingers en de
kootjes is een didactisch hulpmiddel, dat Lang in het onderwijs
werd gebezigd. Teksten en beelden hielpen de geschoolde
gelovigen, voorstellingen alleen waren voor de analfabeten
bedoeld. Meestal gaat het over de linkerhand, zodat met de
vingers van de rechterhand kan meegevolgd worden. Er bestaan evenwel dubbele exemplaren in stevig wit papier, zodat
de twee zijden aan de pols van die handen kunnen omgeplooid
worden. De te versieren oppervlakte is dus duidelijk vergroot.
Dat er allerlei soorten bestaan, hoeft ons niet te verwonderen.
De oorsprong ervan gaat in elk geval tot in de middeleeuwen
terug. Vooral kloosterlingen maakten er gebruik van en kregen er handleidingen voor tijdens hun opleiding. Nauw daarmee verwant is de Bernardus' handschoen, geknipt uit papier.
Die ontstond omdat Bernardus zich dagelijks afvroeg waarom
hij in het klooster was getreden. Dikwijls staan er harten
afgebeeld, vandaar ook de naam `hartenhandschoen' .
Op de devotieprenten komen ook allegorieen voor, verpersoonlijkingen van abstracte begrippen zoals liefde, armoede,
goedheid, de gelukkige dood, deugden, zuiverheid, matigheid, vrede ... Heel dikwijls worden ze voorgesteld door
vrouwen met allerlei attributen. Ook symbolen op zich komen
voor. Wat de dierensymboliek betreft, grijpt men nog dikwijls
naar de middeleeuwen terug. Een mooi voorbeeld daarvan is
de pelikaan. Vanaf het prille ontstaan van het Christendom is
zijn voorstelling met drie, soms met vier, jongen in zijn nest,
terwijl er bloed uit zijn Borst komt, door een verkeerde interpretatie, een symbool geworden van liefde en zelfopoffering.
Eventueel samen met de passie-instrumenten verwijst de vogel naar de lijdende Christus, want de pelikaan voedt niet
alleen zijn jongen met zijn bloed, maar besproeit ze er ook
mee. Een andere verklaring, die in die periode meer en meer
veld wint, verbindt de pelikaan met de eucharistie. Vooral
Thomas van Aquino werkte die symboliek uit. Goedheid,
deugdelijkheid, medelijden, weldadigheid en dienstvaardigheid worden er eveneens mee verbonden. Op talrijke devotieprentjes komt het monogram IHS voor, dat het logo werd van
de jezdieten. Het keert dan ook our de haverklap op
titelpagina' s van boeken, op kunstwerken en op liturgische
voorwerpen terug. Het monogram is een afkorting van het
Griekse woord dat de naam Jezus betekent. De uitleg van IHS
als Jesus Hominum Salvator blijkt een vrome vondst van een
latere datum. De combinatie met het kruis en drie nagels wordt
op verschillende manieren verklaard. Samen met het hart en
de passiesymbolen komt die lettersamenstelling eveneens
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Ingekleurde gravure (papier, 90 x 63 mm) van Theodoor van
Merlen met de voorstelling van de H. Carolus Borromeus met ztjn
traditionele attributen.
Brugge, Sint-Pietersabdtj (dia: Oostkamp, J. Breyne)

voor. De al vermelde H. Wiericx plaatste op de dwarsbalk van
de H het Kindje Jezus dat het kruis draagt. Een gelijkaardige
voorstelling bestaat van Michiel Cabbaey (ca. 1660-1722).
De thematiek en iconografie van de Vlaamse devotieprenten
uit de 17de en 18de eeuw, die soms als ware miniaturen
werden uitgewerkt, sluiten nauw aan bij het volksgeloof en
dito cultuur. Waarschijnlijk probeerden geestelijken ook
langs deze weg de verordeningen van het Concilie van Trente
en de ideeen van de Contrareformatie tevens bij de gewone
gelovige ingang te doer vinden. Voor analfabeten betekenden
ze meteen meer dan onderricht. Op de verschillende prentjes
werd het nieuwe gedachtengoed gevisualiseerd of het bestaande beeldmateriaal sterk vermenigvuldigd. Toch putter
kunstenaars heel wat symboliek en afbeeldingen uit middeleeuwse bronnen of pasten ze eventueel aan. Tevens bestond
een duidelijke wisselwerking met de geestelijke literatuur in
die periode. Daarnaast werden heel wat devotieprenten naar
bestaande schilderijen of ander illustratiemateriaal gestoken.
Vooral de passiethematiek was in, ook bij de nieuw gecanoni-
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De hemel op aarde. Doel, thematiek en iconografie van de Vlaamse devotieprenten uit de 17de en 18de eeuw

De H. Theresia knielt voor degegeselde
Christus. Ingekleurde gravure (papier,
125 x 95 mm) uit de 18de eeuw.
Brugge, Sint-Pietersabdij (dia: Oostkamp,
J. Breyne)

Anonieme ingekleurde gravure (papier,
85 x 77 mm) met de voorstelling van
`S. Maria Magdalena de Pazia'.
Brugge, Sint-Pietersabthj (dia: Oostkamp,
J. Breyne)

seerde heiligen die uiteraard sterk door hun eigen orde werden
gepropageerd. De aanwezigheid van zoveel vrooms in menig
huffs zorgde werkelijk voor een `hemel op aarde'.
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J. Breyne)
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Marc Goetinck & Camiel Van Reeth
e bloeitijd van de devotieprent in onze gewesten kan men zonder aarzelen situeren in de 17de
en 18de eeuw. Dat Antwerpen het belangrijkste
produktiecentrum voor de hele Nederlanden en
ver daarbuiten was, is algemeen bekend.
Met Les images de devotion anversoises du XVIe au XIXe
siecle legde Emile-H. Van Heurck in 1930 de fundamenten
voor het onderzoek van dit boeiende maar enigszins verwaarloosde onderdeel der prentkunst. Van Heurck stelde (Les
Images, p. 90) dat — niettegenstaande het geringe aantal
Wiericx-prenten aangetroffen in de sanctjes-verzamelingen
— het in feite de gebroeders Wiericx (Antoon, Jan en Hieronymus) zijn die aan het einde van de 16de eeuw de grondslag
hebben gelegd voor de Antwerpse devotieprent.
Van verzamelobject tot studiemateriaal
De totale produktie Vlaamse religieuze grafiek is op geen
duizend exemplaren na te schatten. Het gaat in ieder geval om
vele tienduizendtallen prenten. Dit hoge aantal dankt men niet
in de laatste plaats aan het vurige propaganda-werk van de
paters jezuieten.
Talrijk moeten de houtblokken en drukplaten zijn die niet
bewaard bleven, hetgeen zeker ook het geval is voor de
prenten zelf. Dat een aanzienlijk aantal prenten en drukmateriaal toch de tijd trotseerden, is ongetwijfeld mede de verdienste van de vele gepassioneerde verzamelaars. Tot zeer recent

Deez
Vlaamse houtsnede uit omstreeks
1485-1490 iszeker representatief voor de
rafische productie die ook het yolk
g
bereikte.
Gent, Priveverzameling

waren het vooral folkloristen en heemkundigen die de 'beeldekens' koesterden en die in hun tijdschriften zorgden voor
een stroom publikaties. Helaas blijft — een dozijn licentiaatsverhandelingen en enkele monografieen (over de Wiericxen,
L.-J. Fruijtiers en de Galles) buiten beschouwing gelaten —
een systematisch en wetenschappelijk verantwoord onderzoek voorlopig een wensdroom. Het feit dat veel van het
bewaarde materiaal (houtblokken, drukplaten, eerste ' staten'
van prenten, etc.) vaak in particuliere handen zit, maakt een
dergelijke studie natuurlijk zeer lastig. De inventarisatie van
het basismateriaal zal hoe dan ook een werk van Lange adem
worden. Daarnaast wachten ook nog drukmateriaal en vele
duizenden prenten die zich in openbare depots bevinden
(Antwerpen, Brussel, Gent, Leuven, Brugge) op een degelijke, liefst uniforme, ontsluiting. Vanzelfsprekend zal men
hierbij rekening dienen te houden met de verschillende soorten devotieprenten: sanctjes, bidprentjes, suffragien, enz.
Classificatie en attributie: een moeilijke opdracht
Inventarisaties waarin meerdere openbare en particuliere collecties betrokken worden, zijn voorlopig nog zeldzaam. Het
werk dat Jan Bauwens in 1974 liet verschijnen over de Antwerpse graveur L. J. Fruijtiers (1713-1782), maakt hierop een
gelukkige uitzondering.
De oudste verzamelingen, vanaf omstreeks het midden van
vorige eeuw aangelegd, groepeerden de prenten steevast per

Kruisdragende Christus door een Vlaamse
houtsnijder (Gent ?). Dergehjke losse
houtsneden, d.w.z. niet afkomstig uit
edrukte werken, bleven helaas slechts
g
hier en daar bewaard.
Gent, Priveverzameling

Zeldzame Vlaamse houtsnede van een
Ecce Homo-voorstelling. Onderaan de
tekst: 0 mensch aensiet myn lyden.
Gent, Priveverzameling
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Bij het uitvoeren van deze prent volgde Giacomo Franco in grote
lijnen het als model dienende schilderij van Paolo Veronese
(1528-1588), waarvan hij nauwelijks afweek.

C. Galle (1576-1650), Kruisafname, olie op koper,
48 x 36 cm.
(Londen, R. Valls Lim.), naar een compositie van P. Veronese,
geschilderd ti 'dens een verbhjf in Rome na 1610. Huidige
bewaarplaats van Veronese's Kruisafname: St. Petersburg,
Hermitage.

onderwerp en daarbinnen alfabetisch. Overigens worden ook
nu nog vele collecties op analoge wijze iconografisch gerangschikt. Een ernstig probleem bij het classificeren vormen de
beroemde `dynastieen' van graveurs waarvan de leden met
dezelfde naam ondertekenden: Boutats, Collaert, Galle, Van
Merlen, Sadeler, Wiericx, enz. Als deze graveurs ook nog
dezelfde voornaam dragen wordt het probleem helemaal ingewikkeld. Wie verschuilt zich b y . achter C. Galle ? Is het
Cornelis Galle de Oudere (1576-1650), Cornelis Galle de
Jongere (1615-1678) of Cornelis III (1642-?) ? In de huidige
stand van onderzoek is het een hachelijke onderneming een
prent van C. Galle affirmatief te willen toeschrijven. Het is
evident dat elke correcte attributie slechts vanuit een ruimer
kunst-historisch onderzoek kan geschieden.

achter glas bleven deze prenten in de regel vrij goed bewaard.
Vaak werden deze prenten op allerlei wijze verfraaid, hetgeen
uiteraard een esthetische meerwaarde tot gevolg had. Door
zowel de centrale voorstelling als de rand in te kleuren en/of
van stukjes stof, zilver- of goudfolie te voorzien, werd in feite
afbreuk gedaan aan het lineaire en grafische karakter van de
prent als zodanig.
Anderzijds dient opgemerkt dat dit verlies ruimschoots goedgemaakt werd door de grotere plasticiteit van de volumes en
het bij het onderwerp over het algemeen zeer goed passende
koloriet. Van sommige rijkversierde geklede (beklede) prenten is het langs archivalische weg aangetoond dat kloosterzusters of begijnen als `verlichters' werkzaam waren.
Chr. De Backer kon niet minder dan vijf geklede prenten
toeschrijven aan de zusters penitenten te Gent in de periode
1650-1725.
Onwillekeurig roepen dergelijke praktijken herinneringen op
aan de eerste incunabelen die in de traditie van het handschrift
werden versierd.

Kleine parels van devotie
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Afgeschermd van licht en gevrijwaard voor vocht in gebedenboeken (en later in albums vanaf de 19de eeuw) of ingelijst
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Elementen ter datering
In tegenstelling tot wat men zou kunnen denken is de studie
van de devotieprent als onderdeel van de volkskunde, in vele
opzichten nog ingewikkelder en moeilijker te omvatten dan
deze van de gewone prentkunst. De vermelding van het drukadres op een prent was in de 16de eeuw algemene regel: de
namen van de kunstenaar, de graveur en de uitgever stonden
onderaan vermeld. Voor de devotieprent week men van deze
goede gewoonte af. Dikwijls beperkte men zich tot het signeren met een enkele naam (in de regel de naam van de graveur).
Daar koperplaten uit de 16de, 17de en 18de eeuw echter in
latere eeuwen vaak opnieuw gebruikt werden, wiste men de
signatuur vaak uit. Zo kan het gebeuren dat de enige naam die
op een devotieprent voorkomt vaak vele decennia jonger is
dan de prent zelf. Om de uitgewiste naam terug te vinden is het
noodzakelijk en onontbeerlijk de oudere afdrukken van de
plaat bij het onderzoek te betrekken.
Maurits De Meyer vermeldt dat de erfgenamen van P.J. Brepols omstreeks 1850 van een paar honderd kopergravures van
Galle, De Boudt en anderen kopien lieten maken in houtgravure.
Voor de datering van ingekleurde devotieprenten is het dan
weer noodzakelijk de eventuele opschriften op de achterzijde
in het onderzoek te betrekken. Karel Van den Bergh becommentarieerde een Antwerpse devotieprent op perkament
`Moeder Anna leert Naar dochter Maria lezen' van Io Van den
Sande de Jongere (gestorven in 1719) waarop een handgeschreven gebed voorkomt van Eerw. Heer Heymenbergh,
gedateerd 18 januari 1682. Het inkleuren van deze bijzonder
interessante prent vond zonder twijfel plaats voor deze datum,
terwijl de prent zelf minstens even oud moet zijn.

In de tweede helft van de 18de en vooral in de 19de eeuw
wordt de gewone devotieprent vaak gebruikt als bid- of communieprent, of als `doodsbeeldeke'. Filip Lemmens, een goed
kenner van deze problematiek, stelde o.m. vast dat prenten
met een jonge signatuur (b y . Ch. Neel jr., niet vOOr 1766) sours
op dezelfde manier versierd zijn als gesigneerde prenten van
toen reeds Lang overleden plaatsnijders (bv. P. Clouwet, gestorven in 1670).
Als uitmuntend kenner van de devotieprent had Van Heurck
reeds opgemerkt dat J.Ch. Craen voor de herdrukken van
platen, die hij telkens van zijn eigen naam voorzag, gebruik
maakte van het werk van gerenommeerde kunstenaars als
M. Shyers, C. Galle, Corn. en Th. Van Merlen en Jacobus de
Man.
De hierboven geschetste problemen smeken in feite om een op
grote schaal uitgevoerd reconstructiewerk waarbij ook de
verschillende staten' der prenten betrokken worden. Het is de
enige manier om de lotgevallen te leren kennen die de graveerplaten en hun afdrukken in de loop der decennia hebben
meegemaakt. Tegelijk zou het mogelijk worden om hele
reeksen prenten in hun oorspronkelijke opzet te situeren.
Tenslotte dient opgemerkt dat ook de overvloedige devotieliteratuur (waarin vaak prenten zijn opgenomen) voor de
datering van de prentkunst een uitermate belangwekkende
ruggesteun kan betekenen.
Onderzoek aanvatten
Het is duidelijk dat het onderzoek van de devotieprent op dit
ogenblik nog in een verkennende fase zit en er slechts een tipje
van de sluier is opgelicht van wat ooit zou kunnen gereconstrueerd worden.

Twee late voorbeelden van doodsbeeldekens uit 1870 en 1871, waarbij versleten etsplaten H. Wiericx ?, loannes Galle ?) herbruikt
werden.
Ter nagedachtenis van M.Th.Corn. Parein werden nog drukplaten van Cornelis van Merlen en,C. Galle als afbeelding gekozen.
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Naast de prenten zelf vormen de vele bewaarde drukplaten het
levend bewijs van de artistieke vaardigheid van de graveur en
zijn ze tevens onmisbaar studiemateriaal in het attributie- en
dateringsonderzoek.
Een tot in den treure herbruikte etsplaat is een stille getuige
van het tijdeloze karakter van deze kunstvorm. Toch dient
aangestipt dat een vroege — eventueel eerste — afdruk, hoe
paradoxaal dit ook moge klinken, in feite vaak `origineler' is
dan de decennia later bijgestoken etsplaat zelf.
De devotieprent als cultuurhistorisch belangrijk facet van de
Vlaamse volkskunst, heeft recht op meer aandacht. Dit onderzoek zou eveneens een bijdrage kunnen leveren tot de receptiegeschiedenis van iconografische onderwerpen.
In 1985 groepeerde W.P. Dezutter een 130-tal fraaie devotieprenten (Stedelijk Museum voor Volkskunde, Brugge) met
voorstelling van Sint-Jozef in een aantrekkelijke tentoonstelling, begeleid door een exemplarische brochure. Men kan zich
in feite niet echt verbeelden wat een goudmijn aan onderwerpen
dergelijke devotieprenten in werkelijkheid kunnen leveren.
Van schilderij naar prent...
Een onlangs opgedoken op koper geschilderde `Bewening'
door C. Galle de Oudere (1576-1650) gaat duidelijk terug op
een gelijknamig onderwerp van Veronese (1528-1588). Heeft
C. Galle Veroneses Bewening tijdens een studieverblijf omstreeks 1598 in Rome leren kennen als schilderij of heeft hij
een prent naar Veronese als model gebruikt ? Het is zelfs niet
onwaarschijnlijk dat C. Galle zowel het schilderij als de prent
heeft gekend. Bestaan er inhoudelijk verwante onderwerpen
die langs dezelfde weg in Vlaanderen doordrongen ? Dergelijke en nog vele andere vragen kunnen op dit ogenblik nog
maar moeilijk beantwoord worden. Maar ook dit voorbeeld
bewijst dat wederzijdse bevruchting van diverse kunsten een
gegeven is van alle tijden en alle kunstenaars.
Martin Schongauer (overleden in 1491) trok omstreeks 147071 naar de Nederlanden en kopieerde er talrijke schilderijen.
Het resultaat van zijn schetsen integreerde hij in een aantal
religieuze prenten waardoor Vlaamse Primitieven als Rogier
van der Weyden en Hugo van der Goes bij onze oosterburen
bekendheid en roem verwierven.
Van prent naar schilderij
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Dat prenten op hun beurt als voorbeeld konden dienen voor
een schilderij ligt voor de hand. Zeer onlangs nog werd tijdens
de tentoonstelling 'Amerika: Bruid van de Zon' in het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten te Antwerpen gewezen op de Vlaamse invloed (via o.m. de prentkunst) in de
Andesschilderkunst. Zo fungeerde het Wisioen van het
Kruis' , een gravure van Rafael Sadeler, als voorbeeld voor
een schilderij bewaard in een klooster te Cuzco (Peru).
Eveneens naar een Vlaamse gravure (in dit geval van
J. Sadeler) schilderde Gregorio Gamarra (Bolivie) in de 17de
eeuw een `Aanbidding der Koningen'.

Besluit
De Vlaamse devotieprent, erfgenaam van de aristocratische
uiterst geraffineerde kunst van renaissance en manierisme
bereikte haar hoogtepunt in de 17de eeuw.
Men kan het `santje' of `beeldeke' als een kleine ikoon
bestempelen. Allengs volkser wordend, verviel deze Ileinkunst' echter nooit in het banale of triviale.
Aan dezelfde bron als bijv. de schilder- en beeldhouwkunst
ontsproten, lijkt zij vanaf de tweede helft van de 17de eeuw
een eigen weg in te slaan, herkenbaar Vlaams dock geleidelijk
aan minder internationaal gegeerd.
Na de beeldarmoede van de 16de eeuw komt de Vlaamse
graveerkunst tot nieuwe, voorheen ongekende bloei en knoopt
opnieuw aan bij het rijke iconografische beeldmateriaal van
het tijdperk der Vlaamse Primitieven, tevens hoogtepunt van
de houtsnede in onze gewesten. Verzamelaars van prentjes
weten maar al te goed hoe zeldzaam Vlaamse houtsneden uit
de 15de eeuw zijn. Of een zeldzaam ogend exemplaar wellicht
tevens als uniek te bestempelen is, valt moeilijk uit te maken
bij gebrek aan referentiewerken. Hetzelfde geldt overigens
ook voor de Vlaamse devotieprent, op dit ogenblik slechts ten
dele geInventariseerd en bestudeerd.
Toch lijkt de tijd rijp om werk te maken van dit kostbaar
cultuurgoed dat niet alleen veel visueel genot te bieden heeft
maar ook een niet te overziene hoeveelheid waardevolle
inlichtingen kan aanbrengen over diverse aspecten van de
volksdevotie in de voorbije eeuwen.
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rentjes worden ontworpen door min of meer
gekende kunstenaars maar uiteindelijk worden
er honderden of duizenden afgedrukt. Ongeacht het kunstenaarschap van de maker gebeurt
dit allemaal volgens een of ander drukprocede.
Deze druktechniek kan wel verschillen naar gelang het esthetisch effect dat de kunstenaar wil bereiken of naargelang de
gewenste oplage of rekening houdend met de toegestane
kostprijs per exemplaar. Devotieprenten zijn sours op perkament maar meestal op papier afgedrukt.
Perkament was van de 4de tot de 16de eeuw het belangrijkste
schrijfmateriaal maar men kon er tevens op drukken. Het is de
ongelooide huid van schapen, geiten en jonge kalveren. Een
vel perkament onderging diverse bewerkingen, zoals het weken in een kalkbad en het schoonschrapen, vooraleer het kon
worden benut our op te schrijven, te schilderen of te drukken.
Het grote voordeel ervan is dat het een zeer duurzaam materiaal is dat niet gemakkelijk scheurt en heel wat beter tegen de
vochtigheid bestand is dan het papier. Een nadeel is uiteraard
zijn grotere kostprijs.
Papier, een Chinese uitvinding, werd via de Arabieren in de
12de eeuw in Spanje vervaardigd. In de Nederlanden werd het
pas in 1405 gemaakt maar werd vooral ingevoerd vanuit
Lombardije (Italie) en Troyes (Frankrijk). Pas vanaf de 18de
eeuw werd heel wat Hollands papier gebruikt. Het werd tot in

Depapierschepper aan het werk. Met een schepraam schept hij
een valpapierbrif uit de kuip.
Deze houtsnede van Jost Amman uit 1568 wont de houtsntjder die
metgutsen een tafereel in het houtblok sntjdt.

het midden van de 19de eeuw uitsluitend van lompen gemaakt, daarna van houtvezels. De lompen werden tot een brij
fijngestampt waar heel wat water werd aan toegevoegd. In
deze brij werd met een schepraam geschept en dan geschud
zodat een fijne laag op de zeef van het schepraam bleef liggen.
Deze fijne laag, dat dunne vel papier, werd op een vilt gekipt.
Zo worden kleine stapels gevormd van afwisselend een vel
papier en een vel wateropslorpend vilt. Het geheel werd
geperst en daarna werd het vel papier te drogen gehangen. In
het papier werd een merkteken aangebracht, het zogenaamde
watermerk of papiermerk waaruit kan afgeleid worden waar
en wanneer het blad papier werd vervaardigd. Vanaf het einde
van de 18de eeuw begon men het papier machinaal te vervaardigen en de grote vraag naar papier leidde er in de 19de eeuw
toe dat men houtvezels in plaats van lompen als grondstof ging
gebruiken. Een nadeel van het houthoudend papier is wel een
achteraf geleidelijk bruin worden van het papier.
Voor het drukken van devotieprenten komen drie van de vier
drukprocedes in aanmerking: hoogdruk, diepdruk en vlakdruk. Zeefdruk werd er nooit voor aangewend.
Het hoogdrukprocede is de oudste druktechniek: al in de
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Aan de hoogdrukpers: links de man met de propere handers die het
bladpapier klaarlegt. Rechts de man die door middel van twee
tampons de af te drukken delen ininkt. Detail uit een houtsnede van
Abraham von Werdt, Nuremberg, 1678.
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Oudheid vinden wij stempels uitgesneden in hout. In Europa
dateren de eerste houtsneden van kort voor 1400. De werkwijze die toen werd gevolgd, wordt ook nu nog toegepast, wel met
enkele varianten qua drukvlakken.
Kenmerkend voor ieder hoogdrukprocede is dat de of te
drukken gedeelten uitsteken boven de gedeelten die niet
mogen afdrukken. Wat afdrukt, staat hoger. De houtsnede, de
houtgravure en de linosnede volgen dit principe. Ook het
afdrukken van teksten in loden, afzonderlijke letters volgt dit
principe.
De kunstenaar moet goed vertrouwd zijn met het materiaal wil
hij een illustratie in houtsnede maken. Uit een boomstam
wordt een houtblok in de langsrichting gehaald. Niet alle
houtsoorten zijn daarvoor geschikt. Het hout van de pereboom, appelboom of kerselaar geeft de beste resultaten omdat
dit hout niet te poreus is en korte fijne nerven heeft. De

kunstenaar of vakman maakt een tekening op het houtblok. Hij
moet er wel rekening mee houden dat die tekening in spiegelbeeld op het houtblok moet komen om straks een leesbare
afdruk te bekomen. Het uitsteken, het verwijderen van de
gedeelten die niet mogen afdrukken, gebeurt met messen en
gutsen — een snort beitels met een holle bek — van verschillende afmetingen en vormen. Het in spiegelbeeld omzetten
van het beeld moet, omdat drukker (het houtblok) en drukvlak
(papier) rechtstreeks en naar elkaar toe gericht met elkaar in
contact komen.
Lijnen in een houtsnede zijn zelden overal even dik. De
structuur van het hout geeft soms ongewilde verdunningen en
aanzwellingen van de lijnen en soms zelfs een sprokkelig
uitzicht. Kruisarceringen treft men nauwelijks aan in houtsneden omwille van de moeilijkheidsgraad, grijswaarden zijn dus
moeilijk weer te geven. Juist door het gebrek aan grijswaarden
moet de kunstenaar alles uitdenken in zwart-wit waarden. Hoe
sterk kan hij die laten contrasteren, hoe harmonisch het geheel
opbouwen: het zijn de voornaamste moeilijkheden die een
kunstenaar in een houtsnede ontmoet.
Het maken van kleurhoutsneden geeft geen enkele bijkomende moeilijkheid. Per drukkleur is er wel telkens een afzonderlijk blok nodig. De moeilijkheid is het inpassen van het
kleurblok in het geheel van de prent. Het over elkaar heen
drukken van verschillende kleuren kan ook; door bijvoorbeeld
het over elkaar heen drukken van blauwe en gele transparante
inkt ontstaat groen. Bij devotieprenten werden wel heel wat
prenten met de hand ingekleurd.
Een nadeel van de houtsnede is de slijtage van de houtblokken
en de onmogelijkheid om fijne lijnen, dus toonwaarden, te
scheppen. De houtgravure biedt een oplossing voor die problemen. Bij een houtsnede staan de lijnen die moeten afdrukken in de hoogte. In een houtgravure zien wij witte lijnen en
zwarte vlakken, waarbij de witte lijnen in zekere zin de
tekening dragen. De kunstenaar moet dus totaal tegenovergesteld gaan denken.
Bij die techniek wordt met een scherpe burijn gegraveerd in
hard kopsgezaagd palmhout. Door het werken met de burijn
kan men zeer fijne lijnen en vooral parallelarceringen bekomen waardoor diverse grijswaarden ontstaan. De houtgravure
werd in de 19de eeuw veel gebruikt.
Wanneer het houtblok gesneden is moet het natuurlijk nog
worden afgedrukt. Voor het maken van een enkele afdruk kan
men zich behelpen door met een tampon of een inktrol de
illustratie in te inkten, er het blad papier op te leggen en daar
drukking op uit te oefenen door middel van een lepel. Voor het
maken van tientallen, honderden of zelfs een paar duizend
afdrukken maakte men gebruik van een hoogdrukpers. Dit
type van drukpers bleef bijna ongewijzigd vanaf het midden
van de 15de tot het midden van de 19de eeuw. Een belangrijk
voordeel van het hoogdrukprocede is dat houtsneden of houtgravures terzelfdertijd konden worden afgedrukt met de eventueel bijhorende teksten die met loden letters werden gezet.
Het houten blok van de illustratie en de eventueel bijhorende
tekst werd in een opmaakvorm ingepast en stevig vastgezet.
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Het blok werd ingeinkt door middel van lederen tampons of
later een rol. Meestal gebeurde dit door steeds eenzelfde
persoon omdat zijn handen dikwijls onder de inkt zaten en hij
dus best geen mooi blad papier vastnam. Een tweede persoon
legde het blad papier of perkament op de juiste plaats op het
frisket of rechtstreeks op de af te drukken vorm onder de degel
die door de papierinlegger naar beneden werd getrokken
waardoor drukking op het papier en de daaronder liggende
vorm ontstond. Een afdruk was aldus gemaakt. Voor meerdere
exemplaren diende de gehele handeling steeds te worden
herhaald. Alles samen ging dit toch vrij snel want men mag
rekenen dat men maar een tot twee minuten nodig had voor het
maken van een afdruk. De gedrukte bladen werden na het
drukken liefst niet te veel op elkaar gelegd omdat de nog natte
inkt van het ene blad overzette op de achterzijde van het blad
dat er kwam op te liggen. Het papier zelf werd wel droog
gebruikt zodat drogen aan een koord niet nodig was.
Een tweede groep van technieken om prenten te maken, steunt
op het diepdrukprocede. Daar waar bij hoogdruk de af te
drukken gedeelten hoger staan dan de niet af te drukken
gedeelten, liggen bij het diepdrukprocede de af te drukken
gedeelten lager dan de niet af te drukken gedeelten. Bij het
afdrukken zuigt het licht vochtige papier de inkt als het ware
uit kleine kanaaltjes. Die ontstaan in de drukplaat ofwel door
het steken of krassen ofwel via een etsprocede. De diepdruktechniek werd voor het eerst toegepast omstreeks 1450. Metaalgraveerders die ingewikkelde patronen neerzetten in wapenuitrustingen, wreven een beetje inkt in de fijne gleufjes,
legden er een stukje papier op, drukten het goed aan en hadden
een perfecte kopie van hun ingewikkeld decoratief patroon.
Vandaar was het inderdaad slechts een kleine stap om tot de
burijngravure te komen. Met een burijngravure steekt de
graveerder iedere lijn in spiegelbeeld in een koper- of zinkplaat. Door de ruitvormige spits van de burijnnaald begint en
eindigt iedere lijn met een haarfijn puntje dat kan aanzwellen
of versmallen. Dat hangt af van het meer of minder diep steken
van de burijn. De graveerder maakt dus groefjes in de plaat en
in die onooglijk fijne kanaaltjes komt de drukinkt.
Bij een burijngravure gaat het altijd om zwarte lijnen afgedrukt op een Witte achtergrond. Afhankelijk van de uitdieping
op de plaat zien wij die lijnen als donkerder of lichter. En net
zoals in de pentekeningen ontstaan schaduwen en donkere
partijen door parallelarceringen, kruisarceringen en puntarceringen. De inkt die zelfs na het afwissen van de drukplaat toch
nog op de plaat ligt, geeft aan de prent altijd een lichtgrijze
achtergrond. De inkt ligt ook in een zeker relief op het papier,
terwijl er ook een zeker diepteverschil ontstaat aan de plaatrand.
Eens de lijn gegraveerd, is het ontzettend moeilijk om correcties aan te brengen. De graveur moet dus goed de burijn
kunnen hanteren. Die behendigheid heeft niet iedere kunstenaar, zeker als het erop aankomt echt ingewikkelde tekeningen neer te zetten. Daarom werkten vroeger kunstenaar, graveur en drukker heel nauw met elkaar samen.
Bij het vervaardigen van een ets wordt de koper- of zinkplaat

eerst met een laagje vernis (de etsgrond) bedekt. De plaat
wordt zwart gewalmd, opdat de gekraste tekening achteraf op
de plaat beter zou uitkomen. Met een etsnaald wordt de
tekening in de vernis weggekrast. Dan komt de plaat in een
zuur dat het metaal uitbijt waar de etsgrond is weggekrast.
Door het inbijten van het salpeterzuur of de ijzerchloride
bekomt de etser fijne kanaaltjes. Laat hij Langer inbijten, dan
diepen de kanaaltjes uit. Op de afdruk worden ze dan donkerder. Is het etsen klaar en de vernis verwijderd, dan inkt de
kunstenaar de plaat in en brengt ze onder de diepdrukpers. Op
een etsprent beginners en eindigen alle lijnen met een stompe
punt en zijn ze over hun gehele lengte altijd even dik.
De etstechniek is wellicht de eenvoudigste grafische techniek.
De kunstenaar mag in feite tekenen op de drukplaat. De
techniek was oorspronkelijk bedoeld om lijnen te bekomen,
maar door toepassing van de aquatint of de suikeraquatint kan
men vlakken in diverse toners bekomen.

De ingeInkte illustraties en teksten, met bovenop een blad papier,
bevindenzich onder de degel van de hoogdrukpers. Links oefent de
ene man drukking uit, achter hem staat de ininkter met de twee
tampons. Rechts is een letter ester de loden letters aan het
vergaren tot reels.
ze houtsnede
Dedrukkersmerk
fungeerde als d
van Jacob van Breda, drukker te Deventer ca. 1515.
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Wanneer het tafereel in het koper gegraveerd of geetst is, heeft
men natuurlijk nog geen afdruk op papier. Dit vraagt nog een
vrij lang proces dat per afdruk toch een twintigtal minuten
vraagt. De dag vOOr het eigenlijke afdrukken wordt het papier
Licht-vochtig gemaakt. \TO& iedere afdruk wordt de koperplaat best lichtjes verwarmd opdat de inkt beter in de gegraveerde groeven zou lopen. De drukinkt, een halfvaste-halfvloeibare pasta, die misschien best kan vergeleken worden
met de choco die men op de boterham smeert, wordt op de
koperplaat aangebracht. Met vodden of de hand wordt de inkt
gelijkmatig in de groeven en over de gehele plaat verdeeld.
Het zijn natuurlijk enkel de lijnen die mogen afdrukken.
Daarom wordt de inkt die op het oppervlak van de plaat en
naast de lijnen ligt terug weggenomen door middel van een
vod of de handpalm en worden de randen van de plaat zorgvuldig gereinigd. De plaat wordt op het tafelvlak van de diepdrukpers gelegd, het Licht-vochtige papier op de koperplaat en
daar bovenop enkele vilten voor het opvangen van de drukking. De drukker brengt dan met volle kracht de drukpers in
beweging waardoor de tafel met de koperplaat tussen twee
stalen walsen gaat en waardoor het eigenlijke afdrukken
gebeurt. Het laatste stadium in het vrij langzame proces is dat
men het blad aan een koord gedurende een dag laat drogen.
Lithografie of steendruk zegt je misschien meer. Dit procede
werd pas in 1797 op punt gesteld door Alois Senefelder. Bij
die druktechniek liggen drukkende en niet-drukkende delen in
een en hetzelfde vlak. Ze onderscheiden zich van elkaar door
inkt-aantrekkend en inkt-afstotend te zijn. Dit kan door te
werken met een kalkschilfersteen die en water en vet opneemt,
twee stoffen die elkaar normaal afstoten. Als de kunstenaar
met vette verf of vet krijt op die steen tekent en de steen met
water vochtig maakt, dan blijft het water enkel staan op de
niet-ingevette plaatsen waar het langzaam verdampt. Wordt
dan met vette inkt over de steen gerold, dan neemt alleen de
tekening en niet het natte gedeelte de inkt op. De ingeinkte
steen wordt afgedrukt op de vlakdrukpers waar de steen onder

Deez
ets uit de tweede helft van de 18de eeuw toont de
verschillende fasen uit het maken van een diepdrukprent. Van
1.n.r.: Hetgraveren met een burtjn, het inbtjten van de plaat door
metzuur te gieten, het laten inbtjten van het zuur in een bad, het
tekenen met een naald in de etsgrond, het verversen van het zuur,
het walmen van deplaat, correcties uitvoeren aan de koperplaat.
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z
Dee
ets en burtjngravure uit 1642 van Abraham Bosse toont
v.l.n.r. het afwrijven van de overtollige inkt van de koperplaat, het
ininkten en het afdrukken. Aan de koord hangen de drogende
prenten.

de precies afgestelde rijver (drukblok) de drukking ontvangt.
Het grote voordeel voor de kunstenaar bij het lithoprocede is
dat hij zijn tekening op de steen aanbrengt en daar altijd een
duidelijk beeld heeft hoe de afdruk er zal uitzien, natuurlijk in
spiegelbeeld van wat hij tekent. Hij kan towel lijnen als
vlakken in verschillende tonen aanbrengen. Zo zijn de combinatiemogelijkheden vrijwel onbeperkt. Evenzo de oplage.
Bij het bekijken van een devotieprent zal men er vermoedelijk
nooit bij stil gestaan hebben dat er zoveel verschillende
grafische mogelijkheden waren om tot het gewenste resultaat
te komen.
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Jos Andriessen
at er in de 17de en 18de eeuw binnen de toenmalige Zuidelijke Nederlanden een nauwe samenhang tussen de geestelijke literatuur en de devotieprenten heeft bestaan, ligt voor de hand.
Niet alleen droeg de zo omvangrijke geestelijke
literatuur in hoge mate bij tot het ontstaan van een klimaat en
een voedingsbodem die aan de devotieprenten, zoals trouwens
aan de kerkelijke kunst in haar geheel, ruime kansen boden,
maar dikwijls waren bepaalde publikaties de bron voor allerhande motieven van die prenten. En bovendien waren vele
boeken zelf ook gefflustreerd, zodat ze een rechtstreeks aandeel in de religieuze iconografie hadden.
Al ontbreken voor een vergelijking met andere publikaties
vooralsnog de nodige cijfers, over de belangrijke plaats van de
geestelijke literatuur in de boekenproduktie van die twee
eeuwen, zeker in numeriek opzicht, kan niet worden getwijfeld. In de (onvolledige) Bibliotheca catholica Neerlandica
impressa 1500-1727 (Den Haag, 1954) staan van 1601 tot
1727 ongeveer 14.000 'devote' publikaties opgesomd, waarbij specifiek dogmatische, moraaltheologische, exegetische,
kerkhistorische en polemische werken niet in aanmerking
kwamen. Dat betekent dus een gemiddelde van jaarlijks bij
benadering 110 publikaties.
Binnen die overvloed is er een zeer grote verscheidenheid
naar omvang, vormgeving, taal en inhoud. Men vindt er zowel
lijvige in folio's als boekjes in zakformaat en drukjes van
amper 2 of 4 bladzijden, met tussen die uitersten de gehele
gamma van de overige formaten. Op veelvuldig gebruik afgestemd, zijn talrijke boeken sober en eenvoudig uitgegeven,
sours zelfs enigszins slordig: een Lang bestaan werd hun
meestal niet gegund en de nog zeldzame overblijvende exemplaren zijn vaak in slechte staat. Andere, met kwalitatief
stevig papier en verzorgde typografie, keurig gebonden, kregen een duurzamer bestemming mee. Nog andere zijn, naar de
toenmalige smaak, opgesmukt met een titelprent en vignetjes.
En verder zijn er de fraai gefflustreerde gelegenheidswerken
en emblematabundels waarin prent en tekst als ongeveer
evenwaardige bestanddelen van het ene boek werden gezien
en waarbij voor concept en uitvoering van de prenten doorgaans een beroep op de beroemde Antwerpse kunstenaars
werd gedaan. Een van de meest vermaarde meesterwerken van
de Antwerpse graveerkunst is de op het einde van de 16de
eeuw uitgegeven platenbundel Evangelicae historiae imagines, vervaardigd ter illustratie van de Adnotationes et meditationes, een evangeliencommentaar van de Spaanse jezdiet
Jeronimo Nadal.
In haar overgrote meerderheid is deze geestelijke literatuur in
het Latijn, het Frans of het Nederlands. Er verschenen daarnaast ook verscheidene Spaanse drukken en een kleiner aantal
Duitse, Engelse of Italiaanse. Om praktische redenen zal ik
me in dit artikel hoofdzakelijk tot de Nederlandstalige publikaties beperken.
Wat dan tenslotte de inhoud betreft, dekt de term geestelijke
literatuur een bonte lading van zeer verscheiden genres. Die
verscheidenheid en natuurlijk nog meer de haast eindeloze

reeks van auteurs en publikaties vormen het grote probleem
voor wie zich aan een overzicht waagt. Dat ondervond reeds
de vlijtige bibliograaf St. Axters o.p. bij zijn overigens verdienstelijke poging our een breed panorama van die geestelijke literatuur te ontwerpen voor het vierde deel van zijn
Geschiedenis van de vroomheid in de Nederlanden (Antwerpen, 1960). Wel zijn er gelukkig in de loop van de laatste
decennia al vele studies verschenen die vanuit verschillende
invalshoeken onze kennis over bepaalde thema' s en werken
en auteurs hebben verdiept en verruimd. Binnen de opzet van
dit artikel kunnen ze hier niet worden vermeld, maar van hun
bevindingen werd vanzelfsprekend dankbaar gebruik gemaakt. Om hun bibliografisch belang wordt toch bij wijze van
uitzondering verwezen naar de uitvoerige boekenlij sten bij J.
Nouwens m.s.c., De veelvuldige h. communie in de geestelijke
literatuur der Nederlanden vanaf het midden van de 16e eeuw
tot in de eerste helft van de 18e eeuw (Bilthoven-Antwerpen,
1952, p. 17*-66*), W. Audenaert, Thomas a Kempis, De
imitatione Christi en andere werken. Een short-title catalogue
van de 17de en 18de eeuwse drukken in de bibliotheken van
Nederlandstalig Belgie (Leuven, 1985, p. 83-207) en Th.
Clemens, De godsdienstigheid in de Nederlanden in de spiegel van de katholieke kerkboeken 1680-1840 (Tilburg, 1988,
dl. 2, p. 1-178).
Wat bij deze verkenning van de geestelijke literatuur uit de
17de en 18de eeuw allereerst dient beklemtoond te worden is
het feit dat zij, ondanks de schokken die de westerse christenheid in de bewogen 16de eeuw met de doorbraak van de
renaissance en met de opkomst en verspreiding van het protestantisme heeft doorstaan, geen breuk met het verleden
betekent. Oude kerkvaders als Augustinus, Bernardus, Bonaventura kennen een onverminderde belangstelling. Er verschijnen nog mystieke geschriften van Tauler, Ruusbroec,
Herp, Gerlach Peters tot en met de Evangelische Peerle. Ook
werken van 16de-eeuwse auteurs als Eschius, Vervoort, Van
Hemert en vooral Ludovicus Blosius worden nog steeds herdrukt. En niets toont beter die continditeit dan het blijvend
succes van de Navolging van Christus met haar talloze heruitgaven.
Toch valt in de boekenproduktie die aanwezigheid van de
oude vroomheid minder op, omdat ze wordt opgenomen in een
wijde stroming, een overvloed aan publikaties met nieuwe
namen en klanken, met nieuwe motieven en bekommernissen,
gedragen en gestimuleerd vanuit een gewijzigde ingesteldheid, algemeen bekend onder de naam van Contrareformatie
(ten onrechte eigenlijk volgens hen die de term katholieke
hervorming verkieslijk achten). Bedoeld en ontstaan als een
streven naar innerlijk herstel binnen de roomse kerk zelf,
groeide deze katholieke hervormingsbeweging ook uit tot een
verweer tegen het protestantisme en poogde ze in een strijdbaar enthousiasme de verloren gegane gebieden voor het oude
geloof te heroveren. Zo ontstond dan een binding over alle
grenzen been tussen alien die zich voor de gemeenschappelijke taak inzetten. Dat Internationale facet van de Contrareformatie heeft ook te onzent op het godsdienstige en culturele
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Leven een sterke stempel gezet. In ruime mate gebeurde dit
Tangs de boekdrukkunst door de inwerking van de uit het
buitenland hier binnenkomende publikaties en ideeen. De
Geestelijke Oefeningen van Sint-Ignatius, de spiritualiteit
van de Spaanse Karmel, het devoot humanisme van Franciscus van Sales, geschriften van de kapucijn Benedictus van
Canfeld, van kardinaal de Berulle, van de Milanese dame
Isabella Bellinzaga, publikaties van Franse jansenisten en
antijansenisten, werken over het gebedsleven en over de
H. Hartdevotie en nog zovele andere auteurs en boeken vonden hier in de loop der jaren bekendheid, succes en verspreiding en hebben er de spiritualiteit in meerdere of mindere mate
beinvloed.
Tegen die achtergrond van een voortlevende eigen vroom-

De auteur van dit boekje was pastoor te Tielt van 1584 tot 1613.
Hi' stierf in 1617. Ziin boekje kende drie uitgaven: 1613, 1616 en
1628.
Antwerpen, Ruusbroecgenootschap.
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heidstraditie en van een grenzen-overschrijdende Contrareformatie moeten we onze geestelijke literatuur van de 17de
en 18de eeuw situeren. Omdat ze met inachtneming van
inheemse tradities en levensgewoonten de buitenlandse invloeden heeft geassimileerd en geInterpreteerd, vertoont ze,
zoals overigens ook onze kunst, eigen kenmerken en klemtonen binnen het geheel van de Europese kerkelijke vernieuwingsbeweging, waaraan ze intussen Naar visie en stuwkracht
ontleende. Vanuit de contrareformatorische inspiratie wil ze
doelbewust en zelfzeker onderrichten en verdedigen, maar
ook bemoedigen, aansporen, stichten, overtuigen, veroveren.
Dat tweevoudige streven naar grondiger geloofskennis en
naar intenser geloofsbeleving uit zich vanzelfsprekend niet in
gelijke mate in alle publikaties: sommige beogen bijna uitsluitend het onderricht, terwijl in de meeste de geloofsbeleving
overweegt.
Het duidelijkst spreekt de bekommernis om het godsdienstonderricht natuurlijk in de vele publikaties die onder de benaming van catechismus of christelijke lering of onder een
soortgelijke titel verschenen zijn. Door een systematische en
bevattelijke voorstelling willen deze boekjes weer een vaste
grondslag geven aan de geloofskennis die in het 16de-eeuwse
klimaat van onzekerheid en ten gevolge van de protestantse
verkondiging bij velen zwaar aangetast of verschrompeld was
geraakt. In het spoor van hun Nijmeegse medebroeder Petrus
Canisius, Wiens catechetische publikaties in Duitsland een
overweldigend succes kenden, hebben aanvankelijk vooral
jezdieten — maar zij waren niet de enigen — ook te onzent
pionierswerk op dat gebied verricht. Dat leidde in 1609 tot een
officiele catechismus voor de Mechelse kerkprovincie, die
door Lodewijk Makeblijde was opgesteld en die door Willem
de Pretere in 1623 grondig werd aangepast. Door zijn opeenvolgende bijna ongewijzigde uitgaven zou deze catechismus
gedurende nagenoeg drie eeuwen aan talrijke generaties de
geloofswaarheden blijven inprenten.
Parallel met dergelijke leerboekjes verschenen er ook boekjes
die naar vorm en inhoud op een jeugdiger en eenvoudiger
publiek waren afgestemd, zoals b y . de Gheestelycke diamanten, perelkens, ende bloemekens, voor de kleyne kinderen, of
zelfs in de vorm van een stripverhaal of `beelden-sprake' ,
gelijk De christelycke leeringhe van J.G. Steegius s.j. in 1647,
soo voor kinders als groote die niet kunnen lesen' . Aandacht
verdienen eveneens de eenvoudige maandbriefjes die vanaf
1703 tot diep in de 18de eeuw door de aartsbroederschap der
`christelycke leeringe' te Antwerpen werden uitgegeven.
Voor een uitgebreider godsdienstonderricht zorgden verder
omvangrijker werken als de Christeliicken Waerseggher van
Joannes David s.j. (1603) of Den catholycken pedagoge van
Petrus van den Bossche o.p. (1685) of nog de vijfdelige Zielespys van de Antwerpse kanunnik Petrus Verheyen (1765-8).
Bepaalde publikaties waren op een of ander punt uit de
katholieke leer geconcentreerd waartegen van protestantse
zijde fel tekeergegaan werd: de sacramenten, de goede werken, de Maria- of heiligenverering. Sommige namen wel eens
hun toevlucht tot een enigszins buitenissige titel en een yolk-
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ser betoogtrant om gemakkelijk ingang te vinden. Tekenend
daarvoor zijn de boekjes van de produktieve Cornelius Columbanus Vrancx, sedert 1597 abt van de Gentse Sint-Pietersabdij.
Met de predikatieboeken raken we aan een genre dat zowel op
godsdienstonderricht als op geloofsbeleving betrekking kan
hebben. Dankzij H. Storme en N. Bostyn, Repertorium en
inleidende studie van uitgegeven predikatieboeken uit de
17de en de 18de eeuw (Leuven, 1982) beschikt men over een
beschrijving van 488 edities onder 295 verschillende titels.
Waren de meeste predikatieboeken in eerste instantie als
hulpmiddel en inspiratiebron voor de clerus bedoeld, andere
beoogden toch een ruimere verspreiding. Dat was zeker het
geval met de reeksen van zijn Catholiicke sermoonen die
Franciscus Costerus s.j. tussen 1598 en 1618 heeft uitgegeven, meer om gelezen dan om uitgesproken te worden. Ook de
Catholycke sermoonen van zijn tijdgenoot Henricus Adriani,
de pastoor van het Antwerpse Sint-Elisabethgasthuis, hadden
een lezerspubliek op het oog. En vele jaren nadien, in het
begin van de 18de eeuw, hoort men een dergelijke wens bij
Rumoldus Backx, de plebaan van de Antwerpse kathedraal,
met zijn Sermoonen waer in alle die gheboden worden uytgeleyt... dienstigh voor alle geloovige' .
Lag in de geestelijke literatuur de nadruk aanvankelijk vooral
op het godsdienstonderricht, weldra verplaatste het zwaartepunt zich naar de geloofsbeleving, de christelijke levenspraktijk van elke dag en van elk beroep, door alle wederwaardigheden heen, van wieg tot graf. Een steeds toenemend aantal
boeken en boekjes wil de gelovigen in hun dagelijks denken
en doen behulpzaam zijn, hen raken in hun gemoed, hen
`bekeren' tot een echt christelijk Leven, hen voortstuwen naar
de volmaaktheid. Die drang naar ascese en moralisatie vond
zijn meest algemene vertolking in breed opgezette verhandelingen. Zeer bekend en dikwijls herdrukt was by . de driedelige
uit het Spaans vertaalde Oeffeninghe der volmaecktheyt ende
christelycker deughden van Alphonsus Rodriguez s.j. (162628) die toch wel haar verspreiding hoofdzakelijk in de kloosters zal gekend hebben. Meer op de leken afgestemd waren de
met kunstige prenten gesierde werken van A. Sucquet s.j., Den
wech des eeuwich levees (1620) en Benedictus van Haeften
o.s.b., De heyr-baene des cruys (1667), of het in eenvoudiger
lay-out uitgegeven werk van L. Meyere o.p., Den eenighsten,
kortsten, rechtsten ende sekersten wegh tot de waere deught,
ende volmaecktheydt (1701). Grote bijval, blijkens de talrijke
herdrukken, kende ook de vertaling van Franciscus van Sales'
Introduction a la vie devote, evenals Den gheestelycken strydt
van de Italiaanse theatijn Lorenzo Scupoli (respectievelijk
vanaf 1616 en 1618).
Haar meest populaire en vaardige verklanking echter vond
deze moraliserende en ascetische literatuur in de werken van
Adriaan Poirters s.j., vooral in Het masker van de wereldt
afgetrocken (1646) met zijn opeenstapeling van plaatjes,
exempelen, aenspraecken, toemaetjens en bijworpjes, raetseltjens en dichtjens. Als begaafd schrijver overstijgt hij allen die
hem in zijn speelse toon en volkse verteltrant wilden navol-
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Nakatenus, Hemels Palm-hof. Titelblad (einde 18de eeuw) van een
der meest verspreide gebedenboeken. Na de oorspronkeltjke Duitse
uitgave (Keulen, 1662) volgden weldra vertalingen in het Lattjn,
het Frans en het
Nederlandsort
(zelfs nog
in 1947), al of niet ingek
of gewijzigd. Onder een gelijknamige titel verschenen er ook
g
ebedenboeken met geheel verschillende inhoud.
Brugge, Sint-Pietersabdtj

gen: zo o.m. de augustijnenkoorheer P. Croon, de premonstratenzer J. Moons, de karmeliet Joseph van de H. Barbara,
Wiens werk Het gheestelijck kaertspel met herten troef oft
t' spel der liefde hier toch om zijn barokke titel terloops
geciteerd wordt.
De meeste moraliserende boeken en boekjes beperkten zich
tot een bepaald thema, dat dan nog dikwijls voor een bepaalde
groep bestemd was. Zo ontmoet men, anoniem of onder
auteursnaam, een overvloed van Manieren `om den dagh
christelijk over te brengen dienende besonderlijck voor de
beggijntjens' of `voor eenen jongeling om buyten het huys van
syne ouders christelijk te Leven'; van Bemerckinghen 'op de
ydelheden der werelt' of `dienende tot de deucht der suyverheydt' of voor het aanprijzen van een bepaalde devotie; van
Oeffeninghen 'van een volmaeckte dienstmaeght' of 'in den
artikel des doots' of 'van deughden voor die in de wereldt
leven' ; van Spieghels 'der eygen kennisse' of 'van eenen
godvruchtigen huyshouder' of 'der joncheyt' . Het blijft een
kleine willekeurige greep titels uit de veelheid. Bijzonder
populair was Het boecxken ghenoemt Peyster wel op dat een
kort, gemakkelijk en zeker middel voorhield om zalig te
worden. Wellicht nog meer uitgaven kende de Gulde biechtkonste, een omwerking van een boekje van een Duitse franciscaan. Sommige werkjes van Judocus Andries s.j. haalden
ca. 1650 een oplage van ver boven de 100.000 exemplaren, en
in voile 18de eeuw publiceerde zijn medebroeder Carolus van
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den Abeele tussen 1751 en 1771 niet minder dan 24 traktaatJ es.
Onder de opvallende titels waarmee auteurs en uitgevers
lezers zochten aan te trekken vindt men b y . De seven trompetten blaesende door de geheele weirelt om den sondaer te
verwecken tot penitentie of de Kleynen geestelycken blaesbalgh om de goddelycke liefde te doen blaecken ende branden
in de herten aller geloovige minnaeren en minnaressen tot het
Alderh. Sacrament. Gelukkig bleven dergelijke `opgeblazen'
titels toch uitzonderlijk en hielden de meeste auteurs het bij
een soberder beeldspraak, zoals b y . de weg of de pelgrimstocht. Een succesvol voorbeeld daarvan was Duyfkens ende
Willemynkens pelgrimagie tot haren beminden binnen Ierusalem van de als graveur vermaarde Boetius a Bolswert.
Vanuit het besef dat de mens op zijn aardse pelgrimstocht
bemoediging en inspiratie kon vinden bij hen die hem op die
tocht in vroomheid waren voorgegaan, hechtte de Contrareformatie, ondanks of wellicht juist wegens de protestantse
kritiek en spot, groot belang aan de heiligenverering. Wel was
er een duidelijke strekking om al te legendarische gegevens
uit de oude heiligenlevens te weren, en uit die bekommernis
ontstond de monumentale onderneming van de Acta Sanctorum waaraan de namen van Bollandus, Henschenius, Papebrochius en hun opvolgers verbonden zijn. Maar daarnaast
verschenen er nog vele op de volksvroomheid afgestemde
publikaties die door stichtelijke levensbeschrijvingen en
daarmee samenhangende devotiepraktijken de geloofsbeleving wilden voeden en aanwakkeren.
Grote verzamelwerken, waarvan de Generale legende der
heylighen, een door Heribert Rosweyde s.j. aangepaste vertaling van Ribadeneira' s Flos sanctorum, het meest bekende
voorbeeld mag heten, gaven voor elke dag van het kerkelijke
jaar het levensverhaal van de heiligen die dan gevierd worden.
Andere werken bundelden heiligenlevens uit de eigen orde,
het eigen land of een eigen groep (martelaren, eremijten,
maagden, enz.). Zo verscheen er ook een Troost der godtvruchtigher dienst-boden (1674), of nog Levens der gehouder
persoonen die heylighlyck geleeft hebben (1631). In zekere
zin hoort zelfs de vierdelige Kerckelycke historie van de
gheheele wereldt van C. Hazart om haar vele hagiografische
verhalen bij deze categorie.
Daarnaast was er dan natuurlijk de haast eindeloze reeks van
individuele levensbeschrijvingen: over heiligen uit de christelijke oudheid, met Anna, Jozef, Maria Magdalena vooraan,
en over ordestichters, over geloofsverkondigers en vaderlandse heiligen, over populaire wonderdoeners en pas gecanoniseerde heiligen, ook over vrome personen uit de eigen tijd,
religieuzen, begijntjes, geestelijke dochters: Anna van de
H. Bartholomeus, Francisca Clara van St.-Lieven, Anna van
Schrieck, Joanna Dedemaecker, Anna de Torres, Agnes van
Heilsbach, Joanna van Randenraedt en anderen. Binnen dit
kader ontbraken evenmin de vele afzonderlijke drukjes met
litanieen, mirakelverhalen, regels van confrerieen en dies
meer.
Dat in die heiligenverering de ereplaats aan de Mariacultus ten
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deel viel, ligt voor de hand. Overtalrijk waren de boeken en
boekjes over Maria' s voorrechten en deugden, haar machtige
voorspraak, over verschijningen, bedevaarten, broederschappen, devotiepraktijken. Weze hier slechts een werk om zijn
vele heruitgaven vermeld: Den gheestelycken rooselaer der
alderweerdichste Moeder Godts van Vincent Hensberch o.p.
In de meeste moraliserende publikaties en vooral bij de heiligenverering ging natuurlijk, terloops of meer expliciet, een
grote aandacht naar het gebedsleven. Maar er verschenen ook
opvallend vele werken die speciaal en uitsluitend aan dat
thema waren gewijd. Zo waren er de verhandelingen over het
belang, de methodiek, de verschillende fasen van het gebedsleven: by . de meermaals herdrukte Konste der konsten van de
karmeliet Daniel van de Maagd Maria. Bijzonder talrijk waren
verder de meditatieboeken die stof boden voor bezinning en
overweging en waarvoor het boek van Ignatius' Geestelijke
Oefeningen een inspirerend model is geweest. Enkele voorbeelden uit de rijke voorraad mogen hier weer volstaan: Den
boom des levens (over de eucharistie) van Matthias Pauli
o.e.s.a., Lust-hof der godt-vruchtighe meditatien op het leven
ende lyden ons Heeren lesu Christi ende Maria van Martinus
Groenenschilt o.praem., De pelgrimagie van het Kindeken
Jesus van Frans Cauwe o.f.m., en als een van de meest
herdrukte de vertaling van Luis de la Puente's Spaanse meditatien (in hun geheel of in de compendiumvorm). Ook bescheidener opgezette boekjes als b y . Een cleyn tractaetken
vande liefde Godts van de Tieltse pastoor Jan de Sangere
waren een uitnodiging tot inkeer en gebed.
Bescheiden van opzet en voorkomen waren eveneens de vele
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gebedenboekjes voor leden van sodaliteiten en broederschappen, voor bepaalde noden en gebeurtenissen. Andere gebedenboeken zoals Hemels palmhof en Christelycke onderwysinghen en gebeden, die door een gevarieerder inhoud op een
ruimer lezerspubliek waren afgestemd, werden bijna jaarlijks
herdrukt. Op liturgisch gebruik gericht waren kerkboeken als
Epistelen ende evangelien en Den dienst van de Goede ende
Paesch-weke.
Kan globaal gezien de geestelijke literatuur van de 17de- 18de
eeuw ongetwijfeld in overwegende mate didactisch, moraliserend, ascetisch, stichtelijk met een apologetische en polemische inslag worden genoemd, toch blijft een overzicht onvolledig wanneer het zich daartoe zou beperken. Een niet
onaanzienlijk deel van de boekenproduktie, tot een stuk in de
18de eeuw, getuigt inderdaad duidelijk van een andere strekking die men, ook volgens de toenmalige terminologie, een
mystieke stroming moet heten, of naar de titel van een werk
van Bonifatius Maes o.f.m. een Mysticke theologie ofte verborghen Godts-geleertheyt (1668). Deze spiritualiteit had
haar voedingsbodem in de oude traditie van de NederlandsRijnlandse mystiek, maar werd vanaf ca. 1600 door geschriften uit Spanje, Italie, Frankrijk sterk beInvloed. Daaruit volgden naargelang van de beInvloeding bepaalde schakeringen in
visie en uitdrukking binnen de kloosterorden die bier als de
voornaamste vertegenwoordigers van de mystieke tendens
golden: de ongeschoeide en de geschoeide karmelieten en de
kapucijnen. De inwerking van de eersten gebeurde natuurlijk
vooral Tangs de vertalingen van de werken van Teresa en
Joannes van het Kruis, terwijl bij de geschoeiden, die bij de
zgn. hervorming van Touraine aanleunden, Michael van de
H. Augustinus als woordvoerder kan genoemd worden, o.m.
met Het godtvruchtigh leven in Christo, voor de beghinnende,
voort-gaende ende volmaeckte (1661). Onder de kapucijnen,
bij wie de leer van Benedictus van Canfeld diep nawerkte, was
de belangrijkste auteur Joannes Evangelista van `s-Hertogenbosch met zijn boeken Het ryck Godts finder zielen (dat door
Engelse, Duitse, Spaanse vertalingen ook buiten de grenzen
bekend werd) en Het eeuwigh leven (met Franse en Duitse
vertalingen).
Maar de belangstelling voor de mystiek bleef niet tot karmelieten en kapucijnen beperkt. De Gentse priester Michiel
Zachmoorter publiceerde na zijn Sponsus sanguinum ofte den
bloedighen Bruydegom, met vrome meditaties over Jezus'
lijden, nog een Thalamus sponsi oft t'Bruydegoms beddeken
waarin hij op heldere wijze de verschillende stadia van het
gebedsleven beschreef en waaruit tevens bleek hoe vertrouwd
hij was met de oude en met de eigentijdse mystieke auteurs.
Minder bekend, maar nagenoeg even opmerkelijk als
Zachmoorters Thalamus is de anoniem verschenen Besloten
hofdie met een beroep op verscheidene jezuIetenauteurs grote
aandacht aan 'het schouwende ghebedt oft contemplatie'
besteedt. Ook in publikaties van dominicanen en minderbroeders uitte zich een dergelijke interesse. Den ghekruysten
Seraphim, waarmee Fulgentius Bottens o.f.m. in 1710 zijn
driedelig werk over Het goddelick herte voltooide, geldt als

een der meest waardevolle geschriften uit onze contrareformatorische mystiek. Zelfs in het meest verspreide en vertaalde
boek uit de 17de-eeuwse religieuze liefdesemblematiek, de
Pia desideria van Herman Hugo s.j., door Justus de Harduyn
in 1629 onder de titel van Goddelycke wenschen vertaald,
klinkt, naar het oordeel van prof. E. Rombauts, `een innige,
sterk affectief georienteerde barokke mystiek' door.
Die mystieke belangstelling had nochtans haar keerzijde: het
risico namelijk van een begripsverzwakking en inhoudsverar-

Dit werk bestaat uit twee kloeke delen, die samen ca. 1500
bladzijden beslaan. De eerste uitgave verscheen in 1619, de
zevende in 1711. Heribertus Rosweyde, die de Nederlandse
omwerking bezorgde, werd to Utrecht in 1569 geboren en stierf to
Anterpen in 1629. Hi heeft zeer veel gepubliceerd en is ook bekend
en
als wegbereider voor de bollandistenonderneming.
Brugge, Sint-PietersabdU
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Een verkenning van de geestelijke literatuur in de 17de en 18de eeuw

ming van het traditionele mystieke erfgoed omdat de auteurs
uit vrees voor verdachtmaking van quietistische afwijkingen
de mystieke terminologie met een scholastiek verantwoorde
uitleg belastten en omdat zij niet zelden te gemakkelijk termen
uit de hoogste mystieke ervaring voor veel bescheidener
ervaringen gebruikten. Op haar zuiverste beluistert men echter de mystieke beleving nog in de autobiografie van Maria
Petyt waarin ze zoekend en diep persoonlijk haar ervaringen
uitsprak en die door haar geestelijke leidsman Michael van de
H. Augustinus postuum werd uitgegeven in Het leven vande
weerdighe moeder Maria a S.' Teresia, (alias) Petyt (1683).
Een laatste paragraaf dient in dit overzicht aan de geestelijke
liedbundels gewijd: en om hun genre en om hun uiterlijke
presentatie hebben ze een aparte plaats in de geestelijke
literatuur. Nergens beter dan in die boekjes bespeurt men de
continditeit van het oude naar het nieuwe. De liederen die ze
uit de vroegere traditie overnamen, werden om de zingbaarheid te verhogen naar vers en vorm aangepast zonder daarom
hun bekoorlijkheid prijs te geven en kregen het gezelschap
van vele nieuwe liederen die uit de gewijzigde opvattingen en
omstandigheden zijn ontstaan. Naast kerst- en passieliederen,
naast Maria- en inkeerliederen kwamen er nu ook de zo
specifieke catechisatieliederen, de op moralisatie of polemiek
afgestemde teksten, de liederen over nieuwe heiligen.
Dat er in die overvloed zowel frisse, innige, kunstige liederen
als stichtelijke rijmelarij, stuntelige verzen, opgeschroefde
gelegenheidspoezie voorkomen, spreekt vanzelf. Maar het
grote aantal der bundels en de vele herdrukken getuigen dat ze
een dankbaar zangpubliek vonden. Ze verschenen sours anoniem, dikwijls met initialen of schuilnaam of auteursnaam.
Bij de samenstellers treft men een grote verscheidenheid aan:

Een blad van een liedboek uit 1607, dat als onmiddelhjke
voorloper ma gelden van Het prieel der gheestelijcke melodie van
1609.
Brugge, Stadsbibliotheek
GEE STELICKE
MET RECREATIE DE
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priesters en leken, mannelijke en vrouwelijke religieuzen,
begijnen en geestelijke dochters. Met een nog grotere verscheidenheid wat de titels betreft: Het paradys der gheestelycker vreuchden, Hemelsch nachtegaelke, Den singende
swaen, Gloriose triumphwagen, Het gheestelyck minnevoncksken en al die andere.
Om hun cultuurhistorische en letterkundige betekenis wezen
hier apart vermeld: Het prieel der gheestelijcke melodie, een
in 1609 door jezdieten te Brugge uitgegeven bundel, die om
zijn baanbrekende vernieuwing en wijde invloed als standaardtype kan gelden, en de twee boekjes van de Grimbergse
premonstratenzer Daniel Bellemans: Den lieffelycken paradys-voghel en Het citherken van Jesus. Een uitzonderlijk
geval vormen de drie liedboeken van de kapucijn Lucas van
Mechelen: Den blijden requiem, het Cloosterken der gheestelijcke verryssenisse en Den Boeck der gheestelycke sanghen.
Door hun inhoud horen zij eigenlijk thuis bij de groep van de
mystieke werken.
Hiermee kan ik dit zeer summiere en dus onvolledige overzicht afsluiten. Slechts enkele namen en titels uit de geestelijke literatuur werden vermeld, en de grote massa kwam niet
aan bod. Daaronder zijn er namen die men node missen zal.
Maar een Stalpart van der Wiele en Michiel de Swaen hebben
met Vondel al hun plaats in de Nederlandse literatuurgeschiedenis en de geschriften van Pullen en Grimminck bleven toen
nog onuitgegeven. Auteurs die uitsluitend of hoofdzakelijk in
het Latijn of het Frans publiceerden, kwamen hier niet of
slechts terloops ter sprake. Op de evolutie van de 17de naar de
18de eeuw werd niet ingegaan, en evenmin op de weerslag van
jansenistische en antijansenistische ideeen. Een verkenning
van de verschillende genres uit de geestelijke literatuur leek
me voor dit overzicht het meest aangewezen.
Men heeft deze geestelijke literatuur wel eens misprijzend
beoordeeld als fatras de "bondieuseries" litteraires' , naar
het woord van J.-A. Goris in zijn bijdrage voor de Miscellanea
historica in honorem Leonis van der Essen (Brussel, 1947,
p. 10). Ongetwijfeld zijn vele werken te moraliserend of te
didactisch opgevat, andere zijn te zoeterig of te oppervlakkig,
en dikwijls is de inhoud door allegorieen en symbolen al te
zeer verduisterd, zeker voor de moderne lezer, die bovendien
nog geergerd kan worden door een overdaad aan retoriek.
Maar wie daarom deze devotieliteratuur in haar geheel als
minderwaardig afwijst, doet onrecht aan de intrinsieke waarde van een aantal werken en miskent ook de weerklank en
verspreiding die verscheidene, doorgaans langs vertalingen,
tot ver buiten de grenzen hebben gekregen. Wat anderzijds
door iedereen wordt erkend, is het historische belang van die
devotieliteratuur omdat zij mede heeft bijgedragen tot het
vormen van een bepaalde tijdgeest en tot de opbloei van een
religieuze iconografie. Daarvan getuigt nog altijd op indrukwekkende wijze de magistrale studie van J.B. Knipping over
De iconografie van de Contra-Reformatie in de Nederlanden
(Hilversum, 1939-1940, met de enigszins bijgewerkte Engelse versie Iconography of the Counter Reformation in the
Netherlands, Leiden, 1974).
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uziek in connectie met religie, in een tijdspanne die loopt van barok over classicisme tot
19de-eeuwse romantiek, dat is zelfs voor een
klein gebied als de huidige Vlaamse provincies, een studiedomein dat aanleiding zou
kunnen geven tot veel lijvige boekdelen. Helaas is de bestaande bibliografie terzake zeer beperkt. Het is bovendien effenaf
verontrustend vast te stellen dat daar de jongste decennia
amper iets is bijgekomen. Systematisch onderzoek van kerkarchieven naar sporen van muzikaal Leven is inderdaad een
enorm tijdrovende bezigheid die niet alleen muzikale kennis
vereist, maar ook paleografie, geschiedenis, kennis van de
liturgie... Kerkrekeningen onthullen namen van muzikanten,
zangmeesters, componisten. Inventarissen van het kerkbezit
sommen op wat de muziekbibliotheek bevatte. De partituren
zelf zijn echter meestal verdwenen. Waar ze wel bewaard zijn,
gaat het uiteraard om handschriften, wat weer bijkomende
kennis vergt en praktische problemen met zich meebrengt om
deze muziek daadwerkelijk tot klinken te brengen. Is het dus
al moeilijk om uit de wetenschappelijke literatuur een voiledig beeld te filteren over de religieuze muziek van de 17de19de eeuw, dan kan men ook voor wat de concertpraktijk en
de discografie betreft, zeker niet van een bloeiend repertoire
spreken. Toch blijft het belangwekkende materie.
Hoever men ook terug gaat in de beschavingsgeschiedenis,
steeds blijkt bij elke vorm van godgerichte cultus de muziek
een wezenlijke rol te spelen. Naargelang de cultuurhistorische
periode kan uiteenlopende terminologie gebruikt worden:
magie, mystiek, opluistering, pompeus triomfalisme... In
Welke van die betekenissen ook, steeds komt het er op neer dat
muziek van alle kunsten het meest in staat is om de menselijke
psyche te beinvloeden om zodoende stemmingen en gevoelens op te wekken die de godsrelatie voelbaar' maken of om
in een geInstitutionaliseerde liturgie de groepsverbondenheid
aan te sterken. Dat de impact van muziek in de kerk op de
gelovigen zeker niet werd onderschat blijkt b y . uit het feit dat
in de loop van de eeuwen geregeld pauselijke verordeningen
verschenen om in te grijpen wanneer het muzikale het religieuze dreigde te overstemmen.
Muziek in verband gebracht met devotie neemt een andere
uitdrukkingsvorm aan naargelang de card van de godsdienstige context waarin ze gebracht wordt. In de bier besproken
periode kunnen drie grote groepen worden onderscheiden. Op
de eerste plaats is er de liturgische muziek, nl. muziek uitgevoerd tijdens de eredienst in kerken en kloosters: missen,
motetten, antifonen, psalmen, hymnen... Die muziek varieert
van eenstemmig a Capella (gregoriaans) tot meerstemmig al
dan niet met instrumentale begeleiding. In de katholieke kerk
was die tot aan Vaticanum II haast uitsluitend in het Latijn. In
de 17de eeuwse Italiaanse barok ontstonden daarnaast cantate
en oratorium: composities voor koor, soli en instrumentale
begeleiding (van kleine bezetting evoluerend tot groot orkest), die een godsdienstig onderwerp behandelen, maar in de
katholieke wereld niet ingeschakeld waren in een liturgische
plechtigheid. Ze zijn zowel in het Latijn als in de volkstaal.

(C,IIRAIY-V.
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EX OFFIC I NA PLANTI N IANA
Apud loannem Moret um .
pc D. XCIX

Graduale Romanum, uitgave Plantin Antwerpen 1599.

Die beide groepen waren een kwestie van de clerus, het koor
en de musici. Voor het gelovige yolk was het dus overwegend
luistermuziek. Vandaar dat er ook nog een derde groep moet
genoemd worden, waar de gelovige wel actief bij betrokken
was, nl, het devotielied. Dit is in de volkstaal, eenstemmig (al
zijn er ook meerstemmige bundels bekend) en het diende
vooral bij die godsdienstige uitingen die, eerder dan de Latijnse ceremoniele liturgie, dichter bij het yolk stonden: heiligenverering, processies, kerst- en paasviering, huisdevotie...
Muziek in de liturgie
In de katholieke liturgie is zowat heel haar geschiedenis Lang
een constant gegeven aanwezig, nl. het gregoriaans met als
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basisboeken het Graduale en het Antifonarium. Al is het
begrip 'constant' toch ook weer relatief, want in de loop van
de eeuwen zijn toch variaties en stilistische evoluties gegroeid
die niet altijd beantwoordden aan de uniformiteit van een
algemene liturgie. Precies in de hier behandelde eeuwen kan
van verval worden gesproken, al was dit al voordien langzamerhand ingezet: wildgroei van de melismen (sequentia en
tropen), verlies van het vrije metrum, bemoeienissen van de
humanisten die de muziek aanpasten — zeg maar verminkten
— aan het Latijnse metrum, variaties in het mondeling overleveren, fouten in het kopieren van de manuscripten. Dat
bracht op de duur met zich mee dat in elk bisdom, en haast in
elke kathedraal een ander officie werd gezongen als zovele
varianten van een plaatselijk Graduale of Antifonarium. Al
van bij het consilie van Trente (1562) werden vanuit Rome
pogingen gedaan om het gregoriaans in de hele katholieke
wereld opnieuw te harmoniseren, maar het duurde tot het
Motu Proprio in 1903 uitgevaardigd door Pius X eer de eenheid hersteld werd.
In de tussenliggende eeuwen werden door het Vaticaan verschillende zangboeken opgesteld en gepubliceerd die dan
door latere commissies of pausen weer werden verworpen,
wet de verwarring en het verval in de hand werkte. Een van de
late restauratiepogingen ging uit van het bisdom Mechelen,
nl. de zogenaamde `Mechelse uitgave' van het Vesperale
(1848) en het Graduale (1868). Zij steunde echter op vroegere
uitgaven van 16de tot 18de eeuw en ging dus in feite putten bij
voorbeelden uit de vervalperiode. De theorie `terug naar de
bron' , o.a. gepropageerd door de Benedictijnen van Solesmes
en gesteund door Mechelen (o.a. E. Tinel) heeft tenslotte
vanaf eind 19de eeuw de eenheid omtrent het gregoriaans
gerealiseerd.
Het is dus moeilijk te definieren welk `snort' gregoriaans in
onze provincies werd gezongen. De uitgaven van Plantijn
zoals de Antiphonale Antverpiae kenden een grote verspreiding. Over de vraag 'hoe klonk het' moet genuanceerd worden
gedacht. Uiteraard was er een verschil tussen een dorpskerk
met koster en/of orgelist en een grotere parochiekerk met
koorknapen, zangers en instrumenten. De voorkeur ging uit
naar lage mannenstemmen, begeleid in unisono door basinstrumenten als contrabas, fagot of serpent (snort tuba) of
alternerend afgewisseld met het orgel. Het gregoriaans meerstemmig laten ondersteunen door het orgel dateert slechts uit
begin 19de eeuw... De Engelse musicoloog Charles Burney
getuigt in 'The present state of music in Germany, the Netherlands and the United Provinces' over zijn bezoek aan Antwerpen in 1772: `...Evenals in alle kerken in dit land wordt de zang
begeleid door de contrabas en het serpent. Dit instrument
wordt niet alleen zonder discretie geblazen, maar het gelijkt
aan het gehuil van een dier dat honger heeft of kwaad is...' . Tot
ver in de 19de eeuw zijn dergelijke getuigenissen over de
lamentabele kwaliteit van het gregoriaanse gezang schering
en inslag.
Maar dat gregoriaans had zeker geen monopolie. Uit talrijke
bronnen, zoals pauselijke of bisschoppelijke decreten en al-

lerlei filosofische tractaten — alle te situeren tussen Trente en
het Motu Proprio — blijkt op de doksalen als het ware een
voortdurende tweestrijd te hebben bestaan tussen twee opvattingen. Aan de ene kant stond de overtuiging, opgelegd door
hogerhand, van de grote religieus-spirituele kracht van het
gregoriaans, met daaruit voortvloeiend de zorg voor het bewaren en het aanleren ervan. Maar blijkbaar bleef die nobele
gedachte op veel plaatsen dode letter en geijver van puriteinen. Want aan de andere kant was in de praktijk de meerstemmige vokale muziek en de instrumentale muziek veel meer
geliefd dan het strenge gregoriaans. De doorsnee gelovige had
het moeilijk om de geroemde spirituele waarde van die arch g
-schemuziktvan.Dlgemuzikasvnde
eigen tijd werd dan ook meer en meer in de kerkmuziek binnen
gesmokkeld. Een steeds rijkere polyfonie, een uitbreidend
orkest, het invoeren van lange muzikale interventies los van
het gebeuren aan het altaar maakten, vooral vanaf de barok,
dat de kerk sours meer op een concertzaal leek en de liturgie
op een opera. Het verschil tussen een amoureus chanson of een
godsdienstig motet lag dikwijls alleen in de tekst. Tegen die
toenemende profanisering werd vanuit het Vaticaan meer dan
eens — dus blijkbaar tevergeefs — gereageerd.
Herhaaldelijk verschijnen decreten die het al te vrij omspringen met de liturgie pogen in te dijken: geen gezangen die niet
passen in de dienst (b y . geen Mariamotet in een Requiem);
geen gezang in de volkstaal; geen veranderingen aanbrengen
aan de teksten... Een fragmentair voorbeeld uit een tekst van
Innocentius XII, paus van 1691 tot 1700: ' ...Zijne Heiligheid
de Paus verbiedt ten strengste in alle kerken het zingen van
motetten of andere composities, want net zoals het koor niets
mag toevoegen aan het officie of de mis, is dit ook aan de
muzikanten verboden...' Nog in 1842 vindt Kardinaal E.
Sterckx, aartsbisschop van Mechelen, het noodzakelijk om
nog eens de verordeningen te herhalen die Benedictus XIV in
1749 had afgekondigd, zoals ' ...Als men gebruik wil maken
van meerstemmigheid in de zang, moeten de pastoors ervoor
zorgen dat dat gezang ernstig, voornaam, welluidend en religieus is en zij moeten erop toezien dat nergens profane
melodieen toegevoegd worden of dat het gezang lichtzinnig
wordt...'. Het orgelspel moet zijn `...ernstig en uit zichzelf
opwekken tot de godsvrucht' .
Het meest eclatante voorbeeld uit de hele kerkgeschiedenis
van muzikale dominantie in de eredienst is ongetwijfeld
Venetie, wear in de 17de eeuw, ondanks alle aanklachten
vanuit Rome, heel soepel werd omgegaan met de liturgische
voorschriften. Op feestdagen duurde de Vesperdienst b y . ruim
twee uur omdat niet alleen de gebruikelijke psalmen uitgebreid op muziek werden gezet, maar omdat het geheel nog
werd aangevuld met motetten en met sonaten of andere instrumentale tussenspelen. De priester die de muziek door luidop
bidden durfde verstoren werd beboet. De publieke belangstelling was enorm. Een van de bewonderende verslaggevers van
zo' n dienst in de San Marco was Constantijn Huyghens.
Iemand als Heinrich Schutz, lange tijd werkzaam in Venetie,
bracht het gebruik naar het Noorden. De faam en het publieke
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Kyrie uit een Missa voor koor en orkest van P.H. Brehy,
kapelmeester aan de Sint-Goedele in Brussel van 1707-1737.

succes zorgde dus voor navolging en samen met het werk van
de Italiaanse componisten verspreidde zich dan ook de mode
van dergelijke concerterediensten over Europa. Gedurende
pakweg drie eeuwen heeft deze evolutie zich voorgedaan, wat
een enorme produktie aan kerkmuziek heeft voortgebracht in
alle vormen en voor alle bezettingen. Dat daarin alleen al puur
muzikaal beoordeeld, grote kwalitatieve verschillen in voorkomen ligt voor de hand. De geschiktheid voor een religieuze
eredienst is in de meeste gevallen zeer betwistbaar. De goede
smaak en de religieuze intenties van plaatselijke kosters of
kapelmeesters moeten bovendien in vraag worden gesteld.
Ook in de Zuidelijke Nederlanden deed zich die geleidelijke
evolutie voor van desacralisering van de kerkmuziek. Over de
17de eeuw zijn we slechts schaars geInformeerd. Na de bloeitijd van de Vlaamse polyfonie met Ockeghem, Josquin, Lassus, de Monte, Willaert en vele tientallen anderen, werkzaam
in zowat heel Europa, hebben omstreeks 1600 de Italiaanse
componisten internationaal de fakkel overgenomen. De muzikale traditie was hier terplaatse als het ware leeggebloed: de
topfiguren maakten school in het buitenland en legden er de
basis voor een nieuwe stijl, de godsdienstoorlogen — met de

scheiding van de Nederlanden als gevolg — hadden de religieuze beleving gehypothekeerd, de contrareformatie en het
katholieke herstel begin 17de eeuw hadden vooral oog voor de
praal van de barokke architectuur en de schilderkunst. Dat
neemt niet weg dat in de meeste kerken toch een drukke
muzikale bedrijvigheid heerste. Elke kerk van enige betekenis
had een zangmeester in dienst die instond voor de opleiding
van de koorknapen en die de leiding had over een aantal
zangers en musici. Hij was ook verplicht geregeld nieuw werk
te componeren. Daarnaast leren inventarislij sten dat in onze
kerken ook zeer veel Italiaanse en Duitse componisten werden
uitgevoerd. De eigen componisten laten zich kennen als vakkundig, maar met weinig persoonlijkheid, meer van plaatselijk historisch belang dan van esthetisch. De stijl van de
kerkmuziek evolueerde vrij snel van de nabloei van het polyfone contrapunt, over de uit Italie overgewaaide `begeleide
monodie' tot de harmonische structuren van het 18de-eeuws
classicisme. Dit bracht o.a. veranderingen met zich inzake het
gebruik van instrumenten in de kerk. Uit kerkrekeningen
(betalingen van loon aan muzikanten, aankoop van instrumenten) blijkt dat tot halfweg de 17de eeuw praktisch uitsluitend
blaasinstrumenten werden gebruikt. Daarna pas komen meer
en meer de strijkinstrumenten aan bod, tot in de 18de eeuw het
strijkersensemble de rol overneemt. Alleen het serpent behield zijn begeleidende rol bij het gregoriaans tot een eind in
de 19de eeuw. Door die evolutie in stijl en bezetting werden
veel partituren na korte tijd als verouderd bestempeld, vernietigd of opgeborgen en zijn ze verloren geraakt. Kanunnik Jan
Vande Boom van de Sint-Goedele in Brussel schrijft in 1736
dat hij 'de kerck gevonden heeft sonder eenigh musieck' . In de
Sint-Walburga in Oudenaarde wordt in 1752 genoteerd op een
inventaris: 'Alle het oud musieck hetwelck den kapelmeester
niet meer en wilt employeren is ghetransporteert in de caemer
van de kerckmeesters' . Hendrik DeCroes, kapelmeester aan
het hof in Brussel, bestempelt in 1783 de werken van zijn
voorgangers als `te oud en te pathetisch' en ongeschikt voor
`goddelijke diensten' . Al die 18de-eeuwse componerende
kapelmeesters werden echter op hun beurt door de 19deeeuwse critici verguisd als ouderwets. Dat belet niet dat we
over de 18de eeuw toch al heel wat beter zijn ingelicht. Over
die periode zijn nl. verschillende studies verschenen en ook in
het concertleven van de voorbije 20 jaar kwam geregeld werk
aan bod van de eigen kapelmeesters als Brehy, Krafft, Van
Helmont, Fiocco, Kennis, DeCroes, De Fesch, werken die
duidelijk kwaliteiten bevatten die inderdaad een ruimere
plaats in concerten of discografie verrechtvaardigen.
Uit 18de-eeuwse archieven blijkt dat naast de genoemde
namen, het aandeel van buitenlandse componisten, vooral
Italianen en Duitsers, zeer groot is. Het aantal gezangen met
instrumentale begeleiding overtreft het aantal a capellapartituren. Op ieder doksaal zijn ook Touter instrumentale werken
te vinden. De inventaris uit 1754 van Sint-Salvators (H. Kerst)
in Gent by . vernoemt als Symphonieboecken' partituren van
Albinoni, Corelli, Legrenzi, Handel, Leclair, Loeillet... De
vokale muziek bevatte daar overwegend nu in vergetelheid
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geraakte namen, waaronder enkele Vlamingen als Baert, Berckelaers, Van Steelant, Vermeeren. De kerkrekeningen leren
dat tot aan de Franse revolutie de werkwijze van uit de 17de
eeuw is blij Yen voortbestaan: de kapelmeester (sanghmeester,
phonascus) wordt betaald in vaste dienst; hij moet instaan
voor de opleiding, woonst, voedsel en kleding van de koorknapen (choraelen, meestal 6); extra zangers en muzikanten
worden geregeld ingehuurd voor grotere plechtigheden. Er
mag daarbij niet uit het oog worden verloren dat de liturgie
toen veel meer omvatte dan in de huidige postconciliaire tijd.
Het aantal feest- of heiligdagen was groter. De Vespers en het
Lof werden uitgebreid gevierd; idem voor de diensten van de
Goede Week (met o.a. lange gezongen Lamentaties), allemaal
plechtigheden waarin de muziek een groot en gevarieerd
aandeel kreeg. Herhaaldelijk wijzen kerkelijke verordeningen

Het oratorium Franciscus (1888) van Edgard Tinel werd door
uitgeverij Breitkoph verspreid in Europa en de VS. Nog voor de
eerste wereldoorlog beleefde dit grootste werk zijn 1000ste
uitvoering.
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er op dat de mis — zonder sermoen — niet langer mag duren
dan een uur, en het Lof drie kwartier. Toch ontaardden de
diensten tot een concert en werd de muziek gebruikt als
middel om yolk naar de kerk te krijgen. Zo schrijft de Franse
filosoof Pontallier in Le Theologien philosophe (1786, deel II
p 213): ...Kerkmuziek wordt geschreven om de ziel te laten
opstijgen naar de hemel, maar vaak voegt men er profane
melodieen aan toe, ontleend aan opera' s, die ons in het theater
brengen. Het getuigt van een ontoelaatbare slechte smaak die
rechtschapen mensen kwetst... In plaats van alleen maar een
klein aantal kunstliefhebbers te willen behagen, moeten onze
moderne musici bekommerd zijn om de glorie van de grote
Meester...' .
De Franse Revolutie legde heel die kwalijke evolutie tijdelijk
stil maar bracht geen oplossing. Integendeel, na tien jaar ging
men gewoon door, maar dan op lager niveau. Want het afschaffen van de zangscholen, het vernielen van de koorboeken
en partituren, het verkopen van veel orgels betekende een
ware ramp voor de kerkmuziek. Was in de 18de eeuw de louter
religieuze impact al erg verdrongen door het artistieke belang,
nu verdween door het stilvallen van de traditie ook het laatste
restje muzikale kwaliteit. Toen na het concordaat van Napoleon (1801) de eredienst weer werd hersteld, bleek de crisis
heel diep te zitten. De reconstructie van de zangscholen, het
samenstellen van kerkorkesten sleepte Lang aan, en in de
muziek zelf, gecomponeerd volgens nietszeggende formules,
was de invloed van de opera en van de zoeterige salonromance
groot. De kerkmuziek in Antwerpen b y . kreeg de omschrijving 'style opera-comique' en vooral in kleinere plaatsen,
waar een handvol onbezoldigde amateurs, meestal in volstrekt
onevenwichtige bezetting, poogde `missen met orkest' te
presenteren, was de situatie rampzalig. De getuigenissen over
de slechte smaak in de kerkmuziek uit zowat driekwart van de
19de eeuw zijn zeer talrijk. Enkele voorbeelden: een lezersbrief uit 1841 in de Journal de Malines ...In onze aartsbisschoppelijke kerk horen wij muziek die helemaal onze oren
niet streelt, die niet waardig is om de eredienst op te luisteren...' . De jonge Peter Benoit, in 1851 student in Brussel
beschrijft zijn ontgoocheling over de muzikale uitvoeringen
in de Brusselse kerken (St.-Goedele `superbe' maar elders een
`horrible tapage' ). Edgard Tinel vat de situatie krachtig samen
wanneer hij stelt `...0p de doksalen heerst complete anarchie.
Behalve het gregoriaans gezang, dat men op een barbaarse
manier zingt, voert men er om het even wat uit, zonder
aandacht voor de wijze waarop men uitvoert, zonder zich
zorgen te maken over de liturgie... ' . Verordeningen uit Rome
of van de plaatselijke bisschoppen (1842 kardinaal Sterckx,
1874 kardinaal Deschamps, 1909 kardinaal Mercier) kenden
maar gedeeltelijk succes, deels omdat ze te vaag en te weinig
doortastend waren. Zo verbood b y . het Vaticaan in 1842 het
gebruik van instrumenten in de kerk, maar het liet deze wel toe
`bij uitzonderlijke aangelegenheden' , zodat de maatregel
niets uithaalde. Anderzijds lag het geringe succes in het feit
dat de restauratiebeweging ook nog in het studie-stadium
verkeerde en zelf inwendig verdeeld was. De geschiedenis
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van die Europese restauratiebeweging, eerst van het gregoriaans, daarna van de polyfonie, is al te omvangrijk om hier
uitvoerig te bespreken. Toch enkele namen van Belgische
musicologen-componisten die een belangwekkende rol hebben gespeeld: Francois-Joseph Fetis, eerste directeur van het
conservatorium in Brussel, zijn opvolger Frans Gevaert, de
Frans-Vlaming Edmond DeCoussemaker, verder kanunnik
Pierre Van Damme, leraar aan het seminarie in Gent die samen
met een aantal Mechelse figuren als de orgelist Jacques Lemmens en de componist Edgard Tinel een bepalende invloed
heeft uitgeoefend. De drie eerst genoemden zijn vooral belangrijk geweest om hun publikaties rond oude handschriften
uit de vroege geschiedenis van het gregoriaans. De drie laatste
hebben vooral voor een praktische werking gezorgd door de
stichting van de `Ecole de Musique religieuse' (Mechelen
1879, later herdoopt tot Lemmensinstituut), de Gregoriusvereniging (1880) en het tijdschrift Musica Sacra (1880). Ze zijn
alle drie persoonlijk in Rome gaan pleiten voor het herstel van
het gregoriaans volgens de wetenschappelijk gefundeerde
studies van de monikken van Solesmes. Het is eveneens vanuit
die Mechelse kring dat een religieus herstel van de meerstemmige muziek werd gerealiseerd. Als reactie tegen de romantische uitwassen van de concertmissen werd geopteerd voor een
sobere polyfonie, a Capella of met orgelbegeleiding. Het
basisidee kwam vanuit Duitsland waar de hervormingsbeweging al rond 1830 op gang was gekomen met figuren als Ett,
Proske en tenslotte Witt, de stichter van het Cacilien-Verbond
(1868). Parallel met neo-romaans en neo-gothiek in de kerkelijke architectuur ontstond daar ook een neobeweging in de
muziek: men zag in het gregoriaans en in de polyfonie van
Palestrina de ideale modellen om er een vernieuwde kerkmuziekstijl op te inspireren. Bijna gelijktijdig groeiden gelijkgezinde ideeen in Italie en Frankrijk. Ook Mechelen nam die
standpunten grotendeels over, maar Tinel die een vurig Bachbewonderaar was, wou de zaak breder opentrekken, ruimer
dan een volgens hem al te strak nabootsen van Palestrina, wat
inderdaad veel dorre `gewrochten' heeft opgeleverd. In zijn
`Verslag over de Kerkmuziek' dat hij in 1891 maakt voor de
Vaticaanse Congregatie der Riten, stelt hij aan de kerkmuziek
drie eisen: een natuurlijke zegging van de tekst, zoals in het
gregoriaans, zonder herhalingen en zonder dramatische effecten; een polyfonie volgens het Palestriniaans contrapunt of
volgens de godsdienstige werken van Bach; een tonaliteit
gebaseerd op de oude kerktoonaarden en bij voorkeur zonder
chromatiek. Daarmee vatte hij de hoofdideeen samen van de
voorbije 30 jaar en gaf hij al aan wat 10 jaar later het Motu
Proprio zou verkondigen. Via het Lemmensinstituut, de kosterscholen, koorbewegingen, tijdschriften, religieuze verenigingen... werd aldus de nieuwe kerkmuziek verspreid tot ver
in de 20ste eeuw. Het hele katholieke reveil dat in Europa in
de laatste decennia van vorige eeuw werkzaam was, had
blijkbaar het goede klimaat geschapen waardoor de verordeningen van het Motu Proprio, die nochtans grotendeels herhaalden wat vorige pausen tevergeefs hadden geeist, wel
succes kenden.

221

Cantate en oratorium
In het hoofdstuk over muziek en liturgie kwam herhaaldelijk
een dubbel verwijt terug dat de muziek zich niet meer ten
dienste stelde van de liturgie, maar Naar ging overheersen, en
dat die muziek steeds minder een religieus inspirerend karakter had. Muziek met godsdienstig thema, maar los van de
liturgie, dat was wat voor ogen stond bij het ontstaan van de
cantate en het oratorium. Toch werd van bij het begin al de
vraag gesteld Haar het puur religieuze aspect. Is een oratorium
rond een bijbelse figuur, zoals er in de 17de-18de eeuw
honderden werden gecomponeerd, een religieus werk of een
opera-met-bijbelverhaal ? Brengt die muziek een connectie
luisteraar-God tot stand of is het enkel een dramatisch weergeven van een godsdienstig geschiedenisverhaal ? Of herleid
tot de kernvraag: wat is religieuze muziek ? Sinds eeuwen
breken filosofen zich het hoofd over die vraag. Al blijft het
hoofdzakelijk een kwestie van subjectief aanvoelen, toch
overheerst de mening dat godsdienstige muziek en religieuze
muziek twee afzonderlijke begrippen zijn die niet noodzakelijk samengaan. Godsdienstige muziek is dan de liturgische
muziek en muziek op een godsdienstige tekst. Het religieuze
in de muziek zit daarentegen in het tot uiting brengen van
gevoelens die als religieus kunnen warden omschreven. Het
Requiem van Verdi is b y . godsdienstig, maar weinig religieus.
Strijkkwartetten van Beethoven kunnen sterk religieuze gevoelens opwekken, maar zijn niet godsdienstig.
De cantates en oratoria van de barok en 18de eeuw zijn in die
optiek wel godsdienstig maar zijn, zeker voor de huidige
spiritualiteit, nauwelijks religieus te noemen. Als `godsdienstige opera' kende het genre vooral succes in Italie en Frankrijk. In het Lutherse Duitsland was de religieuze dimensie in
de vele kerkcantates wel sterker aanwezig. Wat de Zuidelijke
Nederlanden betreft is de oogst zeer mager. Bronnenonder-

In et van een reeks passiegezangen uit het Libellus cantionum
catholicarum 1690 (Kon. Bib. Brussel, hs II 1486).
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zoek leert ons enkele namen zoals Jean-Joseph Fiocco (5
oratoria tussen 1728-1740), Karel van Helmont (oratorium
Judith) en Willem de Fesch, tot 1731 kapelmeester in Antwerpen, van wie de oratoria Judith (1733) en Jozef (1845) in
Londen werden gecreeerd. Van Helmonts Judith werd in 1979
o.l.v. Herman Roelstraete na twee eeuwen opnieuw gecreeerd: waardevolle muziek in een eclectische Stijl tussen
laat-barokke galanterie en vroeg-klassiek, maar de band tussen muziek en religie is nauwelijks aanwezig. Ook uit de
eerste helft van de 19de eeuw zijn wat namen en titels bekend
gebleven in encyclopedische werken, zoals b y . in Antwerpen
Henri Simon (oratoria Ezechias, Mozes, Judith). Het duurde
tot halfweg de 19de eeuw eer een aantal godsdienstig geInspireerde werken werden gecreeerd die tot vandaag enigszins op
het repertoire zijn gebleven, bovendien werken met een grote
vernieuwing, nl. het gebruik van de volkstaal. Het gaat om
Benoits Lucifer, zijn Drama Christi, later gevolgd door Tinel
met o.a. Franciscus, Godelieve en andere werken die ook
duidelijk een religieuze beleving in zich dragen. Begin 20ste
eeuw ontstonden dan de haast mystieke oratoria van Ryelandt,
nl. Maria, Agnus Dei, De komst des Heren... Samen met de
restauratie van de liturgische muziek behoren deze werken
van Tinel en Ryelandt tot de beste voorbeelden van een
nieuwe beweging, die in katholieke kringen een groot succes
kende, waar composities van hoog muzikaal niveau gepaard
gingen met een heropbloeiend religieus klimaat.
Het yolks-devote lied
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Naast de Latijnse gezangen van de liturgie en naast de oratoria
kon de gelovige voor de uiting van zijn devotie op muzikaal
vlak terecht bij liederen in de volkstaal. Deze liederen werden
zowel mondeling overgeleverd als verspreid in talrijke liedboeken en -boekjes. De oorsprong gaat terug tot het `liturgisch
drama' en het `mysteriespel' , een vorm van toneel met zang,
die met wortels tot in de 9de eeuwse gregoriaanse tropen en
sequentia, vooral in de 12de-13de eeuw een grote verspreiding kende. Aanvankelijk ontstaan in de kerk en in het Latijn
met als hoofdonderwerpen het Paasgebeuren en het Kerstverhaal, maar al spoedig wegens uitbreiding in duur en rolbezetting en wegens toenemende populariteit ook opgevoerd op het
kerkplein in de volkstaal en met heiligenlevens en bijbelse
taferelen als onderwerp. Gezangen uit die spelen raakten
verspreid als zelfstandige liederen die als levend erfgoed
eeuwenlang werden doorgegeven — sommige zelfs internationaal — zodat varianten ontstonden in melodie en in tekst.
De oudste nu nog bekende voorbeelden dragen sporen van die
verre oorsprong: het zijn naef-uitbeeldende vertellingen, dikwijls nog doorspekt met Latijnse zinnen (b y . kerstliederen als
In dulce jubilo, Nu syt willecome...) en wat de muziek betreft
geInspireerd op gregoriaanse modellen. De verspreiding gebeurde door rondreizende acteurs-zangers, maar ook door
predikende kloosterorden (Cisterzienser, Franciscanen) en
devotiebewegingen zoals de begijnen en de `Gebroeders des
gemenen levens' . De bloeiperiode in de Nederlanden lag in de

Titelpagina van Dude Vlaemsche liederen' verzameld door
J.F. Willems maar uitgegeven door F. Snellaert in 1848.

14de tot en met de 16de eeuw, periode waarin een enorm
aantal `gheestelike' liederen ontstond. Naast de al genoemde
oorspronkelijke invloed van het gregoriaans bestond daarbij
het gebruik van de zogenaamde contrafacten: een bestaand
profaan lied werd van een geestelijke tekst voorzien. De eerste
zin herinnert dikwijls aan het oorspronkelijk model als aanduiding van de zangwijze. Een van de meest verspreide bundels, nl. de `Souterliedekens' met teksten van Willem van
Zuylen geInspireerd op de psalmen van David, is volledig
geschreven op bekende wereldse melodieen.
Met de boekdrukkunst gebeurde de verspreiding van het
volkse lied niet alleen meer door mondelinge overlevering,
maar vanaf begin 16de verscheen een onafgebroken reeks van
`boecxkens' , nieuwe uitgaven en talrijke herdrukken, met
zowel profane als geestelijke liederen. Sommige beperken
zich tot de tekst en de aanduiding 'op de wijze van...', andere
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geven ook de muziek. In de evolutie van de tijd komt daar
dikwijls ook meerstemmigheid bij en instrumentale begeleiding. De teksten evolueren van het pittoresk-epische tot meer
mystieke spiritualiteit of tot leerstellige argumenten. De strijd
tussen Reformatie en Contrareformatie speelt daarin natuurlijk een grote rol. Zo kreeg b y . het bekende 'Nu syt willecome'
in die periode een extra strofe: 'Nu syt willecome groote
machtige Heer. Wilt ons toch nu bevreijen van alle quade
leer' . Adriaen van Berghen, drukker te Antwerpen van het ons
oudst bekende gedrukte geestelijk liedboek in de Nederlanden
`Dit is een suverlijc boecxken' (1508) werd in 1542 wegens
ketterij onthoofd. Onder Alva werd een index opgesteld van
verboden liedboeken. Het zijn trouwens die boeken die mee
aan de basis liggen van het gezang in de volkstaal in de
protestantse eredienst, terwij1 in de katholieke kerk in het
concilie van Trente gepoogd werd de Latijnse ritus in eer te
herstellen. Het Noorden onderging daarbij invloed van het
Duitse koraalgezang, in het Zuiden nam de invloed toe van de
Italiaanse en van de Franse muziek. De zangboeken in de
volkstaal die na de scheiding tussen Noord en Zuid vanaf
begin 17de eeuw in de Zuidelijke Nederlanden opnieuw verschijnen vermelden uitdrukkelijk hun kerkelijke goedkeuring
of dragen titels als `Leysenboeck der Catholijken' (Leuven
1605). De belerende en moraliserende teksten dragen van dan
af dikwijls de Stempel van rederijkerspoezie of van rijmende
geestelijken en staan ver af van de volkse frisheid van de oude
voorbeelden. Ze zijn bedoeld voor gebruik in de huiskring, in
allerlei godsdienstige genootschappen of broederschappen,
bij sermoenen, processies... Enkele voorbeelden: 'De Lusthof
der christelijcke leeringhe, beplant met geestelijke liedekens
ter verklaringhe van de catechismus des Aertsbisdoms van
Mechelen', door de proost van Affligem, Antwerpen 1622, of
nog `Gheestelijcken waeckenden staf... stemmende sooveel
nieuwe Leysliedekens als de ghebenedijde altijdt maghet ende
moeder Godts Maria daghen geweest is in het stalleken van
Betleem' door Philippus Jennyn, kanunnik in de Eechauteabdij in Brugge, 1651. Deze nieuw gedichte liederen uit de 17de
eeuw grepen dikwijls nog terug naar de bekende melodieen uit
vorige eeuw, maar daarnaast voltrok zich ook een evolutie
naar de nieuwe muzikale stijl. Het Libellus Cantionum Catholicarum, een handschrift uit ± 1690, bevat o.a. kerst- en
passieliederen in het Nederlands, voor solo of duo met basso
continuo, in een stijl die perfect aansluit bij de barokke
`begeleide monodie' .
In de 18de eeuw zette de traditie zich verder, maar niet meer
in dezelfde mate als in de vorige eeuwen. De populairste
liedboekjes werden nog wel herdrukt (bv. Bijbelsche Historyliedekens, 13de druk Antwerpen 1723, of Nieuwe geestelijke Liedekens tot godvruchtig gebruyk der jongheyd in de
Catechismus, 5de druk Brugge 1740) en er verschenen nog
enkele nieuwe titels zoals 'Het citherken van Jesus, spelende
dertich nieuwe liedekens... ghecomponeert door den eerw.
heere Daniel Bellemans' Antwerpen 1716, of `Geestelijke
gezangen om den dag wel over te brengen, byeen verzamelt
door J.F.W., priester', Leuven 1786. Vergeleken met het grote

aantal herdrukken en nieuwe publikaties die in dezelfde periode in het Noorden verschenen, is het duidelijk dat het devotielied in de godsdienstbeleving daar een veel grotere plaats had
ingenomen. In het zuiden stagneerde de verspreiding. Naast
het gebruik in godsdienstige verenigingen, bij catechismusonderwijs, vastensermoenen... werden die oude liederen ook
mondeling doorgegeven via meer sociaal-pedagogische instellingen als wezenscholen of kantwerkscholen. Ook in een
aantal volksgebruiken leefden typische pseudo-godsdienstige
liederen voort, zoals Driekoningenliederen, Marialiederen,
St.-Jansliederen, dikwijls een vorm van op devotie geInspireerde bedelarij. Langs die wegen werd de uitstervende traditie ten dele gered.
Wanneer in de 19de eeuw wetenschappelijke belangstelling
ontstaat voor het `oude Vlaemsche lied' zullen de onderzoekers niet alleen de gedrukte boekjes herontekken maar ook te
rade gaan bij de mondelinge overlevering en zo een schat aan
liederen, zowel geestelijk als profaan, redden van de vergetelheid. Verzamelaars als Willems-Snellaert (Oude Vlaemsche
liederen, 1848), de Coussemaker (Chants populaires des Flamands de France, 1856), Lootens-Feys (Chants populaires
flamands, 1879), Bols (Oude Vlaemsche liederen, 1897), e.a.
hebben zo een rijkdom aan liederen heruitgegeven of voor het
eerst genoteerd. Al deze bundels bevatten geestelijke liederen
in de volkstaal van de 14de tot en met de 19de eeuw, een
onvervangbaar rijk patrimonium dat tenvolle voldeed aan het
volkse religieuze beleven en dat dus ook nog gedeeltelijk
voortleefde bij dat yolk. Wat daarnaast in de 19de eeuw aan
nieuwe godsdienstige liederen werd gecomponeerd voldeed
dan op zijn beurt aan bepaalde nieuwe eisen van de tijd:
liederen op Franstalige teksten met sentimentele romancemelodieen, bedoeld voor meisjespensionaten of noviciaten; liederen voor nieuwe godvruchtige bewegingen zoals de Mariacongregaties en de H. Hartverering. Ook voor de opkomende
mode van (mannen-)koren ontstond na 1850 een nieuw repertoire van meerstemmige muziek in het Latijn of de volkstaal.
Rond de eeuwwisseling werden dan weer opnieuw ' yolkszangboeken' gepubliceerd zoals `Geestelijke liederen' (Gezelle-R. Ghesquiere, 1890) of 'De Godvruchtige zanger'
(1910). Het is ook weer grotendeels een kwestie van subjectief
oordeel om in de enorme produktie van zo'n vier eeuwen
geestelijke liederen in de volkstaal een onderscheid te maken
tussen godsdienstige muziek en religieus inspirerende muziek, zeker wanneer men rekening houdt met het gebruik van
contrafacten.
Het liedboek 'De godvruchtige zanger' sluit met de opmerking ' ...Vele boekjes van geestelijke liederen zijn er nog in
Belgie, die bijna niets dan lichte prul bevatten en onwaardig
zijn van Gods tempel. Moge er weldra in zulke handboeken
een grote kuisch gedaan worden. Voor velen echter is de
hervorming der kerkmuziek uit den boze, en het Motu Proprio
alsof het niet bestond' . In elke tijd, in elke muzikale vorm
bleef het dus een zoeken naar de gepaste muziek 'ad solius Dei
gloriam', zoals in gouden letters op het doksaal van de Grote
Kerk in Alkmaar geschilderd werd.
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Auteurs

Realisatie

Jos Andriessen
Prinsstraat 17
2000 Antwerpen

De uitgave van dit themanummer, dat meteen ale catalogus
dient voor de tentoonstelling 'De hemel op aarde. Vlaamse
devotieprenten uit de 17de en 18de eeuw' berust bij de redactie van het tijdschrift `Vlaanderen'.
De realisatie van de tentoonstelling gebeurde in opdracht van
het Stadsbestuur van Oudenburg.
Algemene coOrdinatie: J.L. Meulemeester
Administratie en onthaal tentoonstelling: administratief personeel van de stad Oudenburg, o.l.v. G. Mergaert, stadssecretaris
Technische uitvoering tentoonstelling: technisch personeel
van de stad Oudenburg, o.l.v. A. Ingelbrecht, hoofd technische dienst Oudenburg
Vormgeving tentoonstelling: J.L. Meulemeester
Vormgeving catalogus en druk: Lannoo, Tielt

Carl De Pauw
Vremdesesteenweg 17
2530 Boechout
Marc Goetinck
Ridderstraat 10
8000 Brugge
Anselm Hoste
Baron Ruzettelaan 435
8310 Assebroek
Jean Luc Meulemeester (samensteller)
Legeweg 153
8200 Brugge
Joanna Peeters
Dietsevest 77
3000 Leuven
Maurits Smeyers
Bruneveld 96
3000 Leuven
Alfons Thys
Korte Brilstraat 5
2000 Antwerpen
Ludo Vandamme
Doornhut 28
8310 Brugge/St. Kruis
Jan Van Hemelryck
Brusselsesteenweg 141
3020 Winksele
Hendrik Willaert
Krommekeerstraat 5
8755 Ruiselede
Carmel Van Reeth
Jodenstraat 36
2000 Antwerpen
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Bruikleengevers
Aalst, Kerkfabriek Sint-Martinus
Aalst, Sint-Jozefscollege
Antwerpen, Kerkfabriek Sint-Carolus-Borromeus
Antwerpen, Sted. Prentenkabinet
Antwerpen, Ruusbroecgenootschap
Brugge, Kerkfabriek Sint-Jacob
Brugge, Prive-verzamelingen
Brugge, Sint-Godelieveabdij
Brugge, Sint-Pietersabdij
Brugge, Stadsbibliotheek
Brugge, Stadsarchief
Brugge, Zusters Maricolen
Brugge, Zusters van de Kindsheid van Maria
Gent, Universiteitsbibliotheek
Hasselt, Grauwzusters
Heverlee, Abdij van 't Park
Leuven, Kerkfabriek Sint-Gertrudis
Luik, Universiteitsbibliotheek
Luik, Kerkfabriek Sint-Jan-de-Evangelist
Mechelen, Kerkfabriek Sinte-Katelijne
Nijvel, Kerkfabriek Sint-Gertrudis
Met steun van
Gemeentekrediet
Provincie West-Vlaanderen
Tapijten Louis Depoortere
Wijnen Vanden Bulcke, Roeselare

wij huldigen / wij gedenken

KUNSTSCHILDER

JOS BEERDEN 75
Geboren Limburger (°Hasselt, 14.06.1917). Genoot
technische opleiding. Het is
tijdens die opleiding dat de tekenvaardigheid tot uiting
kwam. Door een geregeld bezoek aan tentoonstellingen
kwam ook de drang naar schilderen bij hem op. Tijdens zijn
Limburgse periode waren zijn
werken meestal gericht op de
sfeer van de Kempen. Als Jong
talent ging zijn bewondering
naar de Kempense schilders
Van Dooren, Maclot en Wellens. In zijn werk van toen kon men wel de helderheid van
zijn palet vergelijken met de pigmenten op de doeken van
voornoemde meesters. Hij bootste ze niet na maar experimenteerde en het werd voor hem de aangewezen weg tot het
vinden van een eigen persoonlijkheid in zijn werk. In 1953
verhuisde hij dan naar een van de prachtigste streken van Europa nl. Brugge, waar hij nu nog woont. De onderwerpen die
hij nu voortbrengt, zijn meestal streekgebonden. In 1966
pakte hij bier uit met zijn eerste individuele tentoonstelling;
de dag- en weekbladen uitten een lovende kritiek en men
sprak van een nieuw en gedegen talent. In zijn werken tracht
Beerden heel wat meer weer te geven dan een zoete weergave
van een idyllisch landschap; het is geen nagestreefde weergave van de natuur maar het is wel een verheerlijking ervan.
Zijn doeken zijn zeer genietbaar; ze zijn voornamelijk af, rigoureus af en ze laten tevens uitschijnen dat deze kunstenaar
alle uitdrukkingsmogelijkheden van de kleur onder de knie
heeft. Zijn doeken weerspiegelen een buitengewone kleurgevoeligheid. Werken van hem werden meermaals geselecteerd
voor belangrijke groepstentoonstellingen in binnen- en buitenland. Nu hij 75 geworden is, doet hij het wat kalmer aan,
maar schilderen blijft voor hem een passie. (Anton de LensA.B.
straat 5, 8310 Assebroek-Brugge).

BEELDHOUWER

PROSPER FEYAERTS 65
Prosper Feyaerts werd op 5.01.1926 te Leuven geboren. Hij
volgde van 1949 tot 1954 Academie te Leuven bij Victor Van
Beylen, Frans Nackaerts, Willem Paerels en Oscar Declerck.
In 1956 ruilde hij de Leuvense Academie voor de Antwerpse
en het daarop volgend Hoger Instituut. Daar was hij leerling
bij Creytens en Macken. Hij studeerde er af in 1963 als laureaat. De kunst van Pros Feyaerts spreekt eigenlijk voor zichzelf want ze is krachtig door de stoer volgehouden ambachtelijkheid. De evolutie van zijn artistiek oeuvre is steeds logisch

geweest, met het nodige zoeken weliswaar, doch steeds terugvallend op een centraal
verankerde constante, nl. het
contact met de omgeving. Zij
maakt ons de vervaagde werkelijkheid weer duidelijk. Zij
schenkt zijn wereld een betekenis die niet willekeurig is,
maar op een andere wijze tot
de realiteit behoort. N.a.v.
zijn 65ste verjaardag schonk
Feyaerts een origineel kunstwerk aan zijn gemeente Herent
en dit naar aanleiding van het nieuwe containerpark. Het
kunstwerk bestaat uit een 2,25 m hoge figuur, geplaatst op
een sokkel van 0,5 meter. Het is volledig vervaardigd uit metalen afvalmateriaal dat aan elkaar werd gelast. De titel
`Adam in ballingschap' refereert naar het toneelwerk van
Vondel, waarin het scheppingsverhaal wordt beschreven.
Adam, de mens, leefde in perfecte harmonie met de natuur.
Verleid door de slang (zie de ketting) beet hij in de appel en
bepaalde alzo zijn lot. De mens verstoorde de harmonie, vervuilt zelf zijn leefmilieu en weet met zijn afval geen blijf. Met
grote ogen en oren kijkt en luistert hij verdwaasd naar wat hij
zelf aanrichtte. Hij beseft dat hij zelf de strop om zijn hals
legde. Hij heeft zichzelf verbannen. Het geheel werd roodbruin gekleurd. Deze roestige kleur refereert enerzijds naar
de oorspronkelijke Hebreeuwse betekenis van `adam-ah' ,
zijnde roodbruine aarde. (Mechelsestwg. 230, 3020 Herent).

KUNSTSCHILDERES

NELLY WINDELS 70
Nelly Windels (°17.12.1922, Zwevegem) is een natuurtalent.
Reeds als tienjarig meisje begon zij te tekenen en te schilderen. In het lyceum volgde zij les bij Jos Speybrouck en door
zijn toedoen later aan de Academie te Gent bij Jos Veerdegem. Zij voltooide haar studie aan het Hoger Instituut te
Antwerpen, waar zij Wallet, Crommelynck en Marstboom
tot leraars had. Sinds die jaren heeft zij de tijd, die zij als 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 geregelde tussenpozen in binnen- en
buitenland plaats grepen en uit de belangstelling van kenners
en musea die zich schilderijen van haar hand aangeschaft
hebben. Zij zoekt geen succes door zich te voegen naar de opvattingen, eisen en grillen van de stromingen die zo vlug mekaar volgen. Zij schildert wat haar behaagt, omdat het aan
haar smaak beantwoordt en onbewust trekken van overeenkomst met haar persoonlijkheid gemeen heeft. De onderwerpen die haar boeien vertonen niettemin een een rijke verscheidenheid: het landschap en ook stadsgezichten, portretten
vooral van kinderen, boten en water. Kenners van schilder-
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Nelly Windels, Hoeve in de lente.

kunst 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 uitbeelding bereikt wordt. Nelly Windels' schilderij en
bezitten een derde eigenschap, die ze bijzonder aantrekkelijk
maakt: zij bieden het rijke, door zijn talloze schakeringen bekoorlij ke koloriet 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, 8500 Kortrijk).
Andre Demerits

IN MEMORIAM

JOHAN SPILLIAERT
Kunstschilder

Johan Spilliaert,
tekening van
Andreas Vanpoucke

Johan Spilliaert, geboren te
Veurne 1940, werd in het begin van het schooljaar 1991-92
getroffen door een beroerte op
de Sint-Michielsbrug te Gent.
Met verslagenheid vernamen
zijn gezin, collega's en vrienden dit plotse heengaan. Sinds
1964 was hij leraar aan het
Hoger Instituut Sint-Lucas
Gent, afdeling monumentale
schilderkunst. Johan was een
van die mensen die door schilderen en onderwijzen zich inspannen om werk tot stand te
brengen dat gedragen is door
werkelijke ontmoetingen met
medemensen en collega-kunstenaars, door eerlijke vakkundigheid en dat gericht is op

de beschouwer, kortom, iemand die werk tot stand brengt uit
het menselijk hart onder voortdurende controle van voorzichtigheid of verstandigheid. Want het moderne monumentale kunstwerk is Anders dan alleen maar groot van afmetingen, koud afstandelijk of indrukwekkend in idolatrische zin.
Het ontstaat uit een persoonlijk monument, opgetrokken in
het hart van de altijd eenzame enkeling, die zich openstelt
voor ontmoetingen en voor de eisen van de ware werkelijkheid van het menszijn, daaraan vorm geeft binnen de begrenzende eisen van de bij het talent passende vermogen, dat in
onze dagen door het grote aanbod van de technische middelen altijd weer opnieuw bevraagd en gezuiverd wordt. Dat
vraagt moed en doorzettingsvermogen. Gebroken hebben die
kunstenaars wel met illusoire tradities, zoals de neostijlen er
een hebben opgebouwd, maar gevonden hebben ze een ware
traditie, waarin ruimte is voor mensen, van wie het verlangen
door de tegenwoordigheid van kunstwerken gewekt en gevormd wordt, waardoor een hoop en vreugde ontstaat die
nergens elders vandaan kan komen dan van diegene die het
werk maakte en vanwaaruit het werd gemaakt. Johan Spilliaert was een van hen. Hij verloor allerminst zijn persoonlijke eigenheid in deze gemeenschap, maar was er een bouwsteen van. Dankbaar denken alien die hem mochten ontmoeten aan hem terug. Zij die hem straks ontmoeten in zijn werk
of van hem Koren spreken zullen getroffen worden door de
ruimte voor het menszijn waarvan zijn persoon en zijn werk
een teken zijn in de duisternis der tijden. (Wilderoosstraat 4,
Marc Sercu
9000 Gent).

BELANGRIJK BERICHT
Mogen we iedereen die wenst te corresponderen met het
C.V.K.V. en/of het tijdschrift `Vlaanderen' beleefd
verzoeken de exacte adressen in acht te nemen.
Gelieve voortaan alle correspondentie van redactionele
aard (artikels, ingezonden gedichten, berichten voor de
rubrieken `Tentoonstellingen' , `Uit het leven van kunsten en letteren' , `Prijskampen' , ...) enkel nog te sturen
aan:
REDACTIESECRETARIAAT TIJDSCHRIFT
`VLAANDEREN'
p/a ROBERT DECLERCK
`TER HOOGSERLEIE'
HONDSTRAAT 6
8700 TIELT
en alle correspondentie in verband met de administratie
(abonnementen, proefexemplaren, adresveranderingen, facturen, ...) en alle betalingen te richten aan:
ADMINISTRATIE van het C.V.K.V. /
TIJSCHRIFT `VLAANDEREN'
p/a ADIEL VAN DAELE
LINDENLAAN 18
8700 TIELT
REKENINGNUMMER: 712-1102147-19
Briefwisseling die aan het verkeerde adres gestuurd
wordt, loopt zeker vertraging op en/of... blijft misschien onbeantwoord...
Dagelijks Bestuur van het C. V.K. V.

Poetisch Bericht
Zowel C.V.K.V.-leden als abonnees kunnen
edichten ter selectie sturen aan
g
Tijdschrift `Vlaanderen',
Redactiesecretariaat 'Ter Hoogserleie',
Hondstraat 6 - 8700 Tielt.

Samenstellers: Fernand Florizoone & Chris Torfs

Per selectie worden slechts tweegedichten van
dezelfde dichter(es) — in tweevoudgetikt — ter
beoordeling aanvaard.
Ingestuurde gedichten worden niet

Ooit danste ik 'De 7-sprong'

terug gezonden en over ingezonden werk x‘ordt
niet gecorrespondeerd, noch getelefoneerd.
Aan de auteurs van de gepubliceerde gedichten
wordt achteraf een bex\ ijsexemplaar gestuurd.

In het vorige nummer werd buiten onze wil
om de naam van Chris Torfs als samensteller
vergeten. Excuus.

(Bij mijn 77ste verjaardag)
Ooit danste ik 'de 7-sprong'
en zong
bij felle sprongen
uit voile ion en
het denderende lied...
Ooit west ik niet
dat ik zO vlug
en ál te stug
het dansen zou verleren !
En toch blijf ik beweren
dat ooit,
mitsgrenzeloos geduld,
een stoute droom
weer wordt vervuld
en ik,
in ongebroken krans,
De 7-sprong herdans !

Denkend aan Robert Schumann

Drie Steles

Van de waanzin
Van de waanzin de zwarte noten
opgeborgen in zijn hoofd bij
gedichten en gedachten,
hersenschimmen. Reinigt alleen
de vrije rivier de geest ?

Moeder en dochter

Kolkende afgrond. Onzichtbaar
diep. Het lokkende water
teen
de rotsen bonkend. Boven
g
op de brug: in zijn hoofd
genadeloos het radeloze bloed.

Paar

Eindigt zijn leven in een
verhakkeld staccato ? Hi' end
zijn adem in de nijpende wind

Knaap

Ach, tussen jou en mij, moeder, is glas.
Je handen beelden een begin van strelen
waarin je dochtertje, dat door blijft spelen,
mag delen of je nog in leven was.

Twee staan voor alle eeuwen bij elkaar,
onscheidbaar op elkander aangewezen.
Je kan de liefde op hun lippen lezen,
verstaanbaarder dan mime ofgebaar.

Bert Peleman

De kerktoren van Faggeto

Verzonken in het drijfzand van de slaap,
het mondje half geopend als een wonde
en zonder hartstocht met degrond verbonden
op wat waarschijnlijk gras is, lit de knaap.

en is hi' meer dan een twijg
een buigende ruisende twijg
die later in het water

Museum Tarsos/Turkije

valt ?

Anton van Wilderode

Paul Possemiers

Vede Stunde verwundet,
die letzte toter
Pruisisch steekt de torenspits
een helm vangifgroen koper
boven het vredig tafereel
van okergeel en loofgroen uit
vermaant:
ook tussen uur en uur
vervliegt de tijd
binnensmonds telt hi'
— minuutgewijs —
de uren op
om dan met bronzen klokkehart
de stilte stuk
het volgend uur te slaan

Anne Van Canneyt, Europa, brons
Germain Droogenbroodt
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Zondag
Zachte lach en sneeuwwit spoor
vanonder donzen dekens
vogels trekken in 't luchtruim
een blauwige voor.

Verjaren

Toen ik U zocht, Heer,
Rustig keek ik omhoog
Naar heldere luchten,
Naar zon en maan,
Naar sterren enplaneten.

Verjaren
is ervaren
dat de tijd
glijdt als een schip
langsheen de klip
der levensjaren...
verjaren
is ervaren
dat naast meetij
tegentij bestaat
en alleen hi'j niet
ten ondergaat
die verbeten blij ft beweren
dat de zwaarste ti'j kan keren.

En voelde vrede.
Zijiggroen mos wordt geveegd
van het dak
door vleermuizen
aan de rand van mijn slaap.
Eengouden bat raast als lawine
ver omlaag
mijn vrouw rekt zich uit
wij ontwaken gestaag,
zo bijbels zo wit.

Als ik U nu zoek, Heer,
Onrustig en met angst,
Kijk ik omlaag omdat ginds hoog
De luchten zijn bezoedeld,
De ruimte isgeschonden
Waar Gij op neerblikt.
Ik weet het Heer,
Uw schepping duurt nog steeds.
Ze is maarpas begonnen.

Bert Peleman (77)

K.J.H. Wasch
Paul Leenders

Webjail
vlieg in het web
laat je vastzetten
zodat je niet
meer wegkunt
kijk niet angstig om
of er water en brood komen
ze komen niet
je wordt gewoon
zelf opgegeten
door de directeur
van degevangenis
met zijn acht poten.

Deen Engels

Piet Peere, De Bader, olie op doek, 150 x 150 cm.

Geloven

Sneeuw
werd rood
op avonden waarvan ik
onderdompel,
rijk aan woorden, gelukkig,
maar, zo kwetsbaar.
omdat faalangst doet
ontdekken dat
poezie zo moeilijk is.
Luidop lezen,
om beter to begrijpen.

Lieven Martens

Uw hand ligt op mijn schouder, Heer,
ik voel u aan mijn rechterzij.
Er zijn een ruwe paden meer
want Gij zijt mij nu dicht nabij.
Terwijl wij naar Emmaus gaan
brandde uw woord zeer die p in mij
en nu wij rond de tafel staan
ben ik van alle twijfel vrij.

Zuiderse herfst
Uitgouden kroezen drink ik
zomerdagen op krediet
dans tarantellas
op het snarenspel der zonnestralen
roof eksterzilver uit het meer
en raak
in deze tuin van Eden
mijn droefheid en het Noorden kwijt

Gij breekt het brood voor ons, o Heer,
en laat uw beker tangs ons gaan.
Niets is er nu nog duister meer,
nu Gij met ons wilt verder gaan.

edoch
de meeuwen schreeuwen het uit:
er komen andere tijden...

Karel Vertommen

Germain Droogenbroodt

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

JURYVERSLAG VAN DE ZESDE ALBERT DE LONGIE-PORZIEPRIJS VAN HET TIJDSCHRIFT WLAANDEREN '

1992

Het is verheugend te mogen constateren dat er zich nog steeds
heel wat jongeren voor het geschreven woord, in casu de poezie, interesseren: niet minder dan 57 inzenders stuurden in het
totaal 100 gedichten ter beoordeling in. In vergelijking met
vroegere edities van de A. de Longie-Poezieprijs moeten we
anderzijds vaststellen dat de kwaliteit van de nu ingezonden
gedichten lager ligt. Veel gedichten blijven in clichés steken
en de structuur ervan is vaak zwak. Zeer veel van deze jonge
dichters drukken zich te zoeterig of te ontboezemend uit (gevoelens van verliefdheid, smachtend verlangen of het vertolken van verlorenheid...), waarbij een onvoldoende taalkracht in de formulering opvalt. Bij de meesten is er te weinig
woordbehandeling die uitmondt in een waarachtige poetische zegging.
Op grond van deze bevindingen heeft de jury beslist de prijs
niet toe te kennen.
Toch wenst de jury erop te wijzen dat een paar inzendingen
een belofte inhouden, waarbij de namen van Kristien Chiau
uit Denderhoutem (° 1975) en Goele Van Roy uit Lommel
(0 1971) genoteerd werden.
Jury: Prof. dr. G. Keersmaekers (voorzitter), Luc Daems,
Fernand Florizoone, Patrick Lateur, juffr. Chris Torfs, Rudolf van de Perre, Anton van Wilderode (leden) en Robert
Declerck (secretaris).
TENTOONSTELLEN IN HET BUITENLAND

Af en toe krijgen we van leden-beeldende kunstenaars vragen
i.v.m. het tentoonstellen in het buitenland en de problematiek van het verkopen van werken n.a.v. die tentoonstellingen. Vooreerst willen we verwijzen naar de ruime informatie
die opgenomen is in de `Administratieve Gids' , uitgegeven
door AMARANT vzw, Centrum voor Artistieke Confrontatie, Hoogpoort 50, 9000 Gent. In dat boek wordt o.m. de
aandacht gevestigd op de problematiek rond het sociaal statuut van de beeldende kunstenaar, de belastingen, BTW, verzekeringen en contracten.
Onlangs wijdde Danny Deweerdt in de `Nieuwsbrief voor
Beeldende Kunst', uitgegeven door het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur van de Vlaamse Gemeenschap (info: Administratie voor Kunst, Bestuur Beeldende
Kunst en Musea, mevr. Cecile Jacobs, Kolonienstraat 31,
1000 Brussel, tel. 02/510.36.47) daaraan enige aandacht die
we hierbij graag afdrukken: Wie tentoonstelt in het buitenland of daar werken verkoopt krijgt nog steeds met de douane te maken. De formaliteiten zijn sterk afhankelijk van het
land in kwestie. Voor tentoonstellingen in een EG-land waarbij de werken in principe ook terugkomen, kan men een communautair carnet gebruiken. Verkrijgbaar in elk douanekantoor. Een borg dient niet betaald. Wordt een werk verkocht
dan moet de plaatselijke douane verwittigd en dient daar de
nodige BTW betaald.

Met het ATA carnet kan men in de meeste andere landen terecht. Ook hier dient geen borgstelling te worden betaald.
Het carnet is te verkrijgen bij de Kamers van Koophandel en
kost naargelang van de waarde der goederen enkele duizenden franken. Verkoopt men een werk dan wordt het plaatselijk kantoor verwittigd. Bij terugkomst in Belgie moet de eigen douane op de hoogte gebracht en dient een uitvoeraangifte opgemaakt. Hiertoe bestaat het enig document (zie verder). Bij verkoop van werken aan het buitenland wordt dit
werk definitief uitgevoerd. Vrijstelling van BTW is mogelijk
ingevolge art. 39 van het BTW-wetboek. Het nodige formulier wordt enig document genoemd.

VOORUITBLIK: JAARGANGEN

1993 & 1994

In de loop van 1993 zullen andermaal 5 nummers verschijnen. In de Redactieraadvergaderingen werd de 42ste jaargang (1993) reeds volledig uitgetekend:
nr. 244 (jan.-febr.):
Antwerpen, Cultuurstad 1993
Samenstelling: Karel van Deuren & Ugo Verbeke
nr. 245 (maart-april):
Vlaamse Kerkdagen
Samenstellingsteam uit de Redactieraad gevormd.
nr. 246 (mei-juni):
Limburgse musea
Samenstelling: Robert Nouwen
nr. 247 (sept.-okt.):
Van Maerlantnummer
Samenstelling: Theo Coun (i.s.m. Fernand Etienne)
nr. 248 (nov.-dec.):
Vlaams-Brussel
Samenstelling: Arthur Verthe & Raoul M. de Puydt
In de loop van de 43ste jaargang (1994) zal het nummer 250
(maart-april) gepubliceerd worden, wat toch een mijlpaal in
de tijdschriftenwereld mag genoemd worden. Die gelegenheid wil de Redactie dan ook benutten om in dat nummer een
snort `bezinning' uit te werken i.v.m. met wat het C.V.K.V.
als `kunstenaarsverbond' en `Vlaanderen' als artistiek-literair tijdschrift te betekenen hebben in onze tijd.
Als eerste nummer van de jaargang (nr. 249: jan.-febr.) stelt
Prof. Jules van Ackere andermaal een `muzieknummer' samen. Kunsthistoricus Jean Luc Meulemeester vraagt in het
nr. 251 (mei-juni) aandacht voor de 'Brugse drukkunst' en
Raoul M. de Puydt richt in het nr. 252 (sept.-okt.) de schijnwerper op een aantal Brabantse musea. Met andere woorden:
ook de jaargang 1994 is bijna volledig in kaart gebracht !
De Redactie

23. In en om de kunst

UIT EEN REISBOEK

1991

Io nacqui a debellar tre mall estremi
Tirannide, sofismi, ipocrisia.

SACRALE KUNST IN CALABRIE
Calabrie is het minst bekende deel van Italie, hoe rijk het ook
is aan geschiedenis, kunst, natuurschoon. Gedurende ruim
tweeduizendvijfhonderd jaar hebben Grieken, Romeinen,
Byzantijnen, Longobarden, Noormannen, Hohenstaufen,
Aragonezen, Anjou's, en anderen nog, laag na laag haar
geschiedenis gekneed. Uit haar christelijke kunst, even verscheiden als haar antieke, willen we bier even een drietal
bezienswaardigheden belichten.
Stilo bezit een van de kostbaarste merkwaardigheden van
Zuid-Italie, een byzantijns kerkje uit de tiende eeuw, door
onbekende, uit het Oosten gevluchte monniken gebouwd.
Bij het zien en het bezoeken van de `Cattolica' — onder die
naam is het kleine heiligdom bekend — waant men zich in
Armenie of Anatolie. Men bereikt het Tangs een moeizame
weg die buiten het dorp leidt. Ik ken geen kerk die zo nauw
met de natuur is verbonden, half in een rotskanteel van de
Monte Consolino gehouwen, half in het groen geborgen,
letterlijk overhangend op de flank van de bergrand, als
tussen hemel en aarde. Het kerkje is Touter met baksteen
opgebouwd en ontvangt zijn licht uit de vijf koepeltjes. Het
is leeg. Het gewelf steunt op vier zuilen waarvan er een rust
op een omgekeerd korintisch kapiteel, symbool van het feit
dat het christendom de heidense wereld heeft omgegooid. De
absis is naar het oude Byzantium gewend. Ooit waren de
muren en het gewelf met kleurige fresco's overdekt, uit
verschillende tijdperken en sours over elkaar gestreken. Een
en ander is in betrekkelijke staat van bewaring gebleven: een
volledige restauratie zou even verdienstelijk en `hachelijk'
zijn als die van Rome's Cappella Sistina. Bij het binnentreden ziet men in de rechterabsis het fresco van Johannes de
Doper die zegent volgens de byzantijnse manier, d.i. met drie
vingers, duim, wijsvinger en middenvinger opgeheven.
We dalen de bochtige weg of van de Cattolica naar de
dorpskern en zien, rechts in de vallei, de daken en de torens
van het kleine maar aan geschiedenis rijke Stilo dat zomaar
tien kerken telt. Op het plein voor de Sint-Franciscuskerk
blijven we staan voor het bronzen monument opgericht voor
Tommaso Campanella, dichter, filosoof en wetenschapsman, een van de schranderste en meest tragische figuren uit
de Hervormingstijd, met een onlesbare dorst naar waarheid
en een ontembaar temperament. Naast Giordano Bruno en
Paolo Sarpi was de dominikaan Campanella een van de grote
rebellen die binnen en buiten de kerk een geestesrevolutie
wilden ontketenen en boodschapper worden van een verenigd wereldrijk. Op het monument is hij uitgebeeld met in
de rechterhand een boek, het hoofd op de linkerarm geleund,
in een naar waarheid vorsende overpeinzing. De linkervoet
rust op twee andere boeken. Op een kant van het hoge
voetstuk zijn de beginverzen te lezen van het sonnet dat
Campanella's levensidealen samenvat:

Mijn bestemming is de drie ergste kwalen te bestrijden
tirannie, sofismen, schijnheiligheid.
Een Lange smalle dorpsweg voert naar de Dominikanenkerk,
op de rand van het heuvel. We wandelen voorbij de nu
gesloten dom. Naast het portaal zijn op de gevel twee marmeren voeten ingemetseld. Het zijn overblijfsels van een
Venusbeeld uit een heidense tempel, om symbolisch de overwinning van het christendom op het heidendom aan te
duiden. De aardbeving van 1783 verwoestte het dominikanerklooster. De kerk hield stand maar in 1917 stortte het
schip in. Nu ziet men enkel nog de koepel. Sinds een tijd zijn
restauratiewerken aan de gang, men moet omzichtig de absis

Gerace. Portaal van de kerk St.-Franciscus.

Stilo. Monument voor Tommaso Campanella

omwandelen, die uitgeeft op het diepe dal in de richting van
de zee. In het klooster studeerde, doceerde Campanella en
rijpte zijn opstandigheid tegen de Spaanse regering, de Inquisitie en andere voogden. In de kerk predikte hij, met de
accenten van een profeet die uit zijn astrologische berekeningen nieuwe tijden voorspelde. De toen vermogende families
hadden in deze kerk hun eigen kapellen, en hun grafsteden
gericht naar het Oosten, voor de Verrijzenis des Vleses. Na
de aardbeving werden ze leeggeroofd.
Campanella, Calabrie's grootste schrijver
Propter Sion non tacebo.
Ik zal niet zwijgen omwille van Sion.
De briefwisseling van Tommaso Campanella heeft veel meer
dan een literaire betekenis. Ze is gericht tot verschillende
invloedrijke persoonlijkheden: aan Pausen, vooral Paulus V
en Urbanus VIII; dank zij laatstgenoemde kon hij naar
Frankrijk vluchten; aan Kardinaal Odoardo, de verwezenlijker van het indrukwekkende gewelf der Carracci's in het
Palazzo Farnese, heidens pendant van de Cappella Sistina;
aan de koning van Spanje en de keizer van Oostenrijk, aan
geleerden zoals Galilei, van wie hij omzichtig de opvattingen
steunt en, via hem, Copernicus. Hij dondert tegen machiavellisten en tegen wat hij noemt `letteratelli' (schrijvelaars),
en noemt zich de spion van God.
Het gebeurt zeer zelden dat een groot filosoof ook een
begaafd dichter is. Campanella was dat. Hij roemde de
schoonheid als weerspiegeling van het goede:
Bellezza dunque e l'evidente segno del bene.

Als vormen kiest hij de Canzone, het madrigale — dat
evenwel niets te maken heeft met de gelijknamige renaissance-dichtstukj es a la Tasso — maar vooral het sonnet. Evenals
Michelangelo had Campanella moeite om deze vorm onder
de knie te krijgen. Van Touter formele poezie wil hij niet
weten. Ironisch zegt hij van de dichter Torquato Tasso: 'la
veste e bella' , het gewaad is mooi, onderverstaan er steekt
niets achter. Campanella weet zijn diepste gedachten in de
sonnetvorm te knellen. In Modo di filosofare beschouwt hij
de natuur als het eerste originele boek waarin het hoge
Verstand (God) zijn concepten neerschrij ft. De wereld is een
theater. Wij spelen het spel van God die met zijn libretto over
ons beslist. We hebben onze maskers op en krijgen onze rol,
in vreugde en marteling, van scene tot scene (Sonnet Nel
teatro del mondo).
Soms vaart door Campanella's poezie een opstandige wind.
Met hoogmoed wijst hij God terecht: indien wij schepselen
geleidelijk moeten veranderen tot het welzijn van allen,
waarom laat U dit niet gebeuren zonder verdriet ? Maar
elders vervalt de agressieve Campanella dan in vermorzeling:
`Jij hield van de zondaars want onder de goddelozen ben ik
de ergste' .
Vele gedichten van Campanella zijn in de kerker geschreven.
Vanuit zijn donkere cel — dal profondo della fossa — roept
hij dat ieder minnaar van de 'Grote Wetenschap' die uit het
dode moeras naar de zee van de Waarheid wil stevenen,
vervolgd, gemarteld, gebroken wordt.
In een sonnet getiteld Contro Cupido klaagt de dichter-filosoof dat de god der Liefde niet meer gouden stralen zendt
(aureo strale) en de caritas zoek is: Campanella gaat te keer
tegen de macht van het geweld, solfer, vuur, donder, lood,
die de lichamen door helse plagen vernietigt:
carbon, solfo, vampa, tuono e piombo
the di piaghe infernali i corpi ammorba.
Het sonnet lijkt als tegen onze atomische tijd geschreven.
Campanella's werken zijn moeilijke lectuur en vormen een
studiemateriaal voor gespecialiseerde onderzoekers. Het enige werk dat in ruimere kring nog gelezen wordt is het tractaat
La citta del sole, door de auteur zelf in het Latijn overgezet
(Civitas Solis). Campanella zet er zijn droom van een ideale
staat uiteen onder de vorm van een poetische dialoog tussen
een zeeman en een hospitaalridder van de Orde van Sint
Johannes in Jerusalem. Hij plaatst zijn ideale staat ergens

Rossano. De abdijkerk (Patirion). (Foto Enit)
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in het verre Oosten en beroert de meest verschillende thema's
aan, godsdienst, recht, wetenschappen, muziek, sport. Deze
ideale staat, waarin alle mensen gelijkwaardig en gelukkig
zouden leven, was de zoveelste nutteloze utopie, na Plato,
Pythagoras, Augustinus en voor Erasmus, Thomas More,
Francis Bacon en vele anderen.
Rossano
Rossano in Noord-Calabrie was een van de belangrijkste
haarden van de Byzantijnse cultuur. Het ligt op een hoge
heuvel, niet ver van de Ionische zee. De kerk San Marco
herinnert min of meer aan Stilo's Cattolica. Men heeft een
heerlijke blik op de oosters aandoende absissen, gezeten bij
de fontein op de halfcirkelvormige terras, met de rug naar
de zee en de bergkloof, waar, in de flanken, nog de holen
zijn te zien waarin eremijten in vroegere tijden schuilden.
De kleine basiliek, die uit het einde van de tiende eeuw
dateert, is nu buiten dienst. We zijn er alleen. Een vogel
fladdert tjilpend tegen het gewelf. Hij legt getuigenis of van
zijn Schepper, evengoed als het gebed van de gelovige daar
beneden. In deze lege kerk spreken enkel de muren, veel
beter dan in de met meubelen en sieraden gevulde, beeldrijke
kerken van latere tijdvakken. Misschien is ze wat al te
zorgvuldig gerestaureerd, maar de indruk en het 'contact'
met het vroegere oratorium is gebleven.
Rossano bezit een van de kostbaarste schatten uit de vroege
Middeleeuwen, die nu in het diocesaan museum bewaard
wordt, de Codex purpureus Rossanensis, samengesteld in de
zesde eeuw na Christus, en uit een scriptorium van Cesarea
(Palestina) door voortvluchtige monniken naar Calabrie
meegebracht.
De Codex werd pas in 1879 ontdekt door een tweetal Duitse
geleerden en bleef sindsdien voortdurend in de aandacht en
in het strijdperk van de kunsthistorici. De vordering van het
Vaticaan tot in bezitneming werd afgewezen, en zelfs voor
zeer uitzonderlijke tentoonstellingen wordt het niet Langer
uitgeleend.
De codex behelst honderd achtentachtig (slechts deels bewaarde) bladen van het fijnste perkament waarop het leven
Christi volgens de Evangelien van Matteiis en Marcus is
uitgebeeld. De in het grieks beschreven bladen behelzen twee
kolommen van twintig regels. De eerste drie zijn met gouden
letters, de andere met zilveren letters overschreven. Het zijn
unciales i.e. ronde hoofdletters. Boven de met ongelooflijk
mooie kleuren uitgevoerde episoden uit het Testament zijn
bijna telkens een viertal profeten (vooral David en Isaias)
uitgebeeld, die met de ene hand naar het bijbelse gebeuren
wijzen, de andere rust op een tafel waarop de desbetreffende
bijbeltekst is te lezen.
We mochten een blad aanraken en omleggen. Voor het
overige werd de glazen kast toegedekt en met de sleutel
afgesloten en mochten we van de prachtige facsimile die er
op lag rustig alle bladen bekijken en omdraaien. Het heeft
geen zin hier deze miniaturen te gaan beschrijven, ten hoogste willen we toch op enkele merkwaardigheden wijzen.
Het Laatste Avondmaal, bijv., gebeurt aan een halfcirkelvormige tafel waarrond de genodigden niet zitten maar
aanliggen, zoals duidelijk in de Evangelien opgegeven wordt,
Christus bevindt zich aan het linkeruiteinde dat, volgens
Byzantijnse geplogenheden, de ereplaats is zoals men op vele
afbeeldingen zien kan. (Vgl. het fresco in de Karanlik-kerk
bij GOreme, Turkije, of op het fresco in de rechterzijbeuk
van de San Marco-basiliek in Venetie).

Stilo. De `Cattolica'. (Foto Enit)

Judas is alleen te herkennen omdat hij zijn arm uitsteekt naar
de schotel die in het midden staat, waarnaar ook Jezus —
fatale aanduiding — een hand uitsteekt. Op de voetwassing
ernaast merken we goed hoe Petrus het geval met tegenzin
ondergaat !
Op Foglio 2v wordt op een aanminnige wijze de parabel van
de dwaze en de wijze maagden uitgebeeld. Christus heeft de
laatsten door een deur in het paradijs gelaten. We zien de vier
stromen die de paradijstuin bevloeien (vgl. op een kapiteel
van Cluny) en die ook voorkomen in het Islamitische paradijs. De dwaze maagden zijn met uitgedoofde lampen voor
de poort blijven staan. Terwijl de wijze alle in wit gewaad
verschijnen, hebben de dwaze ieder een kleed van verschillende kleur aangetrokken, wat een tafereel van een charmant
coloristisch effekt wekt. Onderaan deze bladzijde zien we
driemaal de profeet David en eenmaal Osea.
Op een originele manier wordt de Communie aan de Apostelen toegediend. Op de linkerbladzijde staan zes apostelen in
de rij voor Christus die voor hen het brood uitdeelt, aan de
andere zes apostelen rechts biedt hij de wijn. Een eigenaardigheid van deze Codex: de copiist trachtte met eenzelfde
gestalte twee bewegingen voor te stellen (besparingsoverwegingen ?). Zo zien we bijv. de eerste apostel die het brood
ontvangt tegelijk met het hoofd over Jezus' hand gebogen,
en met de armen opgeheven staan. Majestatisch is de voorstelling van Jezus voor zijn rechter Pilatus. Hij wordt geflankeerd door twee Romeinen die opschriften dragen. De stoel

van de rechter is met de keizerlijke bustes getooid: rechts
staan een groep romeinse beambten, links Jezus die weigert
zich te verdedigen terwijl de hogepriesters Anna en Caiphas
hem met heftige gebaren beschuldigen.
Van uit Rossano bestijgt men de weg naar het grootse
byzantijnse monasterium. De abdijkerk heeft stand gehouden maar van het monasterium zelf blijven slechts ruffles
over o.m. een prachtige arcade. Op een van de muren van
het complex zou men de spreuk van een neo-latijns dichter
mogen plaatsen: Quantum fuit ipsa ruina docet: hoe het ook
was, ook het puin ervan is leerzaam.
Gerace
Wanneer men de ruim vijfhonderd meter hoge heuvel waarop het dorp Gerace is gehurkt bijna helemaal is opgereden
verandert de weg in een uiterst gewaagde, ellipsvormige
viadukt. Wat moet men denken van deze nieuwe viadukt die,
over de huizen heen, ook de breedste bussen tot bij de muren
van de kathedraal brengt ? Een adembenemend technisch
meesterwerk dat evenwel een van Calabrie's schilderachtigste dorpen voorgoed verknoeid heeft !
Men betreedt het heiligdom, in 1045 ingewijd, langs een
crypte die zo groot is dat men ze eerst voor de kerk zelf
aanziet. De gewelven van deze kerk, de grootste van Calabrie, worden geschraagd door twintig monolieten, reusachtige zuilen afkomstig uit de tempels van Locri. Bijzonder mooi
zijn de eerste rechts, uit antiek groen, en de eerste links, een
bontkleurige cipollino-zuil met vooral roze tinten, waarop
het licht volgens het uur anders speelt. Een andere zuil heeft
een kapiteel met twee Orden.
Als ik alleen ben in een kerk, zoals hier in Gerace, dan zing
ik enkele ogenblikken Gregoriaans — waarvan ik de hele
jaarcyclus vijfmaal in mijn collegetijd begeleidend heb doorgemaakt. Het is niet om mezelf te beluisteren noch uit
gelukzaligheid, maar om het antwoord van de stenen te
kennen op de ruimte die ze afsluiten, omvangen, omhelzen.
Een enkele klank vervult met al zijn harmonieken, nergens
zo duidelijk naklinkend, een zo geweldige ruimte als deze.
Wat een contrast dan tegenover het sobere, ondecoratieve
gewelf wanneer men in de rechterabsis voor een toegevoegde
zijkapel staat, de Cappella della Madonna. Het altaar is
overdekt met een weelde van bewerkte marmersoorten in alle
kleuren van de regenboog.
Aileen al in Gerace's domkerk kan men elementen uit velerlei
tijdperken en in velerlei stijlen aantreffen, griekse, byzantijnse, noormanse, gotische en, in de kapellen, ook renaissance- en barok modulen. Overal in de Calabrische gewesten
vlochten bezetters en invallers geleidelijk het netwerk van
een eeuwenlang tijdsgebeuren waarbij ons oog door de mazen blikt en ziet wat men de geschiedenis kan noemen.
J. van Ackere

MUNCH IN HET MUSEE D'ORSAY TE PARIJS
Op die novemberdag trok 'De Schreeuw' van Edvard Munch
(1863-1944) evenveel bezoekers in le Musae d'Orsay, als de
`Joconde' in het Louvre.
Dit meesterwerk, in 1893 geschilderd door de Noorse kunstenaar, hing niet toevallig in een doorgang tussen twee zalen;
een flessehals die noodzakelijk de vertraging van de mensenstroom veroorzaakte. Reikhalzend kon ik er een glimp van
opvangen. `Une illustration magnifique de la folie' , fluisterde een Francaise naast me. Inderdaad, een reproduktie van
dit werk versiert wel eens de consultatiekamer van een zenuwarts, of is wel eens een blikvanger in een studentenflat.
De tentoonstelling kwam tot stand door de samenwerking
van het Munchmuseum te Oslo en het Orsaymuseum te
Parijs. Ze beoogt een miskend aspect van Munch te belichten: de invloed van het Franse impressionisme op hem. Deze
complexe relatie werd dikwijls verwaarloosd door een kunstgeschiedenis die Munch als een eenzaam genie bestempelde,
los van elke invloed van buitenaf. Zijn herhaaldelijke verblijven in Parijs vanaf 1885 confronteerden hem met de
artistieke en intellectuele stromingen in Frankrijk. Het impressionisme, het symbolisme, het fauvisme zijn stapstenen
in het gedachtengoed van toen. De tentoonstelling 'Munch
et la France' confronteert het oeuvre van Edvard Munch met
de werken van Monet, Sisley, Caillebotte, Bernard,
Gauguin, Lautrec, Van Gogh, Derain, Dufy, Marquet. De
invloed van Parijs op Edvard Munch willen we graag illustreren aan de hand van twee voorbeelden.

Edvard Munch, Rue Lafayette, 1891 (Oslo, Munch Galleriet).
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La Seine a Saint-Cloud
In 1890 schilderde Edvard Munch een doek dat die titel
meekreeg. Impressionist Claude Monet (evenals Sisley en
Caillebotte) was hem hierin voorgegaan. Munchs schilderij
lijkt duidelijk plagiaat te zijn van Monet. De wijze waarop
hij het water schildert, de blauwe schaduwpartijen en de
zachtgroene tinten van de lucht laten sterk vermoeden dat
Munch het werk van Monet nauwkeurig bestudeerd had.
Reeds in 1888 had Munch op een tentoonstelling in Kopenhagen kennis gemaakt met werken van Monet (1840-1926).
Rue Lafayette
In 1891 verbleef Munch in een hotel gelegen 49, rue Lafayette en de herinnering daaraan vinden we terug in zijn doek
`Rue Lafayette' (Afb. 1). De verwantschap met het werk `Un
balcon boulevard Hausman' van impressionist Gustave
Caillebotte (1848-1894), die reeds in de jaren 1880 in Noorwegen beschouwd werd als de grote vernieuwer van de
Franse schilderkunst, is ook hier opvallend, vooral in de
compositie-elementen. De hoofdfiguur, geIsoleerd achter de
breed-geverfde arabesken van het balkon bij Munch, en de
kleine abstracte verftoetsen van het straatgewemel beneden
wekken de indruk dat hij de Franse artiest wou overtreffen.
Overdaad schaadt; zoals steeds. In het najaar van 1892
nodigde het kunstenaarsverbond van Berlijn Edvard Munch
uit voor een overzichtstentoonstelling. In de keizerlijke stad
taxeerde men hem als een slecht voorbeeld van een Germaans
artiest, begaafd in aanleg, maar stuk gemaakt onder invloed
van de Franse kunst. Deze tentoonstelling werd na amper een

Edvard Munch, De Schreeuw, 1893 (Oslo, National Galleriet).
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Edvard Munch, Het zieke kind, 1896 (Oslo, Munch Museet).

week gesloten. Zo werd Munch het voorwerp van een schandaal in de Duitse kunstgeschiedenis, dat de naam droeg: der
Fall Munch.
En toch blij ft Munch de onovertroffen kunstenaar, want
daar is 'De Schreeuw' (Afb. 2), het yolk errond en de vele
commentaren. Drie jaar ervoor schilderde hij 'De Nacht' ,
een subtiel Clair-obscur, een delicaat licht met blauw als
dominante. Voor hem schijnt alles te beginners in de nacht,
alsof hij daar de demonische krachten van het leven ontmoet: de dood, de waanzin, de wanhoop. Hier is Munch
geen nabootser, wel voorloper, een snort profeet. Hij kondigt een maatschappij aan die zal leven van de consumptie
van gewelddadige beelden, van bloedige en tragische reportages. In deze maatschappij leven wij nu. Met 'De Schreeuw'
last hij de Franse meesters ver achter zich. In een draaikolk
van lucht, aarde en water staat een gezicht, met een doodshoofd. Het schreeuwt geruisloos, met open mond, de handen op de oren. Het beeld van de angst is absoluut, het beeld
van de moderne mens voor wie God dood is en die geen
troost vindt in het materialisme.
Munch werd in zijn tijd beschouwd als de meest individualistische schilder in Noorwegen, met een overmaat van melancholie. Deze neurotische droefgeestigheid komt goed uit de
verf in le Musee d'Orsay. Terzelfdertijd werkt zijn oeuvre als
Spiegel voor de hedendaagse samenleving. De geschonden
mens staat er centraal: zijn geremdheid tegenover de medemens, zijn onmacht om lief te hebben.
Zijn grafisch werk is merkwaardig. 'Het zieke kind' (litografie 1896) (Afb. 3) toont de diepste persoonlijkheid van de
kunstenaar. Zijn legendarische melancholie bezorgde hem
een Lang leven. 'Het zieke kind' een universeel aanvoelen van
lijden, liefde en dood. Maar daar is steeds 'De Schreeuw' als
een krachtig appel tot leven.
Mark Delrue

* Parijs, Musee d'Orsay: 26/9/91 - 5/1/92 - Oslo, Munch Museum: 27/1/92 - 21/4/92 - Frankfurt, Schirn-Kunsthalle: 29/5/92
- 9/8/92.

ANDERHALF JAAR VLAAMS PROZA*
Met onverhavig jaaroverzicht van het Vlaams proza voeren
wij een inhaalbeweging uit. Waar de voorbije 'capita selecta'
telkens de periode van boekenbeurs tot boekenbeurs omvatten, pogen wij thans, op selectieve basis opnieuw, anderhalf
jaar te overzien, van augustus '90 tot december '91. Meteen
biedt deze werkwijze ons het voordeel dat wij bij een volgende terugblik het jaar 1992 in zijn totaliteit zullen kunnen vatten, daarbij rekening houdend met de twee uitgeversaanbiedingen, die momenteel in Vlaanderen zowat tot gewoonte
zijn uitgegroeid: die van het voorjaar (aanbieding februarimaart) en die van het najaar (aanbieding September, uiteraard nog steeds gericht op het Antwerpse boekenbeursgebeuren).

nig 'in haarzelve ingeklemd' dat zij zich onmogelijk kan of
durft geven aan Elias. Rond dit centrale motief weeft Gilliams, o.a. door wat hij zelf noemt 'ongewilde gedachtenassociaties' een intrigerend web van jeugdherinneringen. Met andere en verhelderende accenten treedt bier een Elias naar voren, zoals wij hem kennen uit dat andere meesterwerk van
Gilliams, Elias of het gevecht met de nachtegalen. Ten slotte
biedt de postume roman een verregaand inzicht in Gilliams'
manier van schrijven. Uit de mond van Elias, Gilliams' alter
ego, vernemen we: `Voor alles wat ik schreef heb ik de onschendbaarheid van een kei (zijn vorm jell met zijn inhoud)
tot voorbeeld gekozen.' Via een aantal melodieuze verschuivingen, eigen aan het fugatische karakter van Gilliams' Stijl,
die rond een aantal centrale motieven cirkelt (de voorbijrijdende tram, de thema-zin `morgen was ze liever niet getrouwd') analyseert de auteur zijn `denkend verdriet' .

Gilliams en andere verrassingen
Telkenjare weer zijn er bij de boekenbeurs grote publiekslokkers. Eind 1990 was er Jean-Pierre van Rossem, die lezend
Vlaanderen overdonderde met vier boeken op rij , even snel
vergeten als gelezen overigens. Het imago overheerst ook bij
Tom Lanoye, Wiens roman Kartonnen dozen (Prometheus)
op de beurs van '91 hoge (voor Vlaanderen dan toch) verkoopcij fers haalde.
Het boek dat mij persoonlijk echt is bijgebleven uit anderhalf
jaar spitten in de tuin der Vlaamse letteren, is het postuum
gepubliceerde Gregoria of een huwelijk op Elseneur (Meulenhoff/Kritak) van Maurice Gilliams. Tot aan zijn dood in
1982 werkte Gilliams aan de definitieve versie van deze roman, die hij al in 1938, in eerste versie dan, had geschreven.
Verbeelding versus werkelijkheid, de verliefdheid die ontluisterd wordt door de realiteit van alledag, in de eerste plaats het
karakter van Gregoria, die 'haar indrukwekkende froideur
wist te surveilleren': rond dit motief heeft Gilliams zijn roman, die hij zelf als een 'essayistisch roman-gedicht over de
misere in mijn eerste huwelijk' typeert, opgebouwd. Op een
openhartige wijze schrijft Gilliams over de mislukking van
zijn hoofdfiguur Elias Lasalle, over diens droom die, ondanks de hardnekkigheid waarmee hij er zich aan vastklampt, wordt ontluisterd eens hij met Gregoria gehuwd is.
`Ik en mijn verloofde, allebei bevinden wij ons op een keerpunt in ons erotisch Leven': dit keerpunt is er voor Elias en
Gregoria nooit gekomen. Onder de invloed van haar moeder,
die op het landgoed in Silversande een alles en iedereen overheersende dominantie tentoon spreidt, leeft Gregoria zonda-
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Guido van Heulendonk profileert zich gaandeweg als een der
sterkste vertellers binnen onze literatuur. In zijn verhalenbundel De echo van de raaf (Kritak) loopt de echo, als weerklank van een werkelijkheid vanuit de tweede dimensie, als
een rode draad door het boek.
Letterlijk (de titel The Raven) en figuurlijk groeien de acht
verhalen uit tot een literair zelfbewuste resonantie van Van
Heulendonks grote voorbeeld: E.A. Poe. Binnen een stevig
opgebouwde plot wordt, vanuit een postmodern aanvoelen,
een begrip als 'de' waarheid voortdurend ondergraven: het
toeval speelt daarin mee, net als de meervoudige betekenislaag van de woorden en de interferentie van heden en verleden. Van Heulendonk bekijkt, samen met zijn personages,
`de duistere krachten' die 's mensen handel en wandel niet
steeds langs de paden van voorbeeldigheid laten evolueren.
Toch wekken de verhalen nergens de indruk gebukt te gaan
onder een deprimerende zwaarmoedigheid. Met het groteske
van nogal wat situatie gaat een snort humor gepaard, zij het
dat het hierbij steeds gaat om een lachen uit onmacht.
Tussendoor: het verhaal is weer 'in' als genre. Goede bundels
zijn o.a. die van Ivo van Orshoven (De brief van Guffa - De
Clauwaert), Jacques Hoste (De papegaaien van de liefde Davidsfonds), Joris Tulkens (Het Leven een feest - Manteau)
en Koen Peeters (Bezoek onze kelders - Kritak). Een fel opgemerkte bundel was Alles in het klein (De Arbeiderspers) van
Eriek Verpaele. Binnen het genre van de autobiografie is Verpaele, middels verhalen en brieven, op zoek gegaan naar een
antwoord op de vraag naar de zin van het schrijven, motief
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dat hij letterlijk en figuurlijk (in de zin van afscheid nemen)
gerelateerd ziet aan dit van de dood.
Als een synthese van zijn vorige romans, tevens een poging
om in de traditie van het genealogische schrijven het `stadsgevoel' te duiden, publiceerde Herman Portocarero de korte
roman Nachtblauw (Manteau). Kan de roman, op een eerste
niveau althans, gelezen worden als een initiatieverhaal, hij is
ook uitgegroeid tot een anti-familiekroniek, waarin bericht
wordt over de `Portocarero's' Verder integreert de auteur
handig enkele thriller-elementen in de plot. Toch graaft Portocarero dieper dan dit alles: Nachtblauw is een roman over
diepte en afstand, over schijn en werkelijkheid, over het in
`deze eeuw van desintegratie' teloorgegane eenheidsgevoel,
waarin het principe van de vrouwelijkheid als bindende factor optrad. Toegepast op het schrijven: de creatieve bezetenheid, van waaruit 'de mogelijke gelijkwaardigheid van de
poezie en de fysica' kan worden beleden.
Sibillijnse tweespraak (De Clauwaert) van Herman Joseph is
een breed opgezet verhaal van schuld en boete, waarin motieven uit de antieke oudheid (de Pythia, de orakelspreuken)
binnen een strak gecomponeerd geheel (vijf hoofdbewegingen, die verwijzen naar de vijf epeisodia van de antieke toneelstukken) gerelateerd worden aan een modern verhaal van
een vrouw, op zoek naar de zin van haar Leven.
Schrijven aan een oeuvre
Vijfde boek van de Journal brut-cyclus van Ivo Michiels is de
roman Ondergronds bovengronds (De Bezige Bij). Het proza
van Michiels, dat zeg- en schrijfkunst is binnen een onverbreekbaar geheel, voert een dubbel-zinnig spel op met waarheid en onwaarheid, die in de tekst `naar een nieuw (dubbeldubbelzinnig) waar' worden toegeschreven. Hoofdmotief in
de nieuwe roman is de Stem: het Woord zegbaar, het Woord
dat zichzelf wordt, `nergens naar verwijst, niet naar de realiteit die we kennen, geen Spiegel daarvan is, uitsluitend refereert aan de stem, de stem op schrift / de taal van die stem / dit
is: de stem van die Taal. Spreken staat voor Michiels voor bewegen. In de act van het spreken ervaart de mens de bevrijdende kracht van het woord, maar wordt hij terzelfder tijd
geconfronteerd met het onvervreemdbaar ik-gerichte ervan.
Door de stem openbaart zich de ander, getuigt hij van de bereidheid zich te geven, maar steeds vanuit het besef dat dit
geven nooit totaal kan zijn: de stem is ander- en bovengrond
op een en hetzelfde moment. Beweging en tegenbeweging
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worden nadrukkelijk zichtbaar gemaakt in de structuur van
de roman. Op de ouverture, waarin het `mag ik spreken'-thema wordt aangebracht, volgen vier coupletten uit Itinerarium I, vier gebalde teksten die de reis van het woord moeten
verbeelden. Vanuit motief-zinnen die uit de coupletten worden gelicht zet Michiels dan de vier eerste delen op van zijn
Itinerarium, de weg naar het woord en de stem toe. In een
tegenbeweging, van New York tot een persoonlijke hommage aan de auteur Samuel Beckett, keert de roman terug tot
zijn uitgangspunt: de Stem, het spreken zelf. Ivo Michiels
blijft een fascinerend taal-schepper, in de eerste plaats omdat
met een interpretatie nooit alles is gezegd: 'het ene landschap
bij wijze van spreken aanwezig onder het ander, (...), het al in
het al.'
Onthullend en terzelfder tijd verhullend zijn ook de teksten
van Mark Insingel. Na een relatief Lange periode van stilzwijgen publiceerde deze auteur thans de verhalenbundel De een
en de ander (In de Knipscheer). Net als bij Michiels wordt de
anekdotiek in deze teksten (ik zou hier veeleer van `prozamontages' willen spreken dan van verhalen in de klassieke zin
van het woord) tot een uiterste minimum herleid. De hij- en
zij-portretten die in het boek voorkomen, voeren anoniem
blijvende personages ten tonele, die in hun samenhang een
burgerlijke mentaliteit moeten verbeelden.
Met Het gevallen baken (De Bezige Bij) voegt Walter van den
Broeck een nieuw deel toe aan zijn Lakense cyclus. De wijze
waarop de roman in die cyclus wordt gentegreerd, doet wel
wat kunstmatig aan en berust op de herhaling van het motief
van de verteller, die ten huize van de Van den Broecks het relaas brengt van zijn verblijf in het chalet in het park van Laken, waar hij zijn verhaal (de eigenlijke roman) in de mond
legt van een ghostwriter, Albert Verwaendonck (een anagram overigens van W.v.d.B.). Het gevallen baken is het
boek van de dood, waarin op een harde manier wordt afgerekend met de vaderfiguur.
De novelle De kast (De Bezige Bij) zou het middenstuk moeten vormen van een orale trilogie, die Leo Pleysier liet aanvangen met het opmerkelijke Wit is altijd schoon. Aan het
woord is dit keer, tijdens een anderhalf uur durend telefoongesprek (de tijdsduur van een op televisie uitgezonden voetbalmatch), `ons Greet', de zuster van de ik-figuur uit het
werkje. Net als de moeder stort zij haar taal (haar taal — teveel eigenlijk) uit over de ik, die letterlijk in de rol van toehoorder wordt gedwongen. Zonder dat hier nog kan worden
gesproken van een even sterk verrassingseffect als in het geval
van de moedermonoloog Wit is altijd schoon, blijft De kast
toch een sterk en verrassend luister- en leesboek.
Met de Brieven aan Mozart (Manteau) van Pol Hoste sluit ik
het rijtje van auteurs af, die in de eerste plaats begaan zijn
met het ontwerp van een sterk coherent oeuvre en wier romans telkens weer een nieuw segment markeren binnen een
project van grotere omvang. Hostes brieven zijn een gefluisterd gesprek tussen twee verwante kunstenaarszielen over
vriendschap en eenzaamheid, over de creativiteit en het onbegrip waarmee van hogerhand gereageerd wordt op de vruchten van deze scheppingsdrang. Schrijvend aan en over Mozart schrijft Pol Hoste over zichzelf, over zijn angsten, over
het bedrog van dit snort taal, die niet verder reikt dan de formulering-an-sich.
Een tiental debuten...
In de besproken periode vallen weinig opvallende debuten te
noteren. Van Annie Vijt en haar Vroeger kwamen hier nooit

kleine meisjes (Dedalus) werd veel verwacht, maar de verhalen bleven te zeer steken in techniek, die de schraalheid aan
thematiek moeilijk kon camoufleren. Meteen zijn we weer bij
de verhalen aanbeland: bundels van Bart Plouvier (Uit het
meer - Dedalus), Rudi Rotthier (Coupe banale - Kritak), Boris Todoroff (Isis - Kritak) halen een `goed' zonder meer. Met
meer belangstelling heb ik de bundels gelezen van Ingrid van
der Veken (Tiramisei - Houtekiet) en van Kamiel Vanhole
(Een demon in Brussel - Kritak). Debutanten die zich aan
werk van langere adem en omvang waagden zijn Dirk Draulans (Paarse dijen - Manteau, een misdaadroman die nauwelijks niveau haalt), Vera Hoorens (Asgrauw Licht - Manteau,
een vervelend en slecht geschreven boek), Ivo Konings (Een
tong op koud ivoor - De Vries-Brouwers, tot mijn grote verbazing bekroond met de Debuutprijs). Overtuigender vind ik
Het Paustovski-syndroom (Manteau) van August Thiry, een
roman die handelt over de obsessie van het schrijverschap, en
de turf De doodbieren (De Arbeiderspers) van Paul Verhuyck: een (h)eerlijke vertelling, waarin de kroegcultuur en
haar verborgen drijfveren aan een indringend onderzoek
wordt onderworpen.
Kristien Hemmerechts: Staatsprijs voor Verhalend Proza
Voor haar verhalenbundels Weerberichten (1988) en 's
Nachts (1989) en haar roman Brede heupen (1989) kreeg Kristien Hemmerechts in november 1990 de Driejaarlijkse Staatsprijs voor Verhalend Proza. Haar positie als koploopster van
een boeiende generatie van vrouwelijke auteurs maakte zij
helemaal waar met de roman Zonder grenzen (De Arbeiderspers). Rond een relatief eenvoudige verhaalplot (de scheiding
binnen een gezin met een tweeling), gevat binnen een tijdsruimte van twintig jaar, wordt een complex en boeiend web
van draden geweven, die in hun totaliteit een indringend
beeld schetsen van menselijke relaties. In die zin betreedt de
lezer, naarmate de lectuur vordert, een spanningsveld, waarin hij zich enkel nog aarzelend, bedacht op plotse en onverwachte wendingen, durft voort te bewegen. Man en vrouw,
man en minnares, kind en kind, Hemmerechts' personages
belichamen 'op zoveel verschillende manieren de spanning
tussen scheiding en aanhankelijkheid, tussen individualisme
en gemeenschapszin, tussen realiteit en verbeelding. Zonder
grenzen bespeelt op een streng in de hand gehouden manier
een aantal spiegelmotieven, die elkaar aanvullen en tegenspreken, en zo de veelzijdigheid en rijkdom aan ideeen binnen de roman blootleggen.

Littekens (Kritak) van Patricia de Martelaere is een weerbarstig boek. Ook bier staan menselijke relaties centraal, maar
er wordt meer over `gedacht' dan rond `verteld' . De Martelaere, zelf filosofe van opleiding, benadert heel dicht de leer
van Plato. De dichotomie tussen lichaam en geest stelt haar
personages voor een onomkeerbaar dilemma, dat op dit punt
van de evolutie binnen De Martelaeres denken en schrijven
nog niet tot een harmonische oplossing leidt. Eva en Hugo,
de protagonisten in de roman, zijn onrustig op zoek naar een
harmonie, die hun leven en hun samen-zijn vorm en inhoud
moet kunnen geven.
De manier waarop `doeners' en `denkers' de realiteit benaderen, durft nogal eens sterk uiteenlopen. In Droomjager (Kritak), de tweede verhalenbundel van Rita Demeester, lopen
die doeners en denkers mekaar meer dan eens voor de voeten.
Soms, niet altijd, wordt ook een compromis bereikt, dat een
snort modus vivendi moet verbeelden, die het leven weer aanvaardbaar maakt. Puber versus puber, puber versus volwassene, volwassene versus volwassene: op elk niveau en op gelijk welk moment kan een ordeverstoring optreden, die de
personages dwingt tot stellingname. Zonder uitzondering
zijn ze `droomjagers' . Aileen: de strijd die nu eenmaal moet
worden gestreden met de realiteit blijkt vaak een dubbeltje op
zijn kant. Zo groeit Droomjager ook uit tot een bundel over
keuzes die moeten worden gemaakt: die tussen illusie en zekerheid, aanvaarding en verzet, werkelijkheid en verbeelding.
Verrassend sterk is ook de roman Het sabbatjaar (De Clauwaert) van Josiane Forster-Huys: vanuit een voortdurend
wijzigend verhaalperspectief en in een taalidioom, waarin
poezie en korte, onaffe zinnen alternerend de droom en de
onrust moeten suggereren, tekent zij het portret van een
vrouw, die er na de dood van haar man in slaagt, samen met
haar vier kinderen, een wankel evenwicht te creeren.
Reizen: ook een innerlijke beweging
In de figuur van Lieve Joris heeft Vlaanderen een notoir vertegenwoordigster binnen de 'boom' van de reisliteratuur.
Van haar verschenen in het besproken anderhalf jaar twee
werken: het essayistische Een kamer in Cairo (Kritak), een
sterk persoonlijk gekleurde reflectie op het fenomeen van de
reisliteratuur, en De melancholieke revolutie (Kritak), een
verslag van haar verblijf (van zomer 1989 tot de lente van
1990) in Hongarije. In dit land, dat aangegrepen is door 'de
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veranderingen, vol van glasnost en perestrojka: , ontmoet zij
de intelligentsia, maar heeft zij evenzeer oog voor de kleine
man, die rechtop poogt te blijven in de stroomversnellingen
van politieke en sociale omwentelingen. Even boeiend is de
manier waarop Joris splinters van haar eigen innerlijk blootlegt. Zo openbaart zich ook de diepere gedrevenheid die haar
voortdurend weer op reis doet gaan: Lieve Joris is steeds op
zoek naar zichzelf.

schrijven in de eerste plaats schrappen. Onder de titel Voorbij de grens (Kritak) verscheen zijn vroeger verschenen proza-werk: teksten die zich, mede door hun geserreerde schriftuur en de behoedzame verkenning van de innerlijke leefwereld van de verbeelde personages, het best situeren in het
grensgebied tussen proza en poezie.

Eind 1990 verbleef Marcel Janssens anderhalve maand als
gasthoogleraar in de Chinese Volksrepubliek en Taiwan. Een
te korte tijd uiteraard (Tespace d'un matin ') om meteen tot
China-specialist te worden gepromoveerd, voldoende Lang
anderzijds om een aantal indrukken op te doen, die verder
gaan dan de Touter toeristische bezienswaardigheden in Beijing (Peking) of de oude keizerstad Xian. In De voile leegte
(De Clauwaert) brengt Janssens verslag uit van die indrukken: hij noteert cijfers, citeert uit rapporten en gesprekken en
poogt te begrijpen. Hoe dieper hij tracht door te dringen in de
mandarijnse mentaliteit, hoe schokkender hem de tegenstellingen voorkomen die dit land van een miljard mensen beheersen. Het boek is, gelukkig maar, geen vervelend en dor
traktaat geworden van een geleerde, maar een verrassend fris
geschreven `verhaal' over een werelddeel dat nog verre van
ontsloten is.

* We betreuren dat we nu pas in de mogelijkheid zijn dit jaaroverzicht van het Vlaamse literaire proza te kunnen publiceren, hoewel het artikel al sedert eind januari 1992 in ons bezit
is. Met onze excuses tegenover de auteur en de lezers.

In de roman Schaduwen (Manteau) van Koen Vermeiren is
het reizen enkel schijnbaar het hoofdmotief. Centraal in deze
filosofische roman staat de twij fel: 'Ik heb mezelf veroordeeld tot de twiffel, want wat ik tot nu toe heb gezien, was
misschien niet de echte werkelijkheid, maar een schaduw ervan'. Deze in wezen Platonische idee wordt door de auteur
ingebed in een verhaal, dat evenzeer een liefdesverhaal is als
een politieke thriller.
Chris Meerbeke is in de eerste plaats een zwerfster in de tijd.
Vooral het Antwerpen van de 17de eeuw blij ft haar fascineren. In David Teniers de Jongere (Hadewijch) wekt zij niet
enkel de schilder, maar evenzeer de stad (en dit op een van de
zwarte bladzijden uit zijn geschiedenis, toen de economie
onthoofd was en de schijn van rijkdom enkel nog krampachtig kon worden hooggehouden) tot Leven. Ook Gerard Soete
zocht inspiratie in de schilderkunst: zijn portret van Hugo
van der Goes in De gekke monnik (De Clauwaert) evoceert de
onrust van de kunstenaar, die op de drempel van een nieuwe
tijd stond.
Het klassieke werk van...
Willy Spillebeen schreef met De schreeuw van de bunting
(Houtekiet) een dubbelverhaal, waarvan de feiten (het verhaal van een grootvader en diens kleinzoon) en de fictie (het
ontstaan van het verhaal) de twee luiken vormen. Weinig verrassend waren de thrillers van Jef Geeraerts, terwijl Bob
Mendes verder gaat op de eerder ingeslagen weg van de faction-thriller: De fraudejagers (Manteau) is geconcipieerd
rond de zaak van oud-premier VdB.. Van Clem Schouwenaars, die binnen anderhalf jaar een vijftal boeken publiceerde, vermeld ik enkel Oberon (Manteau), een vaderportret dat
vanuit een innerlijke noodzaak geschreven moest worden.
Hubert Lampo wandelt verder op de weg van het magischrealisme, dat in romans als De verdwaalde carnavalsvierder
en De man die van nergens kwam (Meulenhoff) thans een typische Antwerpse signatuur meekrijgt. Voor Jozef Deleu is
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DOCUMENTA IX TE KASSEL,
VAN 13 JUNI TOT 20 SEPTEMBER 1992
Denkend aan Jan Hoet en Documenta ontwaakt de lob van
de lapidaire uitdrukkingen: er zijn meer artiesten dan kunstwerken, in om het even Welke tijd, dock bij uitstek in de onze.
Aangezien dat zo is, dient de epochale betekenis van manifestaties zoals Documenta verregaand gerelativeerd te worden.
Het wordt de kunst van het exposeren, in plaats van het exposeren van kunst. Dat gebeurt vooral wanneer de creativiteit
zich in een laagconjunctuur bevindt, zoals de laatste veertig
jaar, onder de invloed van hetgeen we botweg het Amerikanisme noemen.
Over de wezenlijke artisticiteit moet vooruitstrevend nagedacht worden, rondom het esthetische, economische en eco-
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logische thema van de goede proportionaliteit. Wie nog komt
aanzeulen met multimediale attracties, ludieke naiveteiten of
brokjes pop-art en reepjes minimal-art, al dan niet in de vorm
van een statement, dient terecht gewezen te worden. Men
schuwt het woord, men veinst de feiten, tout est pour le
mieux, dans le meilleur des mondes possibles, doch de gehele
cultuur zit in zak en as, de beeldende kunst in het bijzonder.
Tussen Goya's 'La Lechera de Burdens' (1827) en Monets
Thantier de Navires, pres de Honfleur' (1864) ligt een tijdsruimte van zevenendertig jaar, dus net dezelfde afstand als
tussen Documenta I (1955) en Documenta IX (1992). Maar
zou men op dit ogenblik Documenta III (1964) overdoen, dan
zou de artistieke moderniteit daarvan groter indruk maken,
dan die van Documenta IV tot en met VIII. Toen Claude Monet zijn laatste `Nympheas' (1918) schilderde, waren 'Les Demoiselles d'Avignon' van Picasso reeds elf jaar oud. Vergelijkt men dat met het huidige lamlendige gedoe, dan ontdekt
men waartoe het opgefokte internationalisme in staat is.
Na 1945 is de beeldende creativiteit verbloeid. Doch nooit
kregen we meer uitleg over de beeldende kunsten, dan in de
laatste veertig jaar. Wie kan echter in die periode een meesterwerk aanwijzen, binnen de eenvoudige consensus dat het
meesterwerk een verschijnsel heet, dat onze gehele geest en
sensibiliteit verzadigt ? Documenta zou om ernstig te wezen,
een bepaalde tijdsruimte voor onderzoek moeten afbakenen,
waarin het vraagstuk van de beeldende kunst behandeld
wordt. Ze ontwikkelt echter de allure van een epochale manifestatie, die de inwendige stilstand verdonkermaant. Ook behoort bij elke Documenta de publikatie van kilo's kunstfilosofie. Het betreft een uitermate pedante literatuur, die echter
zeer doorzichtig is voor wie een weinig liefhebbert in de wijsbegeerte. Zonder uitzondering betonen zich de teksten als een
onsamenhangende toepassing van secundaire gedachten uit
de hedendaagse filosofie. De teksten van Documenta vormen
geen alleenstaand feit, ze volgen de algemene trend van de hedendaagse kunstkritiek. Vervelend is het feit, dat die literatuur slechts uit intellectuele inteelt bestaat en daarbij pretendeert een eruditie ter zake te mogen opeisen. De conclusies
worden getrokken uit de interferenties van de kunstkritiek,
niet uit het kritische beschouwen van het artistieke feit als zodanig, m.a.w. de inhoud van periodieken, catalogi en handelingen wordt niet opgevat als het materiaal voor vergelijkende studie, maar als imperatief. Men gaat daarbij te werk als
kwajongens: wie genoeg volgzaamheid toont heet automatisch 'modernist' , wie zelfstandigheid verkiest heet automatisch 'regionalist' , (Vincent van Gogh was dus een regionalist !). Nooit was de kunst zozeer aan handen en voeten gebonden als op dit ogenblik.
We zullen zien wat Jan Hoet ervan terecht brengt. We willen
hem toejuichen, als hij in de baaierd de juiste klemtoon legt
op het weinige dat artistiek te noemen is, zonder dat we daarom figuren van het formaat van Henry Moore of Paul Klee
verwachten.
In de persmededelingen van Documenta IX springt het grote
aantal kunstenaars uit de U.S.A. dadelijk in het nog, achtenveeitig op de honderdzesentachtig deelnemers. Herinnerend
aan de tentoonstelling 'Trois siecles d'Art aux Etats-Unis' ,
die hij nipt voor het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog,
in het Musee du Jeu de Paume ingericht had, zei de directeur
van het Museum of Modern Art te New York, Alfred H. Barr
jr., het volgende: Est-il possible que les Americains, tout
comme les Russes, ne soient pas tres doues pour la peinture ?
Bien entendu, it s'agit la dune question dont, en fin de compte seuls des Europeens peuvent decider. Die feitelijkheid
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Documenta-Halle
(Foto: Dirk Bleicker)

bleef onveranderd. Doch intussen heeft men de kunst opgezadeld met een theorie uit 1936, die niets met kunst of cultuur
te maken heeft, namelijk het werk van de econoom Keynes,
waardoor alles tot produktiviteit en consumptie herleid
wordt. We houden het kort, een authentiek kunstenaar kan
het daarmee niet eens zijn. Wanneer de Amerikaanse schilderkunst zich bevrijdt van de fotografie, waaraan ze lange
tijd verhangen bleef, verandert ze in een passief onderdeel
van de moderne architectuur of illustreert ze het materialisme
van Keynes. Ze begrijpt de dialectiek van act en verbeelding
niet op een artistieke, doch op een analytische manier. Haar
overwicht is dus een vervalsing, waarachter zich een wereldvisie verschuilt, die zowel de geest als het milieu vernietigt.
Informatie. Voor Documenta IX koos artistiek directeur Jan
Hoet, samen met zijn medewerkers Pier Luizi Tassi, Denys
Zacharopoulos en Bart De Baere, als hoofdthema: 'De kunstenaar, het kunstwerk en de toeschouwer' . De bezoeker
wandelt door acht gebouwen. In het Museum Fridericianum
vormen de begrippen energie, historie, verlichting en gemeenschap de thematiek van een dramatische uitbeelding.
Daarentegen toont het vroegere baroktheater, het Ottoneum
in zijn meer intieme ruimte, de sensualiteit van materie en gedachten. Bredere epische manifestaties vinden plaats in het
pas voltooide bouwwerk, de Documenta-Halle. In het Auepaviljoen zal men het wonderbare samenspel van Licht, glas
en transparantie kunnen beleven. De Neue Galerie biedt
ruimte voor de wisselwerking van diverse vormen van artistieke expressie. In de toren van het Fridericianum concretiseert zich het collectieve geheugen, rondom de figuren van
David, Gauguin, Newmann, Giacometti, Beuys en jongere
kunstenaars. Op Friedrichplatz 9 komen de tegenstellingen
individualiteit-collectiviteit, humaniteit-macht aan bod. In
de Gerhart-Hauptmann-Schule, waarin zich het archief van
Documenta bevindt, zullen kunstenaars de toeschouwer confronteren met het verschijnsel kunst, op een ironiserende en
analyserende manier. Van dat alles kan u genieten van 10 tot
20 uur, daarvoor betaalt u 20 DM. De catalogus omvat 1200
pagina's. Voor rondleidingen kan men zich wenden tot Dr.
Klaus Baum (tel. 0561/10.72.71). Samenhangend met Documenta IX zijn er ook manifestaties in Stuttgart en Bonn, onder meer de opening van de Kunst- and Ausstellungshalle der
Bundesrepublik te Bonn op 19 juni 1992.
Marcel Obiak
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F 0\ I\_____
1TE
JUAN DE LA CRUZ

1591-1991
Aquesta viva fuente,que deseo,
en este pan de vide yo la veo,
aunque de noche.

Die levende bron
van mijn verlangen
weet ik in dit levensbrood
ontvangen,
al is het nacht.

Inleiding
Het woord Tuente' betekent bron en is ontleend aan de poezie van de Spaanse mysticus Juan de la Cruz (1542-1591). Hij
was in de roerige zestiende eeuw een van de belangrijkste hervormers binnen de orde der Karmelieten. In zijn dichtkunst
bracht hij een ongekende rijkdom aan innerlijk Leven tot taal.
Als dichter is Juan de la Cruz een kunstenaar. In eenvoudige
en intense bewoordingen geeft hij vol vervoering uitdrukking
aan zijn mystieke ervaringen.
400 jaar na het overlijden van deze Spaanse mysticus, startte
op 14 december 1991 in de Amsterdamse Nieuwe Kerk op de
Dam de tentoonstelling `Fuente, Juan de la Cruz 1591-1991'.
Met deze bijzondere tentoonstelling werd aandacht geschonken aan de verwerking van mystieke bronnen in de hedendaagse kunst. Kunstenaars vervaardigden speciaal voor deze
tentoonstelling een kunstwerk. Zij hebben optimaal gebruik
gemaakt van de architectuur en de symboliek van de Nieuwe
Kerk, hetgeen bijdroeg tot het unieke karakter van de tentoonstelling.
Mystieke inspiratie voor moderne kunst
Ik drong binnen waar ik niet wist en
beyond me in een niet weten alle
weten overstijgend.
(Juan de la Cruz)
De invloed van mystieke teksten op de kunst van de twintigste
eeuw is onderbelicht, maar onmiskenbaar. Een mysticus
geeft alle zekerheden op om te geraken tot een staat waarin de
grenzen van de verstandelijke en zintuigelijke waarneming
niet meer bestaan. De kunstenaar die het artistieke tot in het
absolute doorvoert, heeft ook een dergelijke houding. De behoefte tot ontgrenzing, normdoorbreking en het verlangen
van de mysticus te ontsnappen uit de gevangenis van het bewustzijn kan een voorbeeld en een inspiratiebron zijn voor de
kunstenaar.
Beeldende kunstenaars willen ook de bangle en sours beklemmende werkelijkheid van alledag uitdagen, door er een symbolisch teken tegenover te stellen waarin de eigen innerlijke
ervaring tot norm wordt verheven. De abstracte kunst van de
avant-gardebewegingen in deze eeuw was hiervan een duide-

lijke manifestatie. Het adagium van Paul Klee 'Kunst maakt
zichtbaar' verwijst vooral naar het waarnemen van een verborgen beleving. Een beleving die niet zonder omwegen verwoordbaar is, omdat haar wezen tot een andere wereld behoort. Het beeld verschijnt aan de oppervlakte, vrijgemaakt
uit de diepste lagen van het bewustzijn.
De kunstenaars
Marina Abramoviá (Joegoslavie, werkt in Amsterdam en Parijs), Michael Buthe (Duitsland), Jan Carlier (Belgie), Bruno
Ceccobelli (Italie), Jan van den Dobbelsteen (Nederland),
Herbert Falken (Duitsland), Kazuo Katase (Japan, werkt in
Duitsland), Mariusz Kruk (Polen), Daniel Libeskind (USA,
werkt in Duitsland), Thomas Lehnerer (Duitsland), Gunther
Oellers (Duitsland), Arnulf Rainer (Oostenrijk), Alfonso
Sanchez-Rubio (Spanje), Antonio Saura (Spanje) en Joseph
Semah (Nederland).
Een uitdaging
De tentoonstelling was geen letterlijke illustratie van het gedachtengoed van Juan de la Cruz en zijn mystieke ervaringen. Kunstenaars zijn geen mystici in de strikte zin van het
woord en kunstwerken zijn geen neerslag van mystieke ervaringen. De deelnemende kunstenaars hebben op persoonlijke
wijze de mystiek van Juan de la Cruz verwerkt. Zij hebben
verschillende nationaliteiten en achtergronden. Daardoor
zijn, naast de christelijke bron, ook joodse, Aziatische en andere niet-Westerse bronnen van invloed op de transcendentie
die deze kunstenaars trachten te realiseren in hun werk. Hoe
verschillend de uitdrukkingsvorm ook mag zijn, zij delen het
bewustzijn van een andere, diepere realiteit. Tegelijkertijd
realiseren ze zich de paradox dat ze expressie willen geven aan
wat niet te zeggen valt. Door de meeste kunstenaars werd speciaal voor de7e tentoonstelling nieuw werk gemaakt, waarbij
de unieke niogelijkheden die de Nieuwe Kerk als expositieruimte bieclt een uitdaging vormden.
Bij de tentoonstelling die liep tot 12 januari 1992 verscheen de
publikatie Tuente, Juan de la Cruz 1591-1991' met bijdragen
van o.a. Thomas McEvilly, Robert Lemur, Antoni Tapies en
Prof. dr. Th. G. Sinnige.
Mark Delrue

Prijskampen en Onderscheidingen
Berichten voor deze rubriek sturen aan: Redactiesecretariaat van het
tijdschrift `Vlaanderen',
'Ter Hoogserleie', Hondstraat 6, 8700 Tielt.
Om te kunnengepubliceerd worden in het nr. 242 (set.-okt. 1992)
moeten de berichten ons bereiken voor 15 augustus 1992.
Met dank voor uw medewerking.

• Brussel

A. BEELDENDE
KUNSTEN
• Aix-en-Provence (Fr)

Belgische kunstenaars (schilders en
beeldhouwers) worden opgeroepen
deel te nemen aan het Festival International de Peinture d'Aix-en-Provence, dat ditjaar plaats heeft van
23/10 tot en met 10/11. Info: 'La
Treille' , Avenue des Infirmeries,
13100 Aix-en-Provence; tel.
42.26.42.54
• Bayreuth (D)

Om de tweejaar organiseert de stad
Bayreuth een Europese Biennale
voor beeldende kunsten (geen schilderkunst) onder de titel Texible.
Pan-European Art', die in 1993
voor de eerste keer zalplaatsvinden.
Deze biennale wordtgeorganiseerd
i.s.m. drie andere steden. De tentoonstelling zal geopend worden in
Bayreuth in mei 1993 en gaat daarna
naar Tilburg (Nederland), Manchester(Engeland) en Wrozlaw (Polen). Deelnemingsformulieren kunnen aangevraagd worden aan: Organisationsbiiro 'Flexilble' , Gudrum Witsch, Rathaus Bayreuth,
Postfach 101052, 8580 Bayreuth.
Tel. 0921/256 49; Fax 0921/256 49.
• Boechout

Voor de kartoenwedstrijd 'Georges
Van Raemdonck kartoenale' met
als thema `de haven' staat eenprijzenpot van resp. 20.000, 15.000,
10.000, 5.000, 3.000 (2 x) en 2500 fr
beschikbaar. De wedstrijd staat
open voor iedereen en men kan deelnemen tot 5/9. Info: Gemeentebestuur, Heuvelstraat 91, 2530 Boechout(tel. 03/460 06 10).
• Bredene

De jaarlijkse wedstrijd Anto Diezprijs wordt in 1992 uitgeschreven
voorgrafiek en staat open voor alle
kunstenaars tussen 25 en 45 jaar, die
in het Vlaamse landsgedeelte wonen. De ingediende werken moeten
figuratief zij,
n maar alle vormen
van figuratie en alle grafische technieken zijn toegelaten. De le prijs
bedraagt 50.000 fr, de 2e: 20.000 fr
en de 3e: 10.000 fr. Minstens 3,
maximum 5 werken afleveren op 23
en 24 september e.k. Inschrijven
kost 500 fr. Reglement en inschrijvingsdocumenten aanvragen bij Gemeentebestuur van Bredene, Centrumplein, 8450 Bredene, tel.
059/32 19 78 (vragen naar Dienst
Cultuur).

Voor de Marnixringprijs Felix De
Boeck 1992 voorjuweelkunst kan
men tot 15 sept. 1992 zijn deelneming bekendmaken aan de heer
A.G. Mertens, Edm. Maxhtenslaan
92 B18, 1080 Brussel, bij wie men
vooraf alle inlichtingen kan aanvrad be raagt 100.000 fr.
en. De prijs
g
— De Provincie Brabant schrijft
jaarlijks de Provinciale Prijs voor
Beeldhouwkunst uit, waaraan een
prijzenpot van 100.000 fr is verbonden. Tegen uiterlijk 1/10/92 moeten de deelnemers het inschrijvingsformulier aan de heer Goeverneur
estuurd hebben: Secretariaat van
g
de Nederlandstalige Provinciale
Commissie voor Cultuur en Schone
Kunsten, Eikstraat 22, 1000 Brussel. Max. 3 werken insturen, max.
volume 1,5 m x 1,5 m x 1,5 m. Alle technieken zijn toegelaten. Deze
prijs staat open voor alle kunstenaars die Vlaming zijn, geboren zijn
in Brabant of er minstens 3 jaargedomicilieerd zijn. Informatie op bovenvermeld adres.
• Buggenhout

De Prijs van Buggenhout is in 1992
voorbehouden voor beeldhouwkunst en bedraagt 20.000 fr. De toeelaten kunstenaars moeten in de
g
provincies Antwerpen, Vlaams Brabant of Oost-Vlaanderengeboren
zijn of er wonen, zijnde de aangrenzendeprovincies van de gemeente
Buggenhout. Elke kunstenaar ma
maximum twee werken voorstellen,
voorzien van de nodige sokkels. Het
bekroonde werk blijft eigendom
van de kunstenaar. Een kunstenaar
die reeds bekroond werd met deze
prijs komt daarna alleen nog in aanmerking voor een andere discipline.
De samenstelling van de jury zal bekendgemaakt worden bij de proclamatie van de Prijs op 2/10 om 20u.
Degeselecteerde werken blijven tentoongesteld van 2 tot en met 5 oktober 1992 in de Galerij Vierhuizen
(Sporthal), Vierhuizen, 9255 Buggenhout. De werken dienen binnengebracht te worden op bovengenoemd adres op 29/9 van 10 tot
12 u., van 14 tot 16 u., van 18 tot
20 u. Info: Pieter Vanneste, Weiveld 16, 9255 Buggenhout, tel.
052/33 49 86 en Guido Durinck,
Maricolleweg 36, 9255 Buggenhout,
tel. 052/33 11 66.
• Deurne

Het Winkelcentrum Deurne-Zuid
organiseert de Derde Grote Prijs
van de Middenstand voor schilder-

kunst. Het thema is vrij, er is geen
leeftijdsgrens voorzien, alle disciplines en technieken(i.v.m. schilderen
en tekenen) zijn toegestaan op voorwaarde dat het werk figuratief is.
Inschrijvingsgeld bedraagt 150 fr en
de uiterste datum is 15 aug. 1992.
Info en reglement: Hr. G. Meesseman, Herentalsebaan 359, 2100
Deurne.
• Haacht

De Kunststichting 'Perspectief'
vzw, Mercatorlaan 25, 3150
Haacht; tel. 016 60 33 35, organiseert n.a.v. de 'Open-MonumentenDag' een fototentoonstelling i.v .m.
`Schoolarchitectuue . Men kan uiterlijk inzenden tot 20/8.
— De Kulturele Vereniging Kulturama eveneens uit Haacht zet in het
najaar een tentoonstelling op het getouw met als thema 'Het Naakt in de
Kunst' (waarvoor alle disciplines in
aanmerking komen) en een tentoonstelling zijdeschilderen. GeInteresseerde kunstenaars kunnen hun
aanvraag tot deelname richten tot
de heer Van der Speeten, voorzitter
Kulturama, Mercatorlaan 25, 3150
Haacht, tel.: 016/60.33.5 en dit
voor 15.7.1992.
• Kortrijk

De Stichting Interieur ontvingt voor
zijn ideeenbeurs 'Design For Europe 1992' inzendingen uit 22 landen.
Uit Belgie 149, Nederland 92, Duitsland 83, Italie 69, Frankrijk 65,
Zwitserland 40, Finland 13, Oostenrijk en Japan 11, Groot-Brittannie
en Zweden 9, Denemarken en
U.S.A. 5, Spanje 3, Canada, Polen
en Portugal telkens 2 en uit Brazilie,
Hongarije en Tsjechoslovakije telkens 1. Deze inzendingen brengen
zowel nieuwigheden op het gebied
van meubelen, verlichting, keukens
als textiel, vloerbekleding, accessoires en theoretische manifesten over
interieurinrichting. De wedstrijd 92
is uitgegroeid tot de grootste Europese Ontwerpwedstrijd. Niet alleen
door het aantal inzendingen (579 in
totaal) maar ook door degrote pot
sponsorgeld namelijk 1.500.000.

het Stedelijk Museum van Oostende. De kunstenaars diegeboren zijn
tussen 1.1.1948 en 31.12.1970 en
wonen in een van de landen die lid
zijn van de Raad van Europa, kunnen aan de wedstrijd deelnemen. De
inschrijvingslijsten worden op 1 december 1992 afgesloten. Een preselectiecomite beslist of de kunstenaar
al dan niet aan de wedstrijd kan
deelnemen. Iedere deelnemer moet
drie werken insturen met als maximum afmeting 3 meter en als minimum afmeting 0,80 meter. Alle
technieken en materialen zijn toe elaten voor zover de ingezonden werken behoren tot de categoric schilderkunst, d.i. tweedimensionaal.
Een Internationale jury, samengesteld uit museumdirecteurs en
kunstcritici, beslist welke werken in
de tentoonstelling worden opgenomen. Het volledig reglement en de
inschrijvingsformulieren kunnen
aangevraagd worden op volgend
adres: stad Oostende, Secretariaat
Europaprijs, dienst cultuur, stadhuis, B-8400 Oostende Tel.
059/80.55.00 (T.2206) - Fax.
059/80.65.47.
• Ronse

Het Stadsbestuur organiseert voor
de 24e maal een Prijs voor Plastische Kunsten. Men opteerde ook dit
jaar voor de discipline tekenkunst.
De laureaat die zal bekendgemaakt
worden tijdens de proclamatie van
22/11 bekomt een bedrag van
100.000 fr. De door de Jury weerhouden werken zullen tentoongesteld worden van 23/11 tot en met
5/12(behalve op zondag). Inschrijvingsformulieren (in te sturen voor
23/10), wedstrijdreglement en alle
nuttige inlichtingen: Stadsbestuur
Ronse, Dienst Cultuur, Grote
Markt 12 te 9600 Ronse). Tel.
055/21 25 01 - toestel 29; vanaf
23/6: 055/23 27 11.

B. LETTERKUNDE
• Brussel

• Oostende

In 1993 organiseert de Stad Oostende de 15de Europaprijs voor Schilderkunst. Aan de laureaat wordt
eenprijs van 400.000 BF toegekend.
Daarenboven worden er nog twee
prijzen n1.100.000 BF en 50.000 BF
uitgereikt. De geselecteerde kunstwerken worden van 20 juni 1993 tot
29 augustus 1993 tentoongesteld in

Uitgeverij Unistad organiseert
i.s.m. een sponsor een jeugdboekenwedstrijd waarvoor men uiterlijk tot 1/11/92 manuscripten kan
inzenden. Het boek moet bedoeld
zijn voor 10- tot 14-jarigen en stoelen op een religieus thema. De prijs
(50.000 fr.) wordt de wereld ingestuurd onder de naam `Samuelprijs
voor het betere jeugdboek' en wordt
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gejureerd door Rita Ghesquiere,
Jan van Coillie, Iny Driessen en Michel De Blaes. Vooraf informeren
bij Bennie Callebaut, tel. 03/449 75
69.
— Jaarlijks schrijft de Provincie
Brabant de Nederlandstalige Provinciale Prijs voor Letterkunde uit,
waarvoor dit jaar 100.000 fr uitgetrokken werd voor de bekroonde
poeziebundel of prozawerk. Gevraagd wordt een onuitgeven of een
na 1.01.88 in de Nederlandse taal
gepubliceerd werk, voor 1.10.92 (in
3 ex.) aan de heer Goeverneur toe te
sturen op het adres: Provinciale
Commissie voor Cultuur en Schone
Kunsten, Eikstraat 22, 1000 Brussel. Max. drie verschillende werken
insturen. Informatie op bovenvermeld adres.
• Gent
De Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde
schrijft in 1993 twee Fondspriften
uit. 1. Karel Barbierprijs (periode
1991-1992). Dezeprijs wordt uitgeloofd voor de auteur van een in de
hierboven vermeldeperiode verschenen historische roman. Het
werk moet in het Nederlandsgesteld
zijn en de stof dient uit onze eigen
geschiedenis te zijn geput. Alleen de
auteurs die de Belgische nationaliteit bezitten komen in aanmerking.
Uiterste datum van inzending: 1 februari 1993. Bedrag: 20.000 fr. — 2.
Ary sleeksprijs (periode 1990-1992).
Dezeprijs kan worden toegekend
aan een Vlaams letterkundige ter be-.
kroning van een roman, novellenbundel of essay (ook over volkskunde) die in de voorbije periode in het
Nederlands werdgeschreven. Al-

leen auteurs die nog niet werden bekroond komen in aanmerking.
Uiterste datum van inzending: 1 februari 1993. Bedrag: 25.000 fr.
Werken die alleen in de vorm van
manuscript bestaan en die aan het
oordeel van de jury's onderworpen
worden, dienen op de aangegeven
datum in du to bij de Vaste Secretaris van de Koninklijke Academie
voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, Koningstraat 18, 9000 Gent,
te zijn ingezonden. De Academie
vestigt er de aandacht op, dat al de
ingezonden exemplaren of manuscripten haar eigendom blijven. De
werken dienen in de in Belgie officieel aangenomen spelling geschreven te zijn. Het volledige reglement
betreffende dezeprijzen is kosteloos
verkrijgbaar op het Secretariaat van
de Academie, Koningstraat 18, 9000
Gent (telefoon 091/25 27 74 - fax
091/23 27 18).
— De Prijsvragen van de Koninkhjke Academie voor 1993, 1994 en
1995 zijn ook bekendgemaakt.
Voor het jaar 1993: Letterkunde:
een studie over leven en werk van
Domien Sleeckx (1818-1901). —
Taalkunde: 1. Een studie over
bouwlandtermen in de Vlaamse dialecten in een diachroonperspectief.
— 2. Foutenanalyse van het Nederlands van Franstalige leerlingen,
linguistische en didactische aspecten. — 3. Eenpragmatisch-syntactische analyse van pre- en postposities. Datum van inzending: uiterlijk
11 december 1992. Bedrag van elke
prijs: 50.000 F. Voor het jaar 1994:
Letterkunde: 1. Het scheppend proza van Paul Snoek. — 2. Opvattingen en voorstellingen van het verhevene in het werk van Paul van Ostai-

jen. — TaalToponymie van
kunde:
Brasschaat. Datum van inzending:
uiterlijk 11 december 1993. Bedrag
van elkeprijs : 50.000 F. Voor het
jaar 1995: Letterkunde: De poetica
van Jos de Haes. — Taalkunde: De
flexie van het substantief in het
13de-eeuwse ambtelijke Middelnederlands. Datum van inzending: uiterlijk 11 december 1994. Bedrag
van elkeprijs : 50.000 F. Bekroonde
werken worden eventueel door de
Academie uitgegeven, hetzij volledig, hetzij gedeeltelijk. Voor alle inlichtingen: Secretariaat van de Academie, Koningstraat 18, 9000 Gent tel. (091) 25 27 74 - Fax (091) 23 27
18.
• Tielt
De tweejaarlijkse kinderboekenwedstrijd `Tielt Boekenstad' werd
gewonnen door Joris Denoo (°1953)
uit Heule met een manuscript dat hi'
Tenpaar kinderen, graag' als titel
meegaf. De jury vond het een sprankelend boek waarin vooral deprettig
e dialogen — zo uit de kindermond
geplukt — opvallen. Denoo publiceerde reedspoezie, proza voor volwassenen en kinderboeken. Deprijs
bedraagt 100.000 fr. De uitgeverij
Lannoo, mede-organisator van de
wedstrijd, zal het boek uit even.
Voor de wedstrijd werden 32 manuscripten ingezonden.

C. PODIUMKUNSTEN
• Brussel
Op 10 mei had in Ancienne Belgique

de finaleplaats van music live.
Jeugd en Muziek Vlaanderen bracht
in dit festival alle mogelijke muziekg
enres samen die beoefend worden
door de secundaire schooljeugd.
Van de 60 deelnemendegroepen belandden er 12 in de finale 4-TUOOS
uit Ardooie werdgeselecteerd om
op te treden op de internationale finale van music live dieplaats vond
in het Cirque d'Hiver te Parijs op 6
en 7 juni. 4-TUOOS brengt een origineel en sprankelend spektakel vol
visuele en muzikale humor op spitsvormige teksten. De groep bestaat
uit Jozef en Benjamin Sercu, Frederik Valcke en Bjorn Bouvry.
— De SABAM-prijzen 1991 in en
naar Arne Sierens voor toneel, Willem Vermandere voor lichte muziek
en Aime de Ligniere voor ballet.
— De Provinciale Overheid van
Brabant schrijft jaarlijks de Neder-

landstalige Provinciale Prijs voor de
Vocale Muziek uit, waarvoor
100.000 fr wordt voorzien. Gevraagd wordt een onuitgegeven a
cappella compositie voor gemengd,
-jeugd, of kinderkoor (naar keuze)
met een uitvoeringsduur van min. 5
minuten. Deelnemers (in Brabant
geboren of er min. drie jaar gedomicilieerd) moeten een volledig uit eschrevenpartituur (in 1 ex.) doorsturen, eventueel vergezeld van een
bandopname aan de Heer Goeverneur,, Dienst 53 N,
Secretariaat van
de Prov. Commissie voor Cultuur
en Schone Kunsten, Eikstraat 22,
1000 Brussel en dit voor 1/10/92.
R.D.

Van harte feliciteren we alle bekroonde kunstenaars !

Uit het leven van kunsten en letteren
Gelieve uw berichten voor deze rubriek te sturen aan het
Redactiesecretariaat van het tijdschrift `Vlaanderen',
`Ter Hoogserleie', Hondstraat 6 - 8700 Tielt.
Om in aanmerking te komen voor publikatie in het vol end
nummer (242: sept.-okt. 1992) moeten de berichten ons
bereiken voor 15 augustus 1992. Met dank voor uw medewerking.

• Aalst
Nog tot 20/9 kan men de tentoonstellingen 'Paper, Beeld en Basis'
bezoeken dieplaats vinden in het
Belfort, het C.C. 'De Werf' en het
Stedelijk Museum `Oud-Hospitaal'. Toegankelijk van dinsdag tot
zondag van 14-17 uur en op woensdag van 14 tot 19 uur. Er is werk te
zien van Baikas, Bracke, Braeckman, Brus, Buisman, Buraglio,
Cucchi, Darboven, Denmark,
Droese, Fabre, Huber, KlingelhOller, Levine, Mach, Messager, Plensa, Raveel, Sala', Schoonhoven,
Stumpf, Van der Kraan, Van Severen, Virnich, Visser, Voss en West.
Een historisch luik toont het ont-

staan engebruik van papier verbonden aan de figuur van de Aalstenaar
Dirk Martens (1446-1534), humanist en eerste drukker in de Nederlanden. Het actuele luik wil een internationaal overzicht bieden van
hetgebruik van papier in de hedendaagse kunst, met de klemtoon op
Europa. Info: 053/73 2111.
• Alden Biesen
Van 12/9 tot en met 13/12 organiseert de Landcommanderij Alden
Biesen een kunsthistorische tentoonstelling onder de titel `Ridders
en Priesters' , waarin men een beeld
wilgeven van de historische, religieuze, politieke en artistieke in-

vloed van acht eeuwen Duitse Orde
in Noordwest-Europa. Info: Alden
Biesen, Kasteelstraat 6, 3740 BilzenRijkhoven, tel. 011/41 39 13.
• Altea (Sp)
De uitgeverij Point (Poezie Internationaal) heeft voor de lopende jaargang nog ruimte voor goede, origineel in het Nederlands geschreven
poezie en voor vertalingen van hedendaagse buitenlandse poezie. Manuscripten ter beoordeling sturen
aan Germain Droogenbroodt, Apdo. 119, E-03590 Altea, Spanje.
• Antwerpen
Met drieprodukties garandeert het

Koninkhjk Ballet van Vlaanderen
de liefhebbers eengevuld en boeiend
seizoen 1992-93. Onder de titel 'Barocco' wordt het seizoen traditiegetrouw ingezet met een gevarieerd gemend balletprogramma, dat zijn
p
remiere zal beleven in het kader
van het Festival van Vlaanderen. De
avond brengt twee creaties, 'Cannaval', een klassiek stuk van Ib Andersen, op het gelijknamige werk van
Robert Schumann, en 'Spent Passions' van de Belgische choreograaf
Danny Rosseel. Het is een modern
ballet op muziek van de Australische componist Peter Sculthorpe.
`Concerto Barocco' van George Balanchine is een klassiek ballet in drie

delen, gedanst op het Concerto voor
twee violen en orkest in D van Johann Sebastian Bach. Ook Peter
Anastos levert zijn bijdrage, en wel
met een nieuwe versie van 'Swing
Time', een ballet-hommage aan de
dansstijl van Fred Astaire en Ginger
Rogers. De klankband is samengesteld uit opnamen van The Jack
Hylton Orchestra. Gezien het succes
van vorig seizoen wordt ook 'Beyand Memory' van Mauricio Wainrot, op muziek van Philip Glass, op
ditprogramma hernomen. Telkens
zal uit deze vijf choreografieen een
selectie van vier ballettengebracht
worden. Zoalsgebruikelijk volgen
degrote avondvullende balletten later op het seizoen. In maart is er de
premiere van `Giselle' , een van de
meestgeliefde romantische balletten uit het repertoire. Het is een verhaal over liefde en jaloezie, waarvan
de mystiek en schoonheid niemand
onberoerd laat. Het Koninklijk Ballet van Vlaanderen brengt de originele choreografie van Jean Coralli
en Jules Perrot op muziek van
Adolphe Adam. Het seizoen wordt
afgesloten met de herneming van
Cinderella, het schitterende sprookjesballet, waarvan Peter Anastos dit
seizoen een volledig nieuwe versie
maakte totgroot enthousiasme van
een steedsgroeiend balletpubliek.
Deze drie balletavonden kan men in
abonnementsverband bijwonen in
de Antwerpse Opera; men kan zelf
de dagen keizen en bovendien kan
men voor een programma opteren
datgecombineerd is met een musical. Voor abonnementen kan men
zich tot 7 juli aanbieden aan de kassa van de Antwerpse Opera, Frankrijklei 3 te Antwerpen, van dinsdag
tot zaterdag tussen 11 en 17.45 uur.
De Musicalafdeling van het Koninklijk Ballet van Vlaanderen brengt
tijdens het seizoen 1992-93 drie produkties, waaronder twee echtepremieres. De openingsproduktie van
het seizoen wordt 'Hello Dolly' ,
waarmee de musicalafdeling opnieuw een absolute topper uit het

genre brengt. Dolly Levi is van alle
markten thuis en houdt zich vooral
bezig met zgn. 'social introductions' . Momenteel is zij op zoek
naar huwelijkskandidaten voor de
steenrijke Horace Vander elder.
Voor zichzelf heeft zij echter al uitgemaakt dat Horace haar echtgenoot zal worden. Dit zorgt voor talloze toestanden, waardoor 'Hello
Dolly' een bruisende musical over
de liefde en het levengeworden is,
met ruimte voor een flinke dosis humor. De hoofdrollen worden vertolkt door Hanny Vree en Gabriel
Van Landeghem. Anthony Cornish
zal instaan voor de regie van deze
musical, die bijna 3000 keer Broadway in vervoering bracht. De overbekende melodieen van Jerry Herman zullen binnenkort ook Vlaanderen en Nederland veroveren. In
januari staat met 'Hollywood by
Night' een nieuwe premiere op sta-

pel. Het is een splinternieuwe musical-revue, die eengevarieerde terugblik biedt op de grootste verfilmde
musicals uit de Hollywoodgeschiedenis . Onvergetelijke hoogtepunten
uit monumenten als 'Singing in the
Rain' , 'Mary Po ins' , 'The Wizard of Oz' , 'The King and I', 'A
Star is Born'`42nd
Street' e.v .a.
,
wordengebracht door vijf solisten
en drie danseressen,
begeleid door
het concerttrio CD-Live. Ter afronding van het seizoen kan natuurlijk
niemand om 'Anatevka' heen, het
absolute hoogtepunt van vorig jaar.
Wie Nolle Versyp en Co. nog niet
heeft kunnen zien, krijgt halverwege 1993 een nieuwe kans. Deze produkties kunnen bekeken worden in
abonnementsverband, zowel in
Antwerpen als in Gent. Voor Gentse
abonnementen kan men terecht in
het Kunstencentrum Vooruit, St.Pietersnieuwstraat 23, Gent, van 3
tot 28 augustus (maandag tot vrijdag van 10 tot 18 uur, zaterdag van
16 tot 18 uur).
— Uit eigen verzameling 'portretfotografie' stelt het Prov. Museum
voor Fotografie, Waalse Kaai 47,
2000 Antwerpen, van 26/6 tot en
met 27/9 de tentoonstelling 'Ogenblikken' te kijk en dit in het raam
van de 4de Zomer van de Fotografie. Dagelijks (behalve maandag)
open van 10 tot 17 uur. Hierbij aansluitend verwijzen we naar de tenniemand en
toonstelling qemand,
honderdduizend-Het Portret in
vraag' , die van 27/7 tot en met 13/9
laats vindt in het ICC, Meir 50,
P
2000 Antwerpen. De titel van deze
tentoonstelling werd ontleend aan
een roman van Luigi Pirandello
waaruit volgend citaat: ...In uw
werkelijkheid, en die is niet van een
ander, en ook niet die van een tweede of een derde. Bestaat er dan een
enkele werkelijkheid, een voor ons
allemaal ? Maar we hebben tochgezien dat er niet eens een enkele werkelijkheid bestaat voor ieder van
ons, omdat ook onze eigen werke-

ciebestuur van Antwerpen heeft
zich altijd erg nauw betrokken gevoeld bij de wereld van de harmonies,
fanfares en brassbands. Sinds
1948 wordenprovinciale subsidies
toegekend aan erkende muziekverenigingen. De verenigingen worden
ook onrechtstreeksgesubsidieerd,
in de vorm vanpremies, voor hun
deelname aan deprovinciale muziektornooien. De bestendige deputatie van deprovincie Antwerpen
besliste in oktober 1988 een al emeen wetenschappelijk onderzoek
te starten naar degeschiedenis en eigenheid van de blaasmuziek. Hiertoe werden een musicologe en een
historica aangeworven. Aan de gemeentebesturen werd een overzicht
gevraagd van de bestaande en ontbonden maatschappijen. Via een
enquete werd bij die verenigingen
ondermeergepeild naar de activiteiten ,
de bezetting, het repertoire, de
archivalia en het iconografisch materiaal. Op basis van al deze gegeyens werd doorgedreven onderzoek
verricht naar de weinig gekende geschiedenis van de blaasmuziek in de
provincie Antwerpen. De studie
omvat drie delen: een eerste luik
geeft een historische beschouwing
over het fenomeen gedurende de
twee eeuwen van haar bestaan. Het
tweede deel behandelt het musicologisch aspect. Tenslotte volt een inventaris van de harmonies,
fanfares
en brassbands die ooit bestaan hebben of nu nog bestaan in de provincie Antwerpen. Uit het studiewerk
van de twee auteurs blijkt dat de eerste muziekmaatschappij en rond
1770 werden opgericht in de zuidwestelijke uithoek van de provincie,
namelijk in Reet, Sint-Amands,
Puurs en Boom. Degrote bloei van
harmonies en fanfares komt er na de
onafhankelijkheid van Belie. Terwijl men in 1841 nog maar 26 muziekmaatschappijen telt, bestaan er
in 1914 al 368. De Eerste Wereldoorlog betekent een tijdelijke inzin-

dat mensen, die in hun vrije tijd samen op een gestructureerde manier
muziek willen maken, uiteindelijk
terecht komen in een harmonie, fanfare of brassband. Bij elk onderdeel
past een literatuurfragment en er
zijn ook bibliografische keuzelijsten. Belangstellende muziekvereniin en kunnen de tentoonstelling
g
gratis ontlenen en aanvullen met
materiaal van het eigen korps. Meer
informatie over boek en tentoonstelling is verkrijgbaar bij de provinciale Cultuurdienst, Kon. Elisabethlei 22 in 2018 Antwerpen. Tel.
03/240 50 11.
. hield de Vlaamse
— Op 27/4 jl
Museumvereniging (Secr. Plaatsnijdersstraat 2, 2000 Antwerpen, tel.
03/238 78 09) een studiedag rond

king in de muziekwereld. Vanaf de

lijkheid in onszelf voortdurend verandert ! Dus ?...' Rond die thematiek van vervreemding, ontbinding
van de persoonlijkheid, relatie tussen beeld en afgebeelde werden een
aantal kunstenaars samengebracht,
die een aantal fixaties' van een aantal `werkelijkheden' tonen. De expositie bevat werk van Nancy Burson, Dirk Braeckmand, Craigie
Horsfield, Patrick Faigenbaum, Bethina Rheims, Suzanne Lafont, Roland Fisher, Barbara Kruger, Rudolf Schafer, Ria Pacquee, Cindy
Sherman, Florent Vermeiren, Thomas Ruff en Stephen Sack. De catato us vormt een coproduktie samen
met het Provinciaal Museum voor
Fotografie en het MUHKA.
— `Maatschappij op partituur' is
de titel van een tentoonstelling geor-

vroege jaren twintig worden er weer
nieuwe harmonies en fanfares gesticht en wordt het vooroorlogse
aantal overstegen. Vanaf de Tweede
Wereldoorlog daalde het aantal muziekmaatschappijen. In de jaren zeventig verdween zelfs tien procent.
Toch blijft de blaasmuziek een belangrijk deel uitmaken van het
maatschappelijk leven in de provincie. Anno 1992 zijn nog meer dan
6.000 mensen actief in 321 blaaskorpsen. Het boek 'Harmonies,
fanfares en brassbands in deprovincie Antwerpen' kost 795 fr. en is verkrijgbaar na bestelling bij de uit everij Snoeck-Ducaju & Zoon, Begijnhoflaan 464 in 9000 Gent. Terwijl het boek eerder een historischwetenschappelijke benadering biedt
van het fenomeen `hafabra', is de
expositie `Maatschappij op partituur' eerder didactisch-anekdotisch
opgevat. Wie de expositie bekijkt,
ontdekt in 10 stappen hoe het komt

Ook speelt ze een marktordenende
rol: zij kent de initiatieven van de

ganiseerd door het Provinciebestuur over de blaasmuziek in deprovincie. Er wordt tevens een boek aan
dat onderwerp gewijd. Het provin-

het thema 'Sponsoring in Musea' .
Sponsoring is een relatief jonge financieringsvorm in het museumwezen, die deels onder druk van verminderde overheidssubsidiesgestadig toeneemt. Een 50-tal leven
woonden de studiedag bij . De voormiddag was voorbehouden aan
sprekers uit de wereld van de sponsors(Dhr. P. Jaspaert van de Kredietbank en Mevr. S. De Smedt van
de Stichting Kunstpromotie) en aan
de juridische aspecten van sponsoring (Dhr. S. Van Crombrugge,
Professor Fiskaal Recht aan de
RUG). Jaspaert benadrukte de
noodzaak van een ernstig samenwerkingsverband tussen bedrijf en
culturele instelling. De sponsoring
dient in beide instellingen binnen
een op voorhand uitgestippeld beleid tepassen. Bij voorkeur is de
sponsoring substantieel, maar ze
blijft aanvullend aan de essentiele
taak van de overheid, die ook het
initiele initiatief dient te behouden
(staat, provincie, gemeente). Mevrouw De Smedt waarschuwde voor
een teveel aan oneigen initiatieven.
Zij noemde de VZW Kunstpromotie
een belangrijk kanaal tussen de beereld en de culturele sector.
drijfsw
musea engeeft advies aan bedrijven
over de noden van deze sector.
Kunstsponsoring is nog een Jong fenomeen in Belgie. De onafhankelijke VZW bestaat sedert 6 jaar. Professor Van Crombrugge belichtte
het spanningsveld tussen beide partners. De onderneming is een organisatie met economisch doel, de culturele sector kampt met geldnood.
Hetgeschreven contract tussen beide instellingen is een belangrijk onderdeel van de overeenkomst. Sponsoring kan geenszins de structurele
verantwoordelijkheid van de overheid overnemen. Na de lunchpauze
stelde Mevrouw M. Van Boven,
Conservator van het Noord-Brabants Museum te 's Hertogenbosch,
de vernieuwde installatie van haar
museum voor. Na de restauratiekosten van het historisch gebouwencomplex kwam de overheid geld te
kort voor de inrichting van de eigen-
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like tentoonstellingsruimte. Op initiatief van de directie en met een
concreet dossier werden diversepotentiele sponsors uit de omgeving
aangezocht om elk een zaal te financieren. De respons was overweldigend, enerzijds omwille van het aantrekkelijk karakter van het project,
anderzijds omwille van een concrete
return naar de bedrijven toe. Het resultaat is een knap ingericht pand.
Mevrouw Van der Elst, Afdelingshoofd bij de Koninklijke Musea
voor Kunst en Geschiedenis te Brussel, beklemtoonde de evolutie in de
financiering van deze Instelling. Sedert 5 jaar kennen de Nationale Wetenschappelijke en Culturele Instelg
linen
een systeem van eigen beheer.
De jaarlijkse dotatie van de overheid kan via een beheerscommissie
autonoom besteed worden. Hierdoor kan de instelling ook eigen inkomsten verwerven. Sponsoring is
sedertdien een belangrijk onderdeel
geworden in de financiering van ti'
delijke tentoonstellingen. Voor elk
initiatief wordt eengepaste formule
uitgewerkt. Het is echter essentieel
dat deze tijdelijke projecten niet
gaan ten koste van de vaste collecties: men moet blijven zoeken naar
een structurele oplossing voor de
culturele instellingen. S. Thomas,
Conservator van het stadsmuseum
te Tienengaf zijn visie op het thema
op een ludieke manier. 'De kleine
muis (van hetplaatselijke museum)
knabbelt aan de kaas' . Depersoonlike inzet van de Museumconservator, inzicht in de filosofie van de aan
te spreken bedrijven, duidelijkheid
van het eigen project en concrete
werking zijn essentiele voorwaarden
voor het welslagen van elk initiatief.
Tot besluitgaf Mevrouw R. Compere, wetenschappelijk assistente bij
het MUHKA, de resultaten van de
eigen museumenquete rond het thema van de studiedag. Op een 200-tal
verzendingen kwamen 60 antwoorden. Wervingen via sponsoring gebeuren in Vlaanderenpas sedert het
begin van de jaren '80, de meeste
zelfs na 1985. De bestemming van
degelden gaat in hoofdzaak naar
tijdelijke tentoonstellingen. Een
kleine minderheid wordt besteed
aan totaalprojecten of aan de restauratie van collectievoorwerpen.
De wervingen gebeuren in hoofdzaak via de Conservator of zijn wetenschappelijke staf. Uitbesteding
aan derden enprefinanciering gebeuren enkel bij zeer grote projecten. Uit alle ervaringen blijkt dat de
financiering via sponsoring geen
substituut kan zijn voor de verantwoordelijkheid van de overheid.
Sponsoring heeft een aanvullende
functie en komt in hoofdzaak ten
goede aan welomlijnde en tijdelijke
initiatieven.
— De educatieve dienst van het Koninklijk Museum voor Schone Kunstengeeft documentatie over de museumcollecties uit onder de vorm
van vouwbladen. Diegeven uitleg

over thema's,periodes of kunstenaars die in de verzamelingen vertegenwoordigd zijn en waarover onder deze vorm niets te vinden is in de
museumcatalogi. In het totaal zijn
er reeds 25 verschillendepublikaties
beschikbaar die teen 50 fr per
exemplaar ( + 30 fr verzendkosten)
verkocht worden na storting van het
passende bedrag op rek. nr. 0000019172-63 t.n.v. K.M.S.K., Patrimonium, Plaatsnijdersstraat 2,
2000 Antwerpen. Bij bestelling reden en b/ nr. van depublikatie(s)
vermelden: 1. Inleiding tot de 15deeeuwse schilderkunst - 2. Het clienteel van de schilder in de l4de en
15de eeuw - 3. De voorstelling van
Maria in 15de-eeuwse kunst - 4. Het
gelaat van Christus: van gouden
kroon tot doornkroon - 5. Inleiding
tot de 16de-eeuwse kunst in Antwerpen - 6. De evolutie van het artistieke beroep in de 16de eeuw - 7. Quinten Metsys - 8. Frans Floris De
Vriendt - 9. De contrareformatie in
Antwerpen - 10. Het Vanitasstilleven in de 17de eeuw - 11. Jacob Jordaens - 12. De Antwerpse schilderkunst in de 18de eeuw - 13. Henri De
Braekeleer - 14. Rik Wouters - 15.
Hoe zit een schilderij in elkaar ? 16. Wat is een museum ? - 17. Een
nieuw museum in de Zuiderwjk - 18.
Hulde aan de arbeid - 19. Aangroei
van de collectie: legaat, aankoop en
mecenaat - 20. Ontstaan engroei
van het museum - 21. James Ensor 22. Frits van den Berghe, fantast of
surrealist - 23. Allegorische voorstellingen - 24. Wie bepaalt de inhoud van een schilderij ? - 25. Omtrentgewapende gilden en hun schilderij en.
— Van 27/6 tot en met 12/9 loopt
in het Archief en Museum voor het
Vlaamse Cultuurleven (AMVC),
Minderbroedersstraat 22, 2000 Antwerpen een tentoonstelling over theaterfoto's van Bob Reusens. Reusens (1909-1981), aanvankelijk
vooral een mode- enportretfotograaf die hoofdzakelijk studiowerk
deed, begon in 1947 toneelfoto's te
maken voor de Koninklijke Nederlandse Schouwburg (KNS) en de
Koninklijke Vlaamse Opera (KVO)
van Antwerpen. Bij de KNS blijft
hi' de huisfotograaf tot aan zijn
dood in 1981. In deperiode 19551976 is hi' ook de vaste fotograaf
van Het Theater op Zolder/Nederlands Kamertoneel, ook wanneer dit
gezelschap later Antwerpen verlaat
en het Groot-Limburgs Toneel
wordt. Bob Reusens wasgepassioneerd door theater en hi'j bezat de
zeldzamegave in zijn foto's van toneelprodukties datgene vast te leggen, wat Karel van Deuren, samensteller van de tentoonstelling en auteur van de begeleidende publikatie,
`degespeelde ontroering' noemt.
Hi'j slaagde erin, aldus Van Deuren,
de kernmomenten van het toneelgebeuren feilloos te treffen; in zijn foto' s is niet alleen de ontroering gereistreerd die uit de interactie van de
g

personages op de scene opgloeit,
maar ook de eigen ontroering van
het registerende subject achter de
camera, de fotograaf Reusens zelf.
Behalve deze toneelfoto's in strikte
zin, die het levende theaterproberen
te vatten, toont de expositie ook
`documentaire' foto's (foto's van
scenische opstellingen, decors, enz.
die kostbare informatie opleveren
voor degeschiedenis van het toneel)
en portretfoto's van 'personages'
(acteurs in een rol) en van acteurs
tout court. Deze portretfoto's (Reusens' oorspronkelijke specialiteit)
zijn, behalve zuiver fotografisch,
ook sociaal-historisch erg interessant: ze tonen iets van de democratisering van zowel de fotografie als
medium als van het imago van de acteur. Allegetoonde foto's zijn afkomstig uit de collecties van het
AMVC en uit het archief van de
KNS. De tento is toegankelijk van
dinsdag-zaterdag van 10 tot 17 u
(gesloten op zondag/maandag). Info: 03/232 55 80. Bij de tentoonstelling schreef Karel van Deuren een
essay 'De gespeelde ontroering' .
• Antwerpen / Deurne

Hetprovinciaal Museum voor
Kunstambachten Sterckshof te
Deurne heeft haar keramiek-, meubel- en zilverafdeling uitgebreid met
een aantal relevante stukken. Deze
aanwinsten werdengeintegreerd in
depermanente collectie. De keramiekafdeling van het provinciaal
Museum voor Kunstambachten
Sterckshof kon dankzij een schenking van de Nationale Loterij uitgebreid worden met een aantal belangwekkende stukken waarbij vooral
gestreefd werd naar een inhoudelijke illustratie van o.m. de techniek,
de vormontwikkeling, het gebruik
en de fabricagecentra van de voorwerpen. Zo werden een aantal kruiken in steenwerk ofgres aangekocht. Van deze keramieksoort, die
in de 16de en 17de eeuwgebruikt
werd voor drink- en schenkgerei,
werden een grote en een kleine 'Enghalskruge' en twee kleine drinkkruikjes aangekocht. Alle vier zijn
ze afkomstig uit het Westerwald in
Duitsland. Ze hebben reliefversiering op een kobaltblauwe of mangaanpaarse achter rond. Een vroeg
17de eeuwse imitatie van de bekende
kruikjes uit ditzelfde produktiecentrum werd ook aangekocht. Doornik was in de tweede helft van de
18de eeuw de enige stad in onze gewesten met eenporseleinfabricatie
van enige betekenis. Van het vakmanschap waarmee het porselein uit
deze stad werd gemaakt, getuigt een
aangekocht servies bestaande uit
een soepterrine, diepe en platte borden en schotels. Ze zijn versierd met
het befaamde Doornikse motief `a
la mouche' . Uit dezelfdeporseleinmanufactuur komen ook drie messen met eenpolychroom heft. Vooral in de eerste helft van de 19de eeuw
kende ook Brussel een aantal be-

langrijke porseleinmanufacturen.
Deprachtige classicistische fruitkorf op voet, de `surtout de table', is
een typisch voorbeeld van de produktie van de eersteporseleinfabriek van Elsene(1810-1870). Deze
fruitkorf dateert uit deperiode dat
de directeur van deze firma, F.-Th.
Faber, zichgeassocieerd had met de
Parise porseleinfabrikant C.-C.
Windisch( 1824-1830). De opengewerkte engedeeltelijk vergulde korf
wordtgedragen door drie uitzonderlijk , fijn geboetseerde engelenfiguren, uitgevoerd in biscuitporselein naar een ontwerp van Windisch. Uit de 20ste eeuw heeft het
Sterckshof tot nog toe enkele vazen
kunnen aankopen van de keramiekfabriek Boch Freres-Keramis in La
Louviere. Een met bloemenpatroon
versierde vaas in art deco stijl is gesigneerd 'G. Tecqmenne 1929' .
Voor diezelfde fabriek werkte ook
Charles Catteau, wellicht de bekendste decorateur van Keramis. Er
werden twee vazen aangekocht met
een typische gestileerde versiering
die naar zijn ontwerpen werden vervaardigd. Het Sterckshof zoekt momenteel intensief verder naar interessante keramiek objecten. en
hoot in de nabije toekomst nog enkele voorwerpen in faience aan te
kopen, evenals een aantal siervazen
uit deperiode van rond de eeuwwisseling aan te kopen.
De belangrijkste aanwinst van 1991
is het art nouveau salon van Louis
Majorelle (1859-1926), de voornaamste meubelontwerper van de
`Ecole de Nancy' . Het ensemble bestaat uit twee stoelen, twee armstoelen, een secretaire en een tafeltje met
een blad vangesigneerd inlegwerk
van een achttal houtsoorten. Een
welstellende autohandelaar uit Nancy kocht het salon samen met een
slaapkamer omstreeks 1900-1915
bij zijn vriend en stadsgenoot Ma' orelle. Twee brieven van Majorelle
werden teruggevonden in het secretaire diegetuigen voor hun vriendschappelij ke handelsrelatie. De aankoop is een voltreffer daar het salon
haast inperfecte staat bewaard is gebleven. Uitzonderlijk is dat degrijsgroene fluwelen bekleding met geborduurde bloemmotieven op de
stoelen nog origineel is.
Het museum kocht een zilveren koffie- en theeservies uit de art decoperiode. Hetgeheel omvat een koffiekan, een thee of een suikerpot en
melkkannetje, en werd ca 1925-30
vervaardigd door de Brusselse zilversmid Delheid. Hi'j behoort, naast
Wolfers tot de vooraanstaande Belgische edelsmeden. Na vergelijking
met andere bekende koffie- en theeserviezen van Delheid blijkt dat dit
exemplaar uitmunt door zijn kwaliteit en door de zuiverheid van de lijnen en de details. De verschillende
delen zijn met de hand gemarteleerd
en nietgeforceerd, het laat vermoeden dat van dit model waarschijnlijk slechts een of hoogstens

enkele exemplaren vervaardigd werden. Info: Provinciaal Museum
voor Kunstambachten Sterckshof,
Hooftvunderlei 160, 2100 Deurne,
Tel. 03/324 02 07 of 03/324 7176.
Het museum is dagelijks (uitgezonderd maandag) gratis toegankelijk
van 10.00 tot 17.00 uur. Op aanvraag organiseert de educatieve
dienstgroepsbezoeken.
— Van 12/6 tot 18/10 kan men terecht in het Provinciaal Museum
voor Kunstambachten Sterckshof in
Deurne (Rivierenhof, Hooftvunderlei 160) voor de tentoonstelling
`Kant uit de Belle Epoque: laatste
hoogbloei van het kantwerp'. Deze
tentoonstelling werd gerealiseerd
door de museumstaf van het Textielmuseum Vrieselhof, maar uitzonderlijk opgebouwd in het
Sterckshof. Voor alle inlichtingen:
Prov. Textielmuseum Vrieselhof,
Schildesteenweg 79, 2550 Oelegem,
tel. 03/383 46 80(vragen naar mevr.
F. Sorber of F. De Booser). Een van
de hoogtepunten van de verzameling van het provinciaal Textielmuseum Vrieselhof is de kantcollectie
Isgrig. Deze kantcollectie omvat een
honderdtal schitterende kanten uit
de Belle Epoque en enkele stukken
uit de tweede helft van de 19de
eeuw. Deze collectie wordt hier voor
het eerst aan hetpubliek voorgesteld. Blikvanger op de expo zijn
vier avondjaponnen in kant, een in
duchesse, twee in zwarte zijde
Chantilly en een in Venetiaanse
naaldkant. Deze expo van Belgische
kant, die na vele jaren weer naar
huis kwam,geeft een gevarieerd
beeld van de manier waarop elegante dames uit de hele Westerse wereld
tussen 1870 en 1930 kant apprecieerden. Tergelegenheid van de expo
verschijnt een rijk geillustreerde Nederlandstalige catalogus (120 pag.
met een samenvatting in het Engels). De verkoopprijs bedraagt
600 fr.

met 'In mijn landgoed van taal'
20/7: Lut De Block en Frans Deschoemaeker: twee dichters op de
p
raetstoel bijFrans Terrie; 22/7:
Jan van den Berg met `De fabels van
Jean de la Fontaine', hertaald engecommentarieerd. Genummerde toegangskaarten (tussen 200 a 280 fr of
combinatiekaart a 1000 Fr) te bestellen bij Dienst Toerisme, Grote
Markt, 8630 Veurne: tel.
058/31 21 54.
— In de St.-Audomaruskerk in
Vinkem vindt van 11/7 tot en met
16/8 de tentoonstelling `Moderne
Vlaamse Kunst van Ensor tot Heden'plaats. Dagelijk
s van 14 tot 19
u toegankelijk en op zon- en feestdagen van 10 tot 12 en van 14 tot 19
u. Een overzicht van verschillende
strekkingen en stijlen in de 19de en
20ste eeuw met werk van o.m. James Ensor, Theo Van Rysselberghe,
Emile Claus, Henri De Braekeleer,
Jan Stobbaerts, Pantazis, Fernand
Khnopff, Jacob Smits, Rik Wouters, Valerius De Saedeleer, Gustave
Van de Woestijne, George Minne,
Constant Permeke, Frits Van den
Berghe, Gust en Leon De Smet, Jean Brusselmans, Edgard Tytgat,
Floris en Oscar Jespers, Paul Joostens, Jozef Peeters, Victor Servranckx, Felix De Boeck, Prosper
De Troyer, Oscar Colbrandt, Albert
Van Dyck, Hubert Malfait, Jos Verdeem,
g
Jules De Sutter, Edward
Mesens, Louis Van Lint, Marc
Mendelson, Rik Slabbinck, Luc
Peire, Pol Mara, Roger Raveel en
Octave Landuyt. Info: Opbouwwerk IJzerstreek vzw, Secr. C. Vandoorne, Noordburgweg 71, 8630
Veurne; tel. 058/31 21 24.
• Boom

• Beauvoorde / Veurne / Vinkem

Van 28/6 tot en met 10/9 vindt het
kunstproject `Tuinen Tonen'
plaats, tentoonstelling in de tuinen
van het Parochiecentrum, Dekenij
en Museum(Truyaertsstraat 21),
dagelijks toegankelijk van 10 tot 17
u. Info: 03/844 31 34.

Dat Beauvoorde goed op we is om
het 'poeziedorp' van Vlaanderen te
worden, wordt nog meer kracht bijgezet door de actie 'Poezie in het
dorp' waarbij gedichten van Lut De
Block, Roland Jooris, Frans Deschoemaeker, J.W.F. Buning en Jean de la Fontaine in kalligrafisch
handschrift aan ramen en deuren
uitgehangen worden van 11/7 tot en
met 31/10. Een begeleide wandeling
`Op stap met de muze' vindt plaats
op 12/7, 2, 9 en 16/8, telkens van
15.30 u (vertrek: De Snuffelhoek,
tweedehandsboekenboetiek, Goudenhoofdstraat 44, 8630 Beauvoorde. Deelname: 50 fr.
— Gedurende vijf avonden komen
diverse dichters aan het woord ti'dens het 18de Poeziefestival, telkens
om 20 u in de Driekoningenschuur
13/7: Tine Ruysschaert met 'Cocktailpoezie'; 15/7: Anton van Wilderode met `Dichter J.W.F. Werumeus Buning'; 17/7: Roland Jooris

Het kasteel van Marnix van Sint Aldegonde is een merkwaardig gebouw met een rijk interieur en een
vermaarde koetsenverzameling.
Door de V.V.V.-Klein-BrabantScheldeland werd het initiatiefgenomen om dit kasteel open te stellen
voor individuele bezoekers en wel
op zondag 16/8 en 6/9. Er zijn telkens drie rondleidingen: om 10, 14
en 16 uur. Men dient echter vooraf
te reserveren; V.V.V.-Infokantoor
in het Museum 'De Zilverreiger,
Scheldestraat 18, 2880 Weert (tel.
03/889 06 03). Deelname in de kosten 200 fr(ter plaatse te betalen).
Reeds van vroeger was de interessante koetsencollectie van degraaf
te bezoeken, maar sedert enkele jaren zijn nu ook de woonvertrekken,
het salon, de eetkamer, de bibliotheek, de slaapvertrekken, met hun
mooi meubilair,prachtige schilde-

• Bornem

rijen en allerhande kostbaar porselein te bewonderen. De rondgang
onder leiding van een bekwame gids
duurt ongeveer twee uur en hierbij
wordt alles verteld over degeschiedenis van het kasteel en van de familie de Marnix die tot zijn verre voorzaten ook Filips Marnix van Sint Aldegonde mag rekenen. Deze bekende auteur uit de Nederlandse literatuur, die ook de tekstschrijver van
het Nederlandse volkslied, het `Wilhelmus' blijkt te zijn, was ook burgemeester van Antwerpen en tevens
rechter arm van Willem de Zwijger.
Aan hem wordt een omvangrijke
tentoonstelling gewijd in het kasteel.
• Breda (Ndl)

In Breda's Museum kan men van
1/7 tot en met 16/8 de tentoonstelling `Tijdopnames' , hedendaagse
fotografie met een historische dimensie meemaken. Eveneens foto's
in de tentoonstelling 'Breda's oudste foto's', stadsgezichten en portretten van 19de-eeuwse fotografen,
van 22/8 tot en met 3/1/93. Van
12/9 tot en met 3/1/93 zijn er munten uit het verleden uit eigen collectie te zien in de tentoonstelling
`Rond met Relief' . Info: Grote
Markt 19.
• Brugge

Op 13, 14, 17, 19, 21 en 22 augustus
e.k. nodigt Brugge uit tot het wereldvermaarde Reiefeest. Het is een
evenement dat start om 21 uur en tot
middernacht doorlopend kan bezocht worden. Dit feest, opgevoerd
langs de sprookjesachtig belichte
reien(grachten) en op de Burg, is
een boeiend schouwspel van afwisselende taferelen, die de toeschouwers om beurt terugvoeren naar de
fascinerende Middeleeuwen, de
fonkelende Bourgondische tijd, de
fleurige Renaissance en de frivole
Barok. Meer dan 600 deelnemers
verlenen er met muziek, zang en
dans hun medewerking aan. Alle taferelen worden doorlopend en onafhankelijk van elkaar opgevoerd. De
toeschouwer is derhalve noch door
het aanvangsuur noch door een bepaalde volgorde gebonden. Hi' kan
zich, via een der verschillende toegangspunten, naar om het even welk
tafereel begeven. Om alles te kunnen meemaken is het evenwel aan eraden hetparcours niet later dan 22
uur te betreden. Toegangsprijs: 350
BF. Groepsvermindering ( + 20 p.).
Kaartenverkoop: in de Dienst voor
Toerisme, Burg 11, B-8000 Brugge
(tel. 050/44 86 86 - telex 81 328 `Tibrug' - telefax 050/44 86 00); door
overschrijving (totaal bedrag + 30
BF voor verzendingskosten) naar
postrekening nr. 000-0509907-75
van hogergenoemde Dienst; door
toezending van een in Belgische
frank uitgeschreven internationale
postwissel of Eurocheque (geen andere bankcheques a.u.b.); aan de
verschillende toegangspunten, op

de avonden van de voorstellingen.
— In een beperkte oplage publiceert Renaat Bosschaert de bibliofiele uitgave 'Brugge-Brugge'
waarin naast Brugge-edichten
g van
Anton van Wilderode eveneens 7
houtsneden van Renaat Bosschaert
opgenomen worden. Formaat 300
x 400 mm (velijn van Arches, 250
g.). Dit boek verschijnt ca. oktobernovember en men kan nog intekenen teen de prijs van 2.700 fr bij R.
Bosschaert, Sint-Annakerkstraat 6,
8000 Brugge (tel. 050/33 15 46).
— Eveneens een uitgave over Brugg
e van Robert De Laere die het 2e
deelpubliceert van 'Brugse Kunstenaars omstreeks de eeuwwisseling.'
De inhoud vermeldt leven en werk,
tentoonstellingen en bibliografie
van Hendrik De Graer, Jerome De
Pauw, Rene De Pauw, Donatien De
Zeine, Leon Dieperinck,
Achilles
Hennion, Karel Laloo, Jacob Le
Mair, Honore Levecque, Joost Marechal, Leo Po e, Louis Reckelbus, Karel Simons, Frans Vandersmissen, Leo Vandersmissen, Miel
Verrecas en Andre Vlaanderen. Het
boek telt 208 blz. en meet 155 x‘ 235
mm, isgeIllustreerd met 80 zw.-w.
en 16 kleurenfoto's. Verschijnt se
tember 1992 en kost 950 fr. Bestellen bij Brugs Ommeland vzw., St.Lucaslaan 10, 8310 Assebroek (tel.
050/35 48 24).
— Er zijn opnieuw heel wat aanwinsten in de Stedelijke Musea van
Brugge te noteren. De meest belangrijke nieuwe verwervingen zijn: een
drietal schilderijen uit de Brugse
Sint-Salvatorskathedraal, historisch niet onbelangrijke tafel van de
Zwarte Kat ten behoeve van het Museum voor Volkskunde en de Schenking Luc Peire aan het Steinmetzkabinet. Verder zijn er nog een aantal
aanwinsten van uiteenlopende aard.
Van de Brugse neo-klassieke kunstenaar Pieter Goddyn (1752-1811)
werd uitprive-bezit een fraaie
houtskooltekening aangekocht met
de voorstelling van een mannelijk
naakt in zittende houding. Tot dusver was er van deze weliswaar belangrijke lokale kunstenaar geen
werk in de stedelijke verzamelingen
aanwezig. Deze tekening zal opgenomen worden in de tekeningenverzameling van het Steinmetzkabinet.
Uit het begin van dezelfde 18de
eeuw kon tevens een burijngravure
worden verworven van een Anonieme meester. Het betreft een voorstelling van het Gruuthusepaleis te
Brugge, gedateerd 1732 en afkomstig uit het bekende 'Flandria Illustrata' van A. Sanderus. Dergelijke
prenten met oude stadsgezichten
hebben eengrote documentaire
waarde en hier bepaald voor de kennis van het uitzicht van het voormalig Paleis van de Heren van Gruuthuse, zeker nu in 1992 het Gruuthusemuseum en zijn voormalige bewoners volop in de belangstelling
staan. Zopas schonk de Brugse familie Weissenborn eengeschilderd
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portret van Mevrouw Simone Norree, de moeder van de schenkers.
Hetportret dat Mevrouw Non&
zittend in avondkledij voorstelt dagtekent van 1942 en is een werk van
de Brugse kunstenares Andree Algrain (geboren in 1905). Reeds vorig
jaar werd van dezelfde kunstenares,
die nog gerekend wordt tot de zogeheten Brugse school, een schilderijtje met een stadsgezicht aan ekocht. Vanuit de kunsthandel werd
eveneens een kleurenlitho verworven naar een tekening van Serafijn
Vermote met de Brugse Onze-LieveVrouwekerk als onderwerp. Deze litho werdgedrukt to Doornik bij de
Dewasme. Deprent is duidelijk een
kopie naar de tekening van Serafijn
Vermote die in het Steinmetz-kabinet wordt bewaard (inv. nr.
0.752.11) en 1818 ma g worden gedateerd. Zij toont de Onze-LieveVrouwekerk vanuit het zuidwesten
met het Gruuthusehof. Voor meer
informatie i.v .m . deze aanwinsten
verwijzen we naar het tijdschrift van
de Brugse musea 'Museum bulletin', nr. 2, 1992(40 fr.): Diver 12,
8000 Brugge.
• Brussel
Van 2/6 tot 4/10 zullen de Koninklijke Musea voor Schone kunsten
van van Belgie zes panelen van Michiel Coxcie ( ± 1499-1592) naar de
Lam Godstriptiek van Hubrecht en
Jan Van Eyck voorstellen onder de
vorm van een tentoonstelling-dossier.. Het werk, dat tussen 1557 en
1559 werd uitgevoerd in de kathedraal van Gent, sierde ooit de kapel
van het Koninklijk Paleis in Madrid
en werd in de Napoleontische tijd
doorgeneraal Belliard terug naar
Brusselgebracht; het zou in de jaren
1820 worden verdeeld over de steden Brussel, Berlin en Munchen.
Degeschiedenis van deze panelen is
uiterst ingewikkeld en interfereert
op sommige momenten zelfs met deze van het Lam Gods zelf. De zes panelen die nu in de Koninklijke Musea worden bewaard, zouden deel
uitmaken van de rijke verzameling
van de Prins van Oranje tot ze in
1861 door de Belgische regering
werden teruggekocht. Deze panelen
zullen voor het eerst sinds hun restauratie aan hetpubliek worden getoond en wel in het kader van de
vierhonderdste verjaardag van het
overlijden van Coxcie. Ze getuigen
van de blijvende aantrekkingskracht van een meesterwerk in de
loop der tijden en tonen ook aan in
welke mate de heersende smaak in
eengegeven periode bepaalde wijzigingen ten opzichte van het originele
werk heeftgedicteerd. Forum van
het Museum voor Oude Kunst, 3
Regentschapsstraat, 1000 Brussel.
Alle dagen, behalve op maandag,
van 10 u. tot 12 u. en van 13 u. tot 17
u. Vrije toegang.
— Per besluit van 8 mei 1992 werd
de Vlaamse Commissie voor de
Beeldende Kunst, conform haar

oprichtingsbesluit, opnieuw samenesteld. De leden die reeds aan hun
g
tweede termijn toe waren werden
vervangen door nieuwe leden en de
overige leden werden voor een tweede termijn in hun functie bevestigd.
Hernieuwde samenstelling: de heer
Willy Van Den Bussche, Zandstraat
627 - 8000 Brugge. - Leden: - de heer
Theo Claes - Siegersveldstraat 12 3500 Hasselt - de heer Piet Coessens
- Em. Claus-laan 136 9800 Deinze de heer Jef Cornelis - Sterstraat 20 2018 Antwerpen - mevrouw Leen
De Backer - Anneessensstraat 13 1000 Brussel - de heer Marc De Cock
- Nekkersberglaan 33 9000 Gent - de
heer Ivan De Smaele - Gentsesteenweg 230 - 9620 Zottegem - de heer
Jan De Wilde - Stationsstraat 3 9700 Oudenaarde - mevrouw Catherine De Zegher - Erasmuslaan 32 8500 Kortrijk - de heer Johan Swinnen - Klein Kruisstraat 5.a - 3910
Herk-De-Stad en de heer Johan Van
Bergen - Diestsevest 71 3000 Leuven.
• Gent
In het Museum voor Schone Kunsten (Citadelpark) wordt van 19/6
tot en met 30/8 de 'Collectie De
Graaff-Bachiene'gepresenteerd;
dagelijks toegankelijk (behalve op
maandag) van 9.30 u tot 17 uur. De

collectie van Jacob en Louise de
Graaff-Bachiene ontstond omstreeks 1920. De verzamelaars
woonden in Londen waar ze bevriend raakten met verscheidene
Belgische kunstenaars die als vluchteling in En eland verbleven. Hun
collectie bevat belangrijke schilderijen van Belgische en Nederlandse
kunstenaars als De Smet, Permeke,
Tytgat, Israels en Van Don en,
naast werken van Moore, Chagall
en Zadkine. Info: 091/22 17 03.
— In het Museum voor Sierkunst,
Jan Breydelstraat 5, 9000 Gent,
werd een nieuwe vleugel opengesteld voor hetpubliek. De oude museumcollecties zijn sinds de oprichting van het Museum in 1903 zorgvuldig verzameld. De verzamelingen bevatten vooral 17de- en 18deeeuws meubilair dat opgesteld staat
in de stijlvolle interieurs van het Hotel de Coninck(gebouwd in 1755).
Absoluut hoogtepunt is de nog oriinele eetkamer, waarin de houten
g
kroonluchter, werk van de Gentse
beeldhouwer J.F. Allaert, op zijn
oorspronkelijke plaats hangt. Andere interieurs zijn versierd met
18de-eeuwse wandschilderingen of
zijn bekleed met zijden muurbekledin en. Voor de verlichting wordt
ezorgd door meer dan twintig
g
18de-eeuwse kristallen luchters. Bekende figuren hebben er hun portret
aan de muur hangen, zoals de Franse koning Lodewijk XVIII, van wie
ook het bureau opgesteld staat tussen de fraaie collectie Franse meubels. Het Museum voor Sierkunst
bezit een van de mooiste Art Nouveau collecties van het land. Zowel

de uitbundige Art Nouveau met
haar florale motieven en vloeiend
linens el als de meer constructieve
richting van de 1900-stij1 worden in
de museumcollectiesgetoond. Belangrijke Belgische kunstenaars zoals Henry Van de Velde, Victor
Horta, Paul Hankar, Gustave Serrurier-Bovy en Philippe Wolfers
vinden er hunplaats naast buitenlandse ontwerpers: Emile Galle,
Louis Majorelle, Daum, Decorchemont, Auguste Legras, Ernest Chaplet, Auguste Delaherche, Christo her Dresser, Georg Jensen, Jan
Eisenloeffel, H.P. Berlage en vele
anderen. De Art Deco en de kunstbegrippen uit het Interbellum zijn
vertegenwoordigd door o.a. Albert
Van Huffel, Huib Hoste, Le Corbusier, Emile Lenoble, Jean Gauguin,
Jean Sala, Jean Puiforcat, Gabriel
Argy-Rousseau, Maurice Marinot,
Claudius Linossier, Gaston Eysselinck, Emile Ruhlmann, Chris Lebeau. De collecties uit de jaren 60,
70 en 80 wordengedomineerd door
enerzijds de belangrijkste Belgische
ontwerpers zoals Pieter De Bruyne
en Emiel Veranneman en anderzijds
de Italiaanse vormgeving die vooral
metgroepen als Alchimia en Memphis de meubelkunst uit haar louter
functionele rol weghaalde. Het resultaat: verrassende sculpturale
meubels met vrolijke heldere kleuren engrappige decoratieve elementen. Het Museum toont meubels,
glas en keramiek van o.a. Alessandro Mendini, Ettore Sottsass, Michele de Lucchi, Massimo losa-Ghini, Michael Graves, Marco Zanini,
Martine Bedin, Nathalie Du Pasq
uier, Mateo Thun. Daarnaast werk
van vooraanstaandepost-modernisten als Hans Hollein, Richard Meier, Aldo Rossi. Van Borek Sipek is
belangrijk meubilair, glas en keramiek to zien. Van eigen bodem realisaties van juweelontwerpers Siegfried De Buck, Hendrik Byl, Bernard Francois, David Huycke, Sofie
Lachaert, Emile Souply, Hilde Van
der Heyden en Claude Wezel. Samen met regelmatig wisselende creaties van Axel Enthoven, Frans Van
Praet, Andre Verroken, Frank De
Clercq, Koenraad Dewulf, Jan Godyns, Herman Wittox, Marc Sup
p
l
y, Ludo Verbeke, Leo
Aerts, Luc
Ramael en vele andere vormgevers.
Een internationaleglascollectie met
kunstwerken van o.m. Dana Zamenichova, Bertil Vallien, Frantisek
Vizner, Yan Zorichak en Stanislav
Libensky en Jaroslava Brychtova
wordt wisselendgepresenteerd tussen de belangrijkste nieuwigheden
uit de Belgische tapijt- en meubelstofwereld. En daar bovenop boeiende wisseltentoonstellingen over
hedendaagse vormgeving van hoog
internationaal niveau. Elke dag
doorlopend van 9.30 u tot 17 u., behalve op maandag. Gesloten op 25,
26 dec. en 1, 2 jan. Info: Secr. Brabstraat 12, 9000 Gent; tel.
091/25 66 76.

— Het Zilveren Jubileumfeest van
de Kantclub St.-Katelijne wordt
o.m.gevierd met een tentoonstelling `Katelijne Kant Sant in Eigen
Lant' van 18/7 t/m 20/9 in het Museum voor Volkskunde, Kraanlei
65, 9000 Gent. Dagelijks open van
9.30-12.30 u en van 13.30-17.30 u.
Info: 091/23 13 36.
• Hasselt
De vzw Vereniging voor Culturele
informatie en actueelprentenkabinet (CIAP), Zuivelmarkt 44, 3500
Hasselt (tel. 011/22 53 21) nodigt uit
tot de tentoonstelling 'Info Documenta Kassel' , en dit van 23/6 tot en
met 31/7. Open van dinsdag tot vrijdag van 14-18 u en op zaterdag tot
17 u.
• Kasterlee
N.a.v. het 20-jarig bestaan van het
Frans Masereel Centrum werd een
kunstmap samengesteld met als titel
`3 x 3'. Daarvoor werd de medewerking verkregen van 9 vooraanstaande Vlaamsegrafici: Fred Bervoets, Franky Cane, Albert Daniels,
Enk De Kramer, Nico Lannoo, Ingrid Ledent, Veerle Rooms, Hilde
Van den Heuvel en Linda Vinck.
Eenprofessionele vormgeving garandeert een zeer verzorgd resultaat. De uitgave (formaat 50 x 60),
waarvan de officielepresentatie
wordt voorzien rond 15/10 a.s.,
wordtgemaakt in een oplage van
100 exemplaren waarvan 80 exemplaren voor verkoop bestemd zijn
engenummerd worden in arabische
cijfers. Tot 1/9/92 bedraagt de prijs
er map 20.000 fr. en nadien 25.000
p
fr. Bestelling kan gebeuren door
overschrijving op het rek. nr. 0912224004-17 t.n.v. Frans Masereel
Centrum, Zaardendijk 20, 2460
Kasterlee. Meer info: 014/85 22 52:
vragen naar Jenny Caers.
• Kortrijk

Interieur 92 presenteert in de Kortrijkse Hallen van 15 tot 25/10/92
ruim 150 Europese designfirma's.
Degeselecteerde firma's zijn allen
actief in de sector van de eigentijdse
vormgeving voor de woning en
brengen zowel de nieuwste trends
als de avant-garde voor de woninginrichting. De Biennale heeft in haar
selectie van firma's enprodukten
niet alleen objectieve technische
kwaliteiten of innovaties in rekening gebracht. Naast de puur vormelijke aspecten van meubelen, verlichting,
woontextiel, badkamers,
keukens en interieuraccessoires zijn
facetten als continuiteit van de collecties, commercialisatieconcepten,
publiciteit, internationaliteit, uitstraling, algemeen imago, service
aan klanten e.a. bepalend voor een
kwalitatieve designcultuur. Interieur is ook van mening dat de zorg
voor het nieuwe en de vernieuwing
op het vlak van de materiaalkeuze
en de technologie belangrijk zijn.
Het zijn troeven in het totaalbeeld

van een sterk Europees design imago. Via de selectie '92 wil 'Interieur
Kortrijk' zich affirmeren als de Europese designstad en als twee'
lijkse ontmoetingsplaats voor designindustrie en -cultuur. Info: Interieur, Groeningestraat 37, B-8500
Kortrijk, tel. 32 (56) 22 95 22 32 (56) 22 95 44, fax 32 (56) 21 60 77.
• Lennik
Onder de titel `Arduin' vindt in de
reeks 'Kunst op school' de 8ste tentoonstelling plaats in het St.-Godelieve-instituut, Schapenstraat 39,
van 2/5 tot 10/10. Ook op de Markt
(gemeentehuis, kerk en etalages) en
in het domein Groenenberg, Groenstraat in Gaasbeek zijn er beelden
tentoongesteld. In de raadzaal van
het Gemeentehuis is er tevens een
fototentoonstelling over arduin van
Jacques Vandermosten te zien. Een
catalogus met overzichtelijke informatie is voorhanden op de verschillende tentoonstellingsplaatsen.
• Leuven
In een organisatie van de Afdeling
Nederlandse Literatuur en Volkskunde KULeuven en de Leuvense
Vereniging voor Volkskunde i.s.m.
de Dienst voor Geschiedenis en Folklore van de Provincie Brabant, de
Landelijke Gilden, AVEVE en ABB
wordt van 7 tot en met 27/11 de tentoonstelling `Koekeloerehaan' gep
resenteerd in het Erasmushuis,
Blijde-Inkomststraat 21. Dagelijks
open van 10-12 en van 14-17 u.
Weekends en op 11/11 doorlopend
van 10-17 u. Toe an gratis. De gelegenheidspublikatie `Koekeloerehaan. De haan in de volkscultuur, literatuur en de iconografie' kost 250
fr. Hanen zijn bijzondere dieren,
die door hun statige gang, hun rijke
vedertooi, hun sierlijke staart en
hun Scherp gekraai opvallen. Komt
daar nog bij dat de haan alert, potent en ijdel is en reeds eeuwenlang
kerktorens siert. Omwille van al die
kwaliteiten heeft de haan een vaste
plaats verworven in de cultuurgeschiedenis vanaf de Oudheid via de
bijbel tot vandaag de dag. De tentoonstelling `Koekeloerehaan' zal
door middel van honderden voorwerpen en afbeeldingen de koning
van het neerhof hulde brengen. Bijzondere aandacht gaat naar de symboliek van de haan en zijn gevarieerde aanwezigheid in de volkscultuur,
nl. de spreekwoorden, raadsels,
sprookjes, liederen, kinderspel,
yolks- en bijgeloof, volkssporten en
feestcultuur. Maar ook in de yolksen toegepaste kunst is zijn aanwezigheid opmerkelijk. Vandaar dat
de haan te bewonderen zal zijn in allerlei vormen en materialen: keramiek, porselein, glas, kristal, tin,
hout, kant, papier, zilver, enz. Ook
een dozijn kerktorenhanen zullen
tentoongesteld worden. `Koekeloerehaan' zal een buitengewoon gamma haven tonen zowel in de schilderkunst als in degrafiek. Ook als

decoratief element van degedekte
tafel komt de haan aan zijn trekken.
`Koekeloerehaan' komt tot stand
naar aanleiding van het tienjarig bestaan van de Leuvense Vereniging
voor Volkskunde vzw. Musea,
openbare diensten en partikulieren
hebben hun medewerking verleend.
Ook uit de verzameling van EersteMinister Jean Luc Dehaene komen
mooie stukken naar deze tentoonstelling,
die door het thema en de
zeergevarieerde inbreng een streling
voor het oog zal zijn. Info: Seminarium voor Volkskunde KULeuven,
Blijde-Inkomststraat 21, 3000 Leuven(tel. 016/28 48 56).
• Merendree/Nevele
Wanneer in oktober 1938 Basiel de
Craenepastoor benoemd werd in
Merendree bracht hij, samen met
zijn verhuis uit Bachte-Maria-Leerne, waar hi'j sinds 1931 reeds het
ambt vanpastoor waarnam, ook
zijn Vlaamse Poeziedagen mee. Hi'
was ermee van startgegaan in 1937,
en had voor zijn initiatief van Graaf
't Kint de Rodebeke de beschikking
ekre gen over de rotonde in het
g
ark van het kasteel van Ooidonk.
p
In Merendree hoefde hi'j niet meer
tuitenshuis' tegaan. Van de prachtige pastorie, uniek in Vlaanderen,
gelegen midden in het park Gerolfswal, zal hi' het gastvrije huis maken
van wat degeschiedenis zal in aan
als de Vlaamse Poezie dagen van
Merendree. De oorlog werd een
spelbreker, maar onmiddellijk na de
Bevrijding gaat opnieuw de uitnodiging naar dichters en poezieliefhebbers in Vlaanderen en Nederland.
Tien jaar lang, en van jaar tot jaar
door eengroeiend aantal belangstellenden, werd op de uitnodiging van
Pastoor de Craene ingegaan. Het
hele dorp werd erbij betrokken. Teen de Poeziedagen werd niet alleen
g
de stoep geschuurd, maar werd ook
de hofstedegekalkt en was de grote
schoonmaakgedaan, want de beste
kamer moest dienst doen om een
van de deelnemende dichters en declamators te herbergen. Voor alle
buitenstaanders onverwacht, op O.H.-Hemelvaartsdag in 1956, kwam
het einde. Het overlijden van Pastoor de Craene en enkele maanden
later van zijn naaste medewerker
Paul de Ryck betekende het einde
van de Vlaamse Poeziedagen te Merendree. De comiteleden trachten
het werk verder te zetten in Wemmel, in Meise, dan opnieuw in de
Leiestreek te Deurle en Sint-Martens-Latem, maar sinds enkele jaren
blijft alleen nog de prijsvraag over,
maar de Poeziedagen zijn dood.
Mogelijk had Marie Bonquet, van
bij het begin de accurate secretaresse van de Poeziedagen, dat voorzien. In 1985 nam zij het initiatief
tot oprichting van een v.z.w. Basiel
de Craene, met als doelstelling de
werken van Pastoor de Craene verder te zetten. Vijf jaar geleden, in
1987, heeft de v .z.w . zich ingezet

voor `vijftig jaar Vlaamse Poeziedaen' . Het werd een succes, maar
g
daarna werd het weer stil. Ondertussen stond depastorie te Merendree,
het domein Gerolfswal, te vervallen. Maar bij koninklijk besluit van
12 april 1974 zijn pastorie en het
omliggend park beschermd. Dan
heeft degemeente Nevele, waartoe
Merendree behoort, zich voor de
restauratie ingezet. Die restauratie
is vandaag een feit, zowel voor de
pastorie als voor het park en het
poezieplein. En er is meer: de burgemeester van Nevele werd voorzitter
van de v .z.w. Basiel de Craene, en
depastoor secretaris. Nu zijn alle
elementen aanwezig om Merendree
te doen herleven, en dat is ook de bedoeling. Daarom nodigt de v .z.w .
Basiel De Craene (Hammeken 13,
9850 Merendree) op 29/8 uit tot de
Basiel de Craene-Poeziedag die gehouden wordt op het Poezieplein,
Gerolfswal, in Merendree. Om 10
u.: Plechtige Eucharistieviering in
de St.-Radegundiskerk; 11 u.: bezoeking aan graf van priester-dichter Basiel de Craene; 12 u: wandelconcert van de Harmonie van Nevele; 12.30 u.: (mits inschrijving) middagmaal in Parochiehuis; 14.30 u.:
voordracht van Johan van Mechelen over B. de Craene en de Poeziedagen; Rudolf van de Perre over
Poezie in Vlaanderen. Veertig jaar
later' ;• declamatie door Annick Callebaut, Piet Daeren, Katlijn De
Naeyer, An-Sofie De Smedt en Ilse
Vanhoucke in eenpresentatie van
Maria Sesselle; hulde aan dichteres
Julia Tulkens n.a.v. 90ste verjaardag. Info en inschrijving bij de
v .z.w .
• Oostende
Het PMMK, Romestraat 11, organiseert de tentoonstelling 'Modernism in Painting. Tien jaar Schilderkunst in Vlaanderen', van 28/6 tot
en met 21/9. Eind de jaren '70 werd
de internationale kunstscêne opgeschud door de opkomst van de Duitse 'Nieuwe Wilden' en de Italiaanse
`Transavantgarde' Deze nieuwe,
overwegend figuratieve schilderkunst,gekenmerkt door een exuberantepicturaliteit kende ook in
Vlaanderen haar gevolg. De initiele
vrees dat het zuiver regionale variaties betrof op een internationaal fenomeen dat zich hoofdzakelijk in
Duitsland en Italie afspeelde, werd
gemilderd door te verwijzen naar de
icturale traditie in Vlaanderen. De
p
schilderkunst ontwikkelde zich in
Vlaanderen tot merkwaardige
hoogtepunten in de kunstgeschiedenis, gaande van de boekverluchtinen en de Vlaamse Primitieven tot
g
Roger Raveel. 'Modernism in Painhilderkundt
in
sc
ting. Tien jaar
Vlaanderen' wil een panoramisch
overzicht bieden van wat Vlaanderen aan 'one schilderkunst gedurende het afgelopen decennium
heeft voortgebracht. De titel 'Modernism in Painting' houdt een stel-

lingname in. Vooreerst is het de
overtuiging van conservator W.
Van den Bussche dat de schilderkunst het hoogtepunt van de plastische creativiteit in de jaren '80
vormde. 'Modernism' refereert in
de eersteplaats naar vernieuwing.
Vernieuwing kan in sommige gevallen in het medium liggen, maar heeft
meestal meer te maken met de wijze
waarop een bepaald medium wordt
gebruikt. Aldus is binnen een klassiek medium zoals de schilderkunst
de vernieuwing perfect mogelijk. De
geografische beperking tot Vlaanderen wordt vanuit de rijke picturale traditie verklaard. Kenmerkend
voor de nieuwe schilderkunst uit de
jaren '80 is precies het negeren van
het internationalisme — dat zo typisch was voor de conceptuele
kunst, en het minimalisme en de arte
povera in de jaren '70 — en het herwaarderen van het regionalisme. De
ongeveer 50 schilders uit deze tentoonstelling hebben erg uiteenlopende stijlkenmerken. De enen houden het figuratief, terwijl de anderen bij het abstracte zweren. Bovendien staan degrote formaten, de
brede borstelvegen, de pasteuze materie en het uitbundig coloriet van
het begin van de en
jar '80 tegenover
de verstilde, introverte, ingetogen
schilderij(tjes) vna tien jaar later. Al
is dit eengrove veralgemening, ze
kan toch maatschappelijk worden
verklaard. Dezegrote groep schilders wordt in drie chronologisch
opeenvolgende groepen onderverdeeld. Op een moment dat het allerminst evident leek om borstel en
verf ter hand te nemen en te schilderen hebben sommigen al naam gemaakt. Figuren als F. Bervoets, R.
De Keyser, K. Dierickx, Y. Theys,
e.a. annonceerden een doorbraak
van de schilderkunst in de jaren '80.
Ze worden elk met 1 recent werk
vertegenwoordigd in een `eresalon'
De tweedegroep bestaat uit schilders diegedurende de volle jaren '80
actief waren, die niet alleen een eigen identiteit in de moderne schilderkunst in Vlaanderen hebbengevonden maar tevens de schilderkunst in Vlaanderen in de jaren '80
fundamenteel hebben beInvloed.
Elk van hen toont in het P.M.M.K.
een zestal werken waaruit hun evolutie in het afgelopen decennium
duidelijk moet blijken (W. Swennen, Ph. Vandenberg, M. Maet,
...). Schilders als J.M. Bijtebier, P.
Buggenhout, L. Tuymans, e.a. begonnen hun loopbaan halverwege
de jaren '80 en hebben een veelbelovende toekomst voor zich liggen.
Anderen hebben in de jaren '80
nieuwe we en opgezocht C. Clarysse, A. Maes, ...). Tesamen vormen
zij de derde groep waarvan elke vertegenwoordiger 2 tot 3 schilderijen
toont. Kwalitatief gezien staat de
schilderkunst in Vlaanderen op een
hoog niveau. 'Modernism in Painting' wil de hedendaagse Vlaamse en
vooral jone
schilderkunst van een
g
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ruimere internationale bekendheid
latengenieten. Vanuit deze optiek
zal tergelegenheid van de tentoonstelling een tweetalig boek verschijnen waarvoor conservator W. Van
den Bussche en enkele vooraanstaande binnen- en buitenlandse critici een tekstbijdrage leveren (Willem Elias, Florent Minne, Bert Poelier, Achille Bonito Oliva en Hans
P
Sizoo). De tentoonstelling is dagelijk
s van 10 tot 18 uur te bezoeken.
Gesloten op dinsdag. Toegangsprijzen: volwassenen; 100 fr.; reductiehouders: 50 fr.; kinderen – 14 j.
ratis. Geleide bezoeken (max. 25
g
pers.) kunnen worden aangevraagd
op het tel. nr. (059) 50 81 18. Prijs:
1.000 fr. Elke dag om 14 u. start er
in het museum eengeleid bezoek
voor individuelen. De N.M.B.S.
kent van 28 juni tot 21 september
romotievoorwaarden toe aan de
p
treinreizigers die zich naar de tentoonstelling 'Modernism in Painting' be even. Inlichtingen in elk
station van de N.M.B.S.
• Oudenaarde

Kunstschilder Lode Herreman (Terkerkenlaan 29, tel.(055) 31 35 72)
heeft n.a.v. zijn 60ste verjaardag
een kunstboek laten verschijnen
waarin naast een biografie van de
kunstenaar tevens 12 wenskaarten
worden meegeleverd. Het werk is
overvloedig geillustreerd met zw.w. en kleurenreprodukties van het
werk van de kunstenaar. Het boek
kost 750 fr., het telt 56 blz. en is A4
formaat. Meer info bij de kunstenaar.
• Puurs

De tentoonstelling `Aquarel en
Gouache' vindtplaats van 12/6 tot
en met 2/8 in het Museum 'De
Bres', Oud Gemeentehuis, Ruisbroek-Dorp. Open op weekdagen
van 14 tot 17 u.(gesloten op zaterdag) en op zondag van 14 tot 18 u.
Info: 03/88648 95 of 03/886 8719.
• Retie

In het Provinciaal domein van Retie
(Kastelse Dijk) wordt van 23/5 tot
en met 20/9 de tentoonstelling
Woor-beeldig Prinsenpark '92',
waarbij het domein bezaaid wordt
met sculpturen en installaties. Al
wandelend in hetprachtige domein
kan je kennismaken met een groot
assortiment van beeldende kunst.
Sommige jonge kunstenaars werken
met materialen die in het bos aanwezig zijn. De sculpturen en installaties liggen verspreid over een wandelpad van ruim 3 kilometer. Sommige werken liggen ietwat verdoken
in het bos, anderen zijn goed zichtbaar vanop het pad. Ongeveer de
helft van de sculpturen is nieuw
werk. Er zijn kunstenaars die hun
creaties overbrengen van hun atelier, echter niet met degeijkte sokkel, maar zoveel mogelijk geintegreerd in de natuur. Materialen zoals marmer komen niet in aanmer-

king. Andere kunstenaars werken
terplaatse met materialen en elementen die ze uit het bos halen: bomen, banken, wachthuisjes en zo
meer. Volgende kunstenaars doen
mee: Marcel Van Maele, Kris Fierens, Dre Peeters, Dirk Mae ens,
Marc de Roover, Paul Perdieus, Peter van Impe, Zjos Me is, Ann
Dieltjens, Annie Andriessen, Werner Paenen, Gisleen Heirbaut, Marga, Willem-Adriaan Plugge, Kris
Van Dessel, Linda Molleman, Stef
Van Eyck, Jan Van Veen, Corinne
Taunay, Lucas Coeman, Marc Jambers, Robert Buck, Jiirgen Voordeckers, Danny Devos, Sigefride
Hautman, Cel Crabeels, Laurent
Lauwers, Pierre Mertens en Guido
Van Causbroeck. Het `Beeldig Prinsenpark' is te bereiken langs de E34,
afrit 25 Turnhout-Oost, richting
Retie. Vanuit Retie neemt men richting Geel. Eveneens te bereiken
langs de E313, afritten 24 en 23
Geel-Oost of -West, richting GeelRetie. Er is een ruimeparking. Gratis toegang. Catalogus ter plaatse
verkrijgbaar. Voor meer info kunt u
steeds terecht bij de directie van de
provinciale domeinen, Turnhoutsebaan 246 in 2100 Deurne. Tel.
014/37 91 14, 03/324 51 70 en
03/324 52 80.
• Roeselare

De kunstkring 't Paletje organiseert
van 28/8 tot en met 4/10 een Kunsthappening-circuit , waarvan de officiele opening plaatsvindt in het gasthof 'Agora' in Beveren om 20 u. op
28/8. Een twintigtal kunstenaars,
alien leden van 't Paletje met een
120-tal kunstwerken stellen hun
werken in 7 horeca-zaken in de regio
Roeselare tentoon. De bedoeling is
om de werken niet te concentreren
op een plaats en zo ook een veel ruimerpubliek te bereiken. Parallel
met deze tentoonstelling voorziet
men ook een tiental muzikale optredens van diversegroepen, die voor
hetpubliek gratis toegankelijk zijn,
met o.a. volksmuziek,
jazzband,
klarinetkwartet enz...
• Terneuzen/Hilversum/Eernegem

Concept, literaire uitgave van de
culturele vereniging 'De Koofschep'
(Postbus 1313, 1200 BH Hilversum
en Kerkhofstraat 2, 8480 Eernegem)
organiseert op 29/08 in `Scheldorado' , zaal 'Curacao' in Terneuzen de
6e Culturele dag. Om 13 uur opening van de boekenmarkt, om 14
uur Academische zitting met o.m.
uitreiking van de 'Concept' Haikuprijs 1992 en de 'Concept' Poeziep
rijs.
k Tevens an men deelnemen
aan het dichtersdiner (800 fr.). Info
op bovenvermelde adressen. Inschrijven voor 10/08 !

kring de mogelijkheid te bieden gelijktUdig tentoon te stellen. Dat
moest uiteraard op diverse lokaties.
Ookprive-woningen hoorden tot
hetparcours. Het idee werd ontleend aan het Gentse `Chambres
d'Amis'. De (dialectische) naam
werdgekozen naar analogie met een
astronomische manifestatie, die
g
gelijktijdig lie en die `Pwojsekes
Pruuve' heette. Dit kunstgebeuren
kende succes en werd het eerste van
een traditie. Meteen was duidelijk
dat deze aanpak kunstenaars en publiek anders confronteerde en dat
het voor beidepartijen een positieve
belevenis was. Maar omdat niet iedereen elk jaar weer met een eigen
tentoonstelling kan uitpakken en
om aan de toeschouwer meer variatie te bieden, konden in later edities
ook de vrienden, degenodigden,
van de kringleden terecht. De 'on
ste uitgave, 1991, telde liefst 75 deelnemers uit de Euregio die aantraden
op een 30-tal lokaties. Tongeren
bleek toen te klein. Omdat de onderneming een afgetekend en groeiend
succes kende, lieten ook anderegemeenten interesse blijken. De toenadering resulteerde in een tentoonstellingsareaal dat haast heel ZuidOost-Limburg bestrijkt. Immers, de
gemeenten Bilzen, Zutendaal, Kortessem, Riemst en Borgloon nemen
deel en stellen ruimten ter beschikking. De organisatie zit nu in handen van een Kims Pruuve-comite,
geleid door de voorzitter-generaal
van de Tongerse Kunstkring, de
heer Herman De Buyzer, en met
daarin naast de afgevaardigden van
de Tongerse kunstkring ook de cultuurfunctionarissen van de deelnemende gemeenten. De onderneming
loot onder de auspicien van de
Limburgse Federatie voor Beeldende Kunsten en van de Tongerse Culturele Raad. Zij genet de bescherming van de minister van cultuur,
van degouverneur van Limburg,
van de bestendig afgevaardigde
voor Cultuur, van de burgemeesters
en cultuurschepenen van de deelnemendegemeenten. Kims Pruuve
staat nu open voor elke kunstenaar
die wil deelnemen. Om wildgroei te
vermijden en om te waken over de
kwaliteit, het niveau, van het aanbod, oordeelt een selectiecomite onder het voorzitterschap van oudacademie-directeur Valrere Ulrix.
Kims Pruuve '92 start op 25/6 om
19 u. in Galerij T2000 aan de Stationslaan te Tongeren. Daar levert
eengroepstentoonstelling een staalkaart van het KP-aanbod. Elders
bieden diaprojecties een overzicht.
De tentoonstellingen van om en bij
de 100 deelnemers lopen tot en met
12/7. Een verzorgde catalogus
maakt de bezoeker wegwijs.

met de dood' en deze luxe-uitgave
wordtgenummerd en gesigneerd.
Intekenen kan nog tot 10/7 (adres:
Rivers 61, 9930 Zomergem, tel.
091/72 57 60; rek. nr. 390-075066739 teen
g
de prijs
van 1850 fr. Het
boek telt 96 blz., bevat 40gedichten
en 12 houtskooltekeningen van Patrick Ysebaert (245 x 300 mm,genaaid).
• Zonnebeke

Van 11/7 tot en met 23/8 organiseert het Gemeentebestuur een tentoonstelling onder de titel 'HerDenken' , een confrontatie van beeldende kunstenaars met fotomateriaal van Passchendaele 1917 in de
Vrij Gesubsidieerde Basisschool
Passendale en het C.C. Kasteel.
R.D.

TENTOONSTELLINGEN
In deze rubriek worden alleen berichten opgenomen die aan het redactiesecretariaat toegestuurd worden. Gelieve rekening te houden met
onze tijdslimiet voor het afleveren
van de kopij aan de drukker. Die daturn is voor nr. 242(sept.-okt. 1992)
vastgesteld op 15 augustus 1992.
A ls erbij een tentoonstelling een daturn vermeld staat die bij het verschijnen van dit nummer voorbij is,
betekent dit dat we het bericht te
laat ontvangen hebben om het nog
in het vorige nummer te kunnen opnemen. Ter wille van de documentaire waarde worden die berichten
toch opgenomen.
Met oprechte dank voor uw medewerking.
De Redactie

• Pierre Alechinsky

Keuze van 40 werken uit voorbije 20
jaar, Kunstcentrum Hof Ter Doeyer, Beekmeersstraat 9, 9636 Nederzwalm, van 29/6 t/m 6/9, open van
woensdag t/m zondag van 14 tot
18 u.
• Jits Bakker

Sculpturen, Kunstforum, 9820
Schelderode, van 24/4 t/m 31/5.
• Patrick Benedictus

1985Overzichtstentoonstelling
1991, Richardstraat 19, 2060 Antwerpen, van 16 t/m 25/4.
• Albert Daniels & Lieve Bijnens

Grafiek & keramiek, Kunstcentrum
Hof Ten Doeyer, Beekmeersstraat
9, 9636 Nederzwalm, van 1 t/m
21/6.

• Zomergem
• Tongeren

In 1987 startte de Tongerse Kunstkring het initiatief Pruuve' .
Het opzet was aan alle leden van de

Dichteres Maria Sesselle kondigt de
uitgave van haar zesde poeziebundel
aan diegepubliceerd wordt als een
kunstboek. De titel luidt 'Tango

• Werner Bischof (1916-54)

Foto's, Prov. Museum voor Fotografie, Waalse Kaai 47, 2000 Antwerpen, van 8/5 t/m 21/6.

• Renaat Bosschaert
Schilderijen, tekeningen, grafiek,
Zaal Pax, Zeedijk 673, 8300 Knokke-Zoute, van 1 t/m 30/6.

• Guido Haazen
`Portretten', foto's, CC. Dekenstraat 40, 3550 Heusden-Zolder,
van 4/7 t/m 3/9. Doorlopend.

• Christian Carez
Foto's, Fotogalerij C.C., Kunstlaan
5, 3500 Hasselt, van 25/4 t/m 17/5.

• Wilhelm Heiliger
Fotoschilderijen en -sculpturen,
Stichting Veranneman, Vandevoordeweg 2, 9770 Kruishoutem, van
9/5 t/m 6/6.

• Anthony Caro
Sculpturen, Stichting Veranneman,
Vandevoordeweg 2, 9770 Kruishoutern, van 9/5 t/m 6/6.
• Julo Demeyere
Pastels, Kunstgalerij Verkest, Ieperstraat 45, 8700 Tielt, van 3 t/m
31/5.
• Roland De Voider
Recent werk, Abdijhoeve, Marktstraat 1, 8460 Oudenburg, van 31/7
t/m 30/8.

• Lode Herreman
Recent werk(schilderijen), BAClokalen, St.-Jozefsplein 8, 9700 Oudenaarde, van 20/6 t/m 10/7, dagelijks tijdens kantooruren; schilderijen en terracotta, Salle des Arts,
Grand' Place, Arras (Fr), van 2 t/m
18/10, op werkdagen van 10-12 en
van 14-18 u.

• Frederic Morin
Glassculpturen en metaal, Galerij
Belarte, Kortestraat 3, 3000 Leuven, van 15/10 t/m 15/11, van
woens- t/m zaterdag van 10.3013.30 en van 14.30-18 u.
• Nocolas Morin
Geblazenglas, Galerij Belarte, Kortestraat 3, 3000 Leuven, van 15/10
t/m 15/11, van woens- t/m zaterdag
van 10.30-13.30 en van 14.30-18 u.
• Paul Neefs
Objecten, zeefdrukken, tekeningen,
Art Gallery `Le Faux Miroir', St.Annastraat 10 (Grote Zavel), 1000
Brussel, van 29/4 t/m 8/6.
• Willy Peeters
Bronssculpturen, Paterspand, Patersstraat 100, Turnhout, van 25/4
t/m 17/5.

• Frank Engelen
Recent werk, Galerie Path, Leo De
Bethunelaan 59, 9300 Aalst, van
25/4 t/m 31/5.

• David Hockney
Recent werk, Paleis voor Schone
Kunsten, Koningsstraat 10 (individuelen) en Ravensteinstraat 23
(groepen
roe
en in1000
Brussel, van 13/6 t/m 26/7, dagelijks van 10 tot 16.45 u.

• Jan Felix
Recent werk, Instituut H. Familie,
Hoogstraat 15, 8460 Oudenburg,
van 10 t/m 27/8.

• Emiel Hoorne
Grafiek, ABB-Galerij, Hoek ebouw Diestsevest, 3000 Leuven, van
25/5 t/m 30/6.

• Jose Picon
Recent werk, Gallery ARGO, Zeedijk 734, 8300 Knokke-Zoute, van 1
t/m 26/5.

• Veerle en Edgard Fonteyne
Recent werk, Romaanse St.-Ellgiuskerk, Oudenburg, van 1 t/m 15/8.

• Lionie Kirschfink
Sculpturen, Binnentuin Kunstcentrum Hof Ten Doeyer, Beekmeersstraat 9, 9636 Nederzwalm, vanan
31/5.

• Marcel Rademakers
Schilderijen, pastels, tekeningen, in
de `Zevende Hemel' in Harderwijk
(Ned.) van 20/6/92.

• Frederick Franck
Recente schilderijen en tekeningen,
Galerij Tamara, C.C., Kunstlaan 5,
3500 Hasselt, van 25/4 t/m 17/5.
• Frans Gentils
Recent werk, A.D. Gallery, Romestraat 6, 8400 Oostende, van 9/5
t/m 14/6.
• Jef Geys
Sculpturen, schilderijen, installaties, foto's, documenten, tekening
en, Paleis voor Schone Kunsten,
Ravensteinstraat 23, 1000 Brussel,
van 13/6 t/m 26/7, dagelijks van 10
tot 16.45 u.
• Rafael Gorsen
`Gedeshumaniseerde mensen: Robots', Art Gallery Branzinni, Fortenstraat 111, 9250 Waasmunster,
van 16/5 t/m 23/6; in Kerk van Mariakerke, Kruisweg, 6, 7, en 8/6.
• Roy Grayson
Etag,
e Galerie Fortlaan 17, 9000
Gent, van 9/5 t/m 14/6.
• Hector Guimard
Overzichtstentoonstelling, Musee
d'Orday, Parijs, tot 19/7.
• Francesc Guitart
Grafiek, werk op papier, boeksculpturen, brons, Kunstcentrum
Hof ten Doeyer, Beekmeersstraat 9,
9636 Nederzwalm, van 3 t/m 24/5.

• Marian Komacek
Grafiek, Grafiekgalerie, Oude
Kerkstraat 64, 2018 Antwerpen, van
12/6 t/m 5/7.

• Guy Pequeux
Recent werk, Galerij Argo, Zeedijk
734, 8300 Knokke-Zoute, van 29/5
t/m 22/6.

• Willy Truyens
`Catalogus van het alledaagse', foto's, CC. Dekenstraat 40, 3550
Heusden-Zolder, van 5/6 t/m 2/7.

• Ella Koopman
Stoffen voor interieurdecoratie, Desender, Rogierlaan 42-46, 8400 Oostende, van 13/6 t/m 1/7.

• Bart Twewissen
Recent werk, Kasteel Terpoorten,
Diepenbekerweg 65/1, 3500 Hasselt, van 4/5 t/m 11/9, dagelijks ti'dens kantooruren.

• Oldrick Kulhanek
Grafiek, E.A.-Gallerij, Oude Kerkstraat 64, 2018 Antwerpen, van
24/4 t/m 24/5.

• Roger Van Belle hem
Hulde-tentoonstelling, Casino Kursaal, Oostende, van 27/6 t/m 29/8,
dagelijks van 15 tot 19 u.

• Nadya Levi
Sculpturen, C.C. Scharpoord,
Meerlaan 32, 8300 Knokke-Heist,
van 5/7 t/m 27/7, open van 10 tot
21 u.

• Cecile Vandoorne
Grafiek, etsen, houtsnede, zeefdruk,portret, naaktstudie, keramiek en zijdeschilderen, Wijngaardstraat 7, 8870 Izegem, van
17/10 t/m 1/11/92, open op zaterdag van 14-18 u, op zondag van 1012 en van 14-18 u.

• Lucas
Tauromachie: schilderijen, Stichting Veranneman, Vandevoordeweg 2, 9770 Kruishoutem, van 13/6
t/m 11/7, open van di tot en met za
van 14/18 u.
• Paul & Marika Messely
Recent werk, Kunstcentrum 't Hof
to Puttens, Wichelsestraat 20-22,
9340 Lede, van 18/4 t/m 10/5.
• Aernout Mik
Istallatie 'Fiir Nichts Und Wieder
Nichts', Deweer Art Gallery, Tiegemstraat 6A, 8553 Otegem, van za.
tot di. van 14 tot 18 u.

• Noel Vandorpe
Olieverfschilderijen, Kunstgalerij
Landhuis 't Wilgenerf, Elzendammestraat 1, Elverdinge, van 9 t/m
31/5; op 25, 26 en 27/9, O.C. Geluveld.
• Marie-Jeanne Van Hove
Aquarellen, Kunstgalerij Verkest,
Ieperstraat 45, 8700 Tielt, van 3 t/m
31/5.
• Antoine Van Riet
Schilderijen, De Kasteelhoeve,

Doorniksesteenweg 314, 8582 Avel, van 5/6/ t/m 25/8.
em-Outrijve
g
• Theo Van Rintel
Olieverven, Kunstgalerij Verkest,
Ieperstraat 45, 8700 Tielt, van 3 t/m
31/5. Van 27/6 t/m 31/7, overzichtstentoonstelling, Casino Kursaal, Oostende, dagelijks van 15 tot
19 u.
• Henri Van Straten (1892-1944)
Retrospectieve, 't Elzenveld, Lange
Gasthuisstraat 45, 2000 Antwerpen,
van 8 t/m 24/5; Abdijhoeve,
Marktstraat 1, 8460 Oudenburg,
van 18/12 t/m 12/01/93.
• Hubert Verbruggen
Openluchttentoonstelling,
C.C.
Brussel, Oude St.-Nikolaaskerk van
Neder-Over-Heembeek, St.-Nikolaasplein 5, 1120 Brussel, in de tuin
van de Oude Kerk, van 20/6 t/m
31/1/93.
• Andre Vercruysse
`Beelden van Passie', Ardooisesteenweg 228, 8800 Roeselare, van
28/5 t/m 7/6.
• Rik Vermeersch
Recent werk, Abdijhoeve, Marktstraat 1, 8460 Oudenburg, van
15/11 t/m 15/12.
• Alex Vermeulen
`Terra Refrigera', Arti et Amicitiae,
Rokin 112, 1012 L.B. Amsterdam
tot 7/6.
• Manfred Wakolbinger
Recent beeldhouwwerk, Galerie
Fortlaan 17, 9000 Gent, van 26/6
t/m 30/8(gesloten van 15/7 t/m
15/8), open woe, do, vrij van 10.3012 en van 14-18.30 u; zater- en zondag van 10.30-18.30 u.
• Walter Wanten & Simone Vermeulen
Recent werk, Art Gallery Branzinni, Fortenstraat 111, 9250 Waasmunster, van 26/6 t/m 4/8, open op
zat.-, zon.-, maan- en dinsdag van
14 tot 19 u.
• Jan Withofs
Recent werk, CIAP, Zuivelmarkt
44, 3500 Hasselt, van 16/5 t/m
13/6.
• Groepstentoonstelling
— '4 x Beeldhouwkunst' met werk
van Jan De Wachter, Jef Mouton,
Johan Parmentier en Paul Perneel,
C.C. Kortrijk, van 18/4 t/m 24/5.
— 'Kunst is vrouwelijk', met werken van Akarova, Denise Debaes,
Marie-Ange Debruyne, Lydia Deveen-Depauw, Marie-Cecile Forget,
Alberte Fourie, Marie Framhout,
Gyll, Ingrid Hoste, Louise-Marie
Preux, Alice Vandeperre, Edith
Vandevelde, Mari'jke Van Neygen,
C.C. Brussel, St.-Niklaasplein 5,
Neder-Over-Heembeek, van 24/4
t/m 21/6.
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— Atelier De Gryse, Gentsesteenweg 41-43, 8500 Kortrijk: recent abstract werk van Pol Pazmany, Filip
Loosvelt, Jean De Gryse, Bruno
Groensteen en Pol Deblauwe, van 1
t/m 31/5.
— Hubert Marchand(schilderijen)
en Pieter Vanneste(beeldhouwwerken)ke
, Stedelij
Academie voor
Plastische Kunsten, 0.-L.-Vrouwestraat 25, 2600 Berchem, van 5/5
t/m 5/6.
— 'Jong Talent 38 - Beeldhouwkunst' in het Prov. Centrum Arenberg, Arenbergstraat 28, 2000 Antwerpen, van 7/5 t/m 14/6, met werk
van Philip Aguirre y Otegui, Christine Clinckx, Mireille Desguin en
Paul Perdieus.
— Van 9 t/m 23/5 in Galerij Depyere, Kerkstraat 59, 8520 Kuurne,
p
met werk van Philippe Bouttens,
Andre Deroo, Octave Landuyt, Piet
Moerman, Jan Vandekerckhove,
Robie Van Outryve, Jose Vermeersch en Rik Vermeersch.
— `Benvenuto it Ventuno' met werken Kees Barten, Jan Carlier, Willo
Gonissen, Nina Haveman, Willy
Peters, Jan Janssens en Johnny Michel, Gele Zaal, Nonnemeersstraat

26, 9000 Gent, van 16/5 t/m 28/6.
— In het C.C. Heusden-Zolder,
Dekenstraat 40, 3550 Heusden-Zolder: `Houtsculptuue, van 17/5 t/m
30/6, werk van Pieter Celie, Stefan
Custers, Lucas Pellens, Marc De
Roover, Paul Gees, Peter Jacquemyn, Jean-Georges Massart, Willy
Peters, Tony Schrijvers, Camiel
Van Breedam, Willy Vanparijs, Johan Van Roy en Jaak Vuylsteke.
— Selectie Belgische Kunstenaars
voor Documenta IX: Guillaume
Bijl, Patrick Corillon, Thiery De
Cordier, Raoul De Keyser, Wim
Delvoye, Jan Fabre, Michel Francois, Bernd Lohaus, Marcel Mae
er, Panamarenko en Luc Tuymans,
Museum Dhondt Dhaenens, Museumlaan 14, 9831 Deurle, van 17/5
t/m 9/8, open van wo t/m vrijdag
van 14-18 u. en op zater- en zondag
van 0-12 en van 14-18 u.
— Gert Broeckx en Leo Loomans
met schilderijen, aquarellen, monto es, applicaties, superposities op
zijde, C.C. de Bosuil, Jezus-Eik,
van 22/5 t/m 8/6.
— Joost Franken (meubelen) en
Lief Jansen(grafiek: hoogdruk),
Galerij De Witte Beer, Witte Beer-

straat 7, 8200 Brugge-St.-Andries,
van 25/5 t/m 5/6.
— Arie Van de Graaf(schilderijen)
en dochter Arlette Van de Graaf (juwelen), kunstgalerij 'Mercator',
Lodderdamstraat, 9150 Rupelmonde, open in juni.
— Werhalen enparadoxen', werk
van Jean Am e, John Bulteel, Jean
Jacques Deweerdt, Stefaan Roelstraete en Luc Verbist, van 5/6 t/m
20/7, Atelier De Gryse, Gentsesteenweg 41, 8500 Kortrijk, dagelijks
van 10-12 en van 14-19 u.(behalve
op dinsdag).
— Kunstproject van de Vierde
Vrije Grafiek, 13/6 t/m 12/7, Tabakspakhuis, Kleine Koraalberg 3,
2000 Antwerpen, met werk van de
studenten van de Hogeschool voor
Beeldende Kunst St.-Lucas Antwerpen: Mar' on Bellen, Lies Blomme,
Kris Cuyckens, Patricia De Keyser,
Klaar Mertens, Hilde Van Passen en
Anje Vanryckeghem met grafiek,
installaties, fotografie en sculpturen.
— Galerie Fortlaan 17, 9000 Gent,
van 15/7 t/m 15/8, werk van Peter
Buggenhout, Gunter Damisch, Ursula Mumenthaler, Eric Snell en Jan

Van Munster, woe, do, vrijdag van
10.30-12 en van 14-18.30 u, zater- en
zondag van 10.30-18.30 u.
— Internationalegroepstento met
werk van F. Marangoni, Luisella
Carretta, Enzo Tinarelli, Mario
Callens en Marco Pellizola, A. Demedtshuis, St.-Bavostraat 15, 8710
St.-Baafs-Vijve, van 5 t/m 27/9.
— Galerie 'De Peperbusse', Prins
Boudewijnstraat 7, 8400 Oostende:
Enzo Tinarelli, Frederica Marangoni, Marco Pellizola, Luisella Carretta en Mario Callens, van 16/10 t/m
5/11.
— `Accrochage' met werk van Victoria Bell, Ingrid Castelein, Luc
Claus, Gisela Kleinlein en Peter Van
Gheluwe, Galerie Path, Leo de Bethunelaan 59, 9300 Aalst, van 6/6
t/m 10/7.
— Zomersalon van 12/6 t/m 30/8,
Galerij 't Hof te Puttens, Wichelsestraat 20-22, 9340 Lede, werk van
Noel Van Cauwenbergh (brons),
Paul Vanpeteghem (etsen), Willy
De Jae her (olieverf), Carl Prevot
(olieverf) en Regis Portier (olieverf), vrijdag 19-22 u, weekend en
feestdag van 14 tot 22 u.
R.D.

Bibliotheek
Werk ter bespreking insturen naar:
Redactiesecretariaat 'Vlaanderen'
`Ter Hoogserleie', Hondstraat 6, 8700 Tielt

PERIODIEKEN
• Ons Erfdeel

Algemeen-Nederlands cultureel
tijdschrift; Red. Murissonstraat
260, 8931 Rekkem. - 35ejg. nr. 1,
jan.-febr. 1992: Een uitermate boeiend nummer. Vooral dankzij de bijdrage van Koen Raes over de miCulturele
rantenproblematiek ,
g
confrontatie enpolitieke integratie,
— de zinrijkste beschouwing over
het onderwerp die ik sinds 24 novembergelezen heb. De auteur `wil
een laps breken voor het serieus nemen van de botsingen tussen "islamitische" en "westerse" culturele
elementen enpleiten voor politieke
integratie om bij deze botsingen op
niet-gewelddadige wijze te bemiddelen.' In eengoed onderbouwd betoog, met verhelderende verwijzinen naar de Vlaamse Beweging,
g
wordt aang etoond dat vreemdelingen er goed aan doen 'de Belg ische

nationaliteit te verwerven en de
plaatselijke taal te leren, zodat zij
actief kunnen worden betrokken bij
project een maatschaphetpij op pluralistische grondslag uit te
bouwen.(...) Het politieke burgerschap vormt de moderne schakel
tussen verscheidenheid in leefwerelden of culturen en de mogelijkheid
tot samenleven.' Het is eenpleidooi
voor verdraagzaamheid dat zowel
tot de vreemdelingen die zich in Belgie willen vestigen als tot de Vlaminen gericht is. 'Respect voor andere
g
culturen vergt een verloochening
van het eigen erfgoed.' De verscheidenheid van Europa is juist zijn rijkdom. Integratie betekent niet het
uitgommen van identiteit maar
moet het bewaren van die identiteit
juist op een harmonische wijze mogelijk maken. 'Want dat is preties
de les die de Europese geschiedenis
ons leert: men kan niet straffeloos
culturele identiteiten negeren in een
"kosmopolitisch vertoog" van liberale of socialistische signatuur.' De

verleiding om te citeren is root, —
dit weze alleen een aansporing tot
lectuur van de hele compacte argumentering. Er zijn verder twee bijdragen over kunst en kunstkritiek.
Ingeborg Walinga bespreekt het
kunstkritische werk van Anna Tilroe (De Volkskrant) dat geschreven
is 'lift verontwaardiging over de manier waarop in dit land over kunst
eschreven wordt.' De kunstkritiek
g
moet ernaar streven de kunst dichter
bij de werkelijkheid, dichter bij de
persoonlijke ervaring te brengen,
dixit Anna Tilroe. Het artikelgeeft
meteen eengoed overzicht van wat
kunstkritiek dikwijls (slechts) is en
wat ze kan (moet) zijn. In een andere bijdrage bericht Ludo Bekkers
over depolemiek Jan Hoet/ Frans
Boenders die het discours over actuele kunst zou moeten bevorderen,
maar te zeer afglijdt naar een
scheldpartij. Herman de Coninck
raat over poezie en inhoud bij de
p
lectuur van Ellen Warmond, Leonard Nolens en Gerrit Kouwenaar.

Nog literatuur: Ad Zuiderent over
Het rijend
schrijven van Charlotte
g
Mutsaers en Hugo Bousset over De
Nederlandseprozaliteratuur uit het
Noorden na 1970. Jef De Roeck
schrijft over het Kaaitheater; Hans
Ibelings over nieuwe architectuur in
Rotterdam. Verder bijdragen over
de concentraties in de Nederlandse
pers (Frans Oudejans), de neerlandistiek 'extra muros'(Jos Wilmonts) en het Afrikaans in die Nuwe Suid-Afrika (Dan Roodt). Ten.slotte de Culturele Kroniek (boekbesprekingen) en nieuws i.v.m. Nederlandse taal- en cultuurpolitiek.
K.v.D.

VARIA
• Giuseppe Verdi

Autobiografie in brieven. Gekozen,
bezorgd en vertaald door Yolanda
Bloemen, uitg. De Arbeiderspers,

Amsterdam, verspreid door de Uitgeverijen Sin el 262, Edelinckstraat
9, 2018 Antwerpen, 1991, reeks Prive-Domein nr. 171,
geill. met 18
zw.-w.-foto's, 115 x 195 mm, genaaid, 999 fr. - Brieven bezitten de
charme van het spontane. Wat Verdi heeft neergepend en bewaard
geeft ons een beeld van de persoonlijkheid van de componist. Hi' schilgraag
af als de rombeer'
dert
zicht
die alles met ijver verricht, behalve
muziek schrijven: dat is zijn dwang.
We leren Verdi kennen als een zakenman, een kunstkenner(hij
schrijft met waardering over Handel, Mozart, Mercadante, Wagner)
die Europa doorkruist om zijn composities te laten opvoeren of zelf te
dirigeren, met strikte eisen voor zijn
auteursrechten. Een zelfverzekerd
man met een zeerpersoonlijke opvatting over de opera `een wil zou
alles moeten domineren, de mi'ne',
. 103), die Piava aanraadt tetere
P
verzen te maken' en het land heeft
aan kritiek engeroddel. Het enige
inconvenient van dit boek is dat de
lezer de context van de brief slechts
kent door de aantekeningen achteraan. Maar Verdi blijft een vlotte
briefschrijver tot zijn laatste levensG.D.C.
brief.
• C.G.L. Apeldoorn & S. Pot

Prisma Twijfelgevallen Nederlands.
Handleiding voor verzorgd taalgebruik, Uitg. Het Spectrum /
Utrecht, verdeeld door Standaard
Uitgeverij, Belgielei 147a, 2018 Antwerpen, 1991, reeks PrismaOpzoekboek, 180 x 110 mm, 298
blz.,pocket, 295 fr. - Voor wie erop
staatgoed Nederlands te schrijven /
spreken is dit een erg waardevol
boek, dat met deze uitgave zijn derde druk beleeft. Eerste en tweede
druk verschenen respectievelijk in
1983 en 1985. De inhoud van de derde druk nu is met eengroot aantal
trefwoorden uitgebreid. De volgorde van die trefwoorden is alfabetisch en alle lemma's zijn in de voorkeurspelling afgedrukt (ook als er
zgn. nevenvormen bestaan). Waar
het nodig is, worden ook aanwijzingen voor de uitspraak aangegeven,
by . necrologie (spr. -gie); necropolis
spr. -kro). Bij ieder lemma vinden
(
we eerst de betekenis of een voorbeeld waardoor de betekenis direct
duidelijk wordt. Daarna worden
een of meerdere voorbeeldengegeyen waarin het lemmapast. Daarop
volt eventueel nog de taalkundige
uitleg. Bij de werkwoorden worden
meestal de hoofdtijden opgegeven.
Onjuist of verwerpelijk taalgebruik
wordt tussen teksthaakjes geplaatst.
Ook heel wat spellingproblemen
worden uitgelegd / besproken en.
met voorbeeldengestaafd. Bijzonder interessant voor de modale taalgebruiker (en zeker voor de leerlingen M.O.) lijkt me de list met vaktermen, waarin (over een dertigtal
bladzijden) informatie gegeven
wordt bij termen uit de wereld van

taal en spraakkunst, b y . aanspreking, barbarisme, bezittelijk voornaamwoord, contaminatie,gallicisme, onderwerpszin, telwoord,
volksetymologie, weglatingsteken,
woordschikking ... Samengevat:
eengoedkoop, maar kwalitatief
hoogstaand taalboek voor iedereen
diegraag zijn/haar Nederlands correct(er) wil hanteren. Dat dit
boek 'e leemtes vertoont, is in een
materie als deze wellichtgoed aannemelijk. Ik zocht b y . tevergeefs
naar '(be)graven' , `varen' , `klagen' ,
`aanzien' ...(waarvan de hoofdtijden(voor Vlamingen althans) niet
zo eenvoudig lijken), een teken geYen, ... Of zou het zo zijn dat in dit
boek de taalproblemen uit Vlaanderen minder aan bod komen... ?
R.D.
• Gaby Vandenberghe

Veni, Vidi, Vici, uitg. Lannoo/
Tielt, 1991, 125 x 175 mm, 128 blz.,
gebonden, 375 fr. - Dit is een heerlijk boekje dat niet de bedoeling
heeft zoveel mogelijk `gevleugelde
woorden' uit het klassieke en
middeleeuwse Latin te spuien,
maar wel een doordachte keuze
voorschotelt. 'Non multa sed multum'(blz. 72) zou hier van toe assing kunnen zijn: hier vrij toegepast: beter een goede en beklijvende
verzameling, dan een overgrote
massa waarin men verloren loopt.
De auteur heeft daarbij de uitdrukkin en in hun context geplaatst en
vandaaruit instructief toegelicht,
zodat oorsprong en evolutie in gebruik en betekenis ervan duidelijk
worden. Vaak worden ook synonieme uitdrukkingen van de behandelde spreuken meegegeven. Via dit
`hoofdkussenboekje' maak je anderzijds een root stuk van je `klassieke' humaniora opnieuw door: leendarische en historische figuren
g
en feiten krijgen opnieuw relief in je
geheugen. Maar ook voor wie minder vertrouwd is met het (schoolse)
Latin is het boekje toegankelijk,
daar alle citaten vertaald en uitgelegd zijn. Waarlijk een boekje dat
stuksgewijs — en waarom niet voor
het slapengaan ? — kan gelezen
worden. De algemeen menselijke levenswijsheid die er overvloedig ligt
in opgeborgen, zal voor velen een
bron van blijvend genot zijn. R.D.
• Riemer Reinsma

Spreekwijzer internationaal, uitg.
Het Spectrum/Utrecht, verdeeld
door de Standaard Uitgeverij, Belielei 147A, 2018 Antwerpen, 1991,
g
Prismapocket 2732, Prisma Taal,
110 x 180 mm, 187 blz., 295 fr. - De
bloemen van een taalplukken we bij
bosjes in de `vergelijkingen- of de
metaforentuin' en dat dit voor vele
talen hetgeval blijkt te zijn, bewijst
onderhavig kleinood heel duidelijk.
Deze (vaak) idiomatische uitdrukkin en heeft de auteur gegroepeerd
rond een aantal thema's, zoalsplanten, dieren, mensen, het lichaam,

beroepen, enz. Uitgaande van het
Nederlands vergelijkt de auteur tal
van uitdrukkingen met hun tuitenlandse' equivalenten (o.m. in het
Duits, Engels, Frans, Italiaans,
Spaans, Russisch, ...). Een voorbeeld(blz. 71) verduidelijkt opzet en
uitwerking van dit boek dat zonder
twijfel heel wat attente taalbeoefenaars zal boeien: `Kraaiepootjes' .
Het is maar de vraag welke taal de
meest treffende benaming bezit
voor die krinkelende rimpeltjes aan
de buitenste ooghoeken. Teen
kraaiepootjes (in het Duits Krahenfiisschen, Engels crow's feet) valt
weinig in te brengen, maar je kunt
met even veel recht spreken over
`ganzepoten', zoals de Fransen
doen(pattes d'oie). Blijkbaar is men
het internationaal erover eens dat de
rimpeltjes sterk liken op de afdruk
van een vogelpoot. De Spanjaarden
zien er `hanenpoten' in (patas de
gallo) — waarmee we in het Nederlands weer iets heel anders bedoeR.D.
len.
• Jose Meyvischr Poorten

repeteren... , uitg. Erica,
Stilte ! Wire
Visserskaai 8, 2000 Antwerpen,
1990, geill. met tekeningen, 50 blz.,
ringband. - De figuur van Hanke
leidt de jeugdige lezer-luisteraar
binnen in de wondere wereld van de
muziek. Hanke, een meisje van bijna negen jaar trekt samen met haar
moeke naar een harmonie waar ze
zelf klarinet mag meespelen: een
overrompelende indruk. Haar intense muziekervaringen steken sterk
af teen de jaloerse opmerkingen
van haar klasgenootjes. In de harmonie ontmoet zij een vriendje,
Joos. Hi'j zal haar confronteren met
de wonderen van de natuur. Langs
de harmonie ervaart Hanke de confrontatie met de dood(Harry, secretans van het orkest sterft vrij jong).
Zij wordt opgenomen in de feestvreugde van de Meiboomplanting,
en samen met de harmonie deelt zij
in de ambiance van een muziekconcours. Het verhaal besluit met een
grandioos sou er. In een vlotte genietbare stijl voert J. Meyvisch ons
binnen in het fantasierijke leven van
kinderen voor wie musiceren een
stuk levensgeluk betekent. De illustraties van L. Krolsgetuigen van fijne tekenkunst en betekenen een suggestieve omlijsting van het verhaal.
G.D.C.
• Provincie West-Vlaanderen

Jaarboek 1991, uitg. Provinciebestuur van West-Vlaanderen, Burg 4,
8000 Brugge, 1991, geill. met kleuren en zw.-w.-foto's, kaarten en
diagrammen, 212 x 297 mm, 184
blz., genaaid. - Het mooie, informatief belangrijke Jaarboek 1991 van
de Provincie West-Vlaanderen is het
vierde in de reeks en handelt over
`wat ergebeurde in en met het Bestuur van de Provincie maar vooral
met de bevolking' in de diverse domeinen, zoalsgedeputeerde Hen-

drik Olivier dit omschrijft in z'n verantwoording. Het boek bevat naast
de traditionele bijdragen van de
hand van leden van het beleid en de
administratie ook cursiefjes van
eminente Westvlamingen, die
schrijven hoe zij West-Vlaanderen
op hun terrein zien en ervaren en
welke oplossingen voor bepaalde
roblemen gezocht kunnen worden.
P
Aldus lazen we met interesse de bijdragen van F. Desmyter over veilig
verkeer in West-Vlaanderen, van
Prof. Ch. Vermeersch over verantwoorde ruimtelijke ordening en van
Jozef Deleu over beveiliging en bevestiging van onze cultuur o.i. de
drie belangrijkste actuele thema's.
Het is ons niet mogelijk in te gaan
op de vele artikelen en de schat aan
egevens die in de verschillende
g
hoofdstukken wordengebracht
o.m. over de Bestendige Deputatie
als scheidsrechter en bestuurder, de
aspecten van samenwerking, actuele
ebeurtenissen , openbare werken en
g
infrastructuur, land- en tuinbouw,
zeevisserij, groenbeleid, openluchtrecreatie,provinciedomeinen en
vrijetijdsbesteding, toerisme, welzijnszorg, onderwijs en naschoolse
vorming, cultuur en patrimonium,
economie. We wizen wel nog op
een beknopte maar orienterende bijdrage van de heer 0. Vanneste, provinciegouverneur, over enkele initiatieven enprioriteiten van het beleid, en op enkele artikelen over belangrijke problemen als verkeersveiligheid en verkeersleefbaarheid in
steden engemeenten, landschapszorg en groenvoorziening. Uit de inleidingen bij elk hoofdstuk noteerden we verder o.m. een stukje van
deprovinciegriffier H. Ost over de
taak van de hedendaagse ambtenaar
en artikelen vanprovincieraadsvoorzitter H. d'Udekem d'Acoz en
gedeputeerde H. Olivier, waarin gepleit wordt voor een goede taakverdeling tussen de verschillende bestuursniveaus na de federalisering.
In `Accenten' is een vrees merkbaar
voor een verder doordrukken van de
staatshervorming omdat die niet
van onderuit werd opgebouwd.
tot opToch vinden we hetbouw van een federale staat vanuit
deprovinciale structuren nu achterhaald. Met H. Olivier blijven we
evenwelgeloven `dat de Provincies
door hun diversiteit een mogelijkheid tot aangepast bestuur in een
waaier van materies in zich dragen'
en we denken verder aan het belang
van interprovinciale en grensoverschrijdende samenwerkingsakkoorden(o.m. met Frans- en ZeeuwsVlaanderen)p
, zoals
pag.die
52-53
o
worden toegelicht. Vanuit onze gezichtshoek denken we daarbij niet
alleen aan Infrastructuur, leefmilieu, toerisme en economie' maar
vooral aan `culturele uitwisselingen'
die in het bijzonder de uitstraling
van de Nederlandse taal en cultuur
lv
moeten bevorderen.
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• Provincie West-Vlaanderen

• Ulrich Rosenbaum

Jaarverslag 1989, uitg. Provinciale
Dienst voor Cultuur, Sectie letteren,
Kon. Leopold III-laan 41, 8000
Brugge 2, 1990, 205 x 275 mm, 127
blz. - Het 35e deel in de reeks Jaarverslagen uitgegeven door de Provinciale Dienst voor Cultuur met
eengedetailleerd en zakelijk overzicht van de culturele werking ti'
dens het jaar 1989 opent met een alemene synthese van de hand van de
g
heer Gerrit Defreyne, gedeputeerde
voor Cultuur en Onderwijs. Zo worden o.m. aangestipt: de Provinciale
Cultuurdag, de cursus Gemeentelijk
Cultuurbeleid, de uitwisseling tussen deprovincie West-Vlaanderen
en de Landschaftsverband Westfalen-Lippe, de provinciale prijzen,
uitgaven en tentoonstellingen. In afzonderlijke verslagen worden dan
de activiteiten in de verschillende
disciplines toegelicht, aldus wordt
achtereenvolgens de werking gerapporteerd van de commissies Beeldende Kunst, Bibliotheekwerk,
Dramatische Kunst, Geschiedenis
en Volkskunde, Internationale en.
Interprovinciale Culturele Uitwisseling, Muziek en Zang, Kunstpatrimonium, Provinciale Musea, Sociaal-Cultureel Vormingswerk, Taal
en Letterkunde, Uitleendienst,
Wooncultuur. Een mooi bilan met
o.m. nauwkeurige cijfergegevens.
We vermelden verder het overzicht
van de beschikbare begrotingsmiddelen, de adressenlijsten en een
stukje levenskroniek over de heer
Ludo Valcke, de nieuwe directeur
van de Provinciale Dienst voor Cultuur. Meer inhoudelijk is tenslotte
het boeiend tekstverslag van het forum over `Cultuur in deze tijd, een
uitdaging' dat werd gehouden
n.a.v. de Provinciale Cultuurdag op
18 maart 1989. Aan ditgesprek namen Prof. Max Wildiers en Prof.
Leo Apostel deel met de heer Frans
lv
Boenders als moderator.

Auvergne en Centraal Massief.
Landschap, kunst en cultuur, uitg.
Cantecleer/De Bilt, verspreid door
uitg. Westland, Th. van Cauwenberglei 101, 2900 Schoten, zw.-w. en
kleurenillustr., 152 x 205 mm, 216
blz.,genaaid 890 fr. - De Cantecleer
kunstreisgidsen bewezen in het verleden reeds hun nauwkeurigheid en
volledigheid. Deze nieuwe uitgave
moet in niets onderdoen voor eerder
verschenen delen uit de serie reisgidsen. Er wordt heel wat aandacht besteed aan het ontstaan en de evolutie
van het landschap, de cultuurhistorische achtergrond en de economische omstandigheden van het gebied
dat zes departementen omvat (Allier, Puy-de-Dome, Cantal, HautLoire, Aveyron en Lozere). Hoofdbrok blij ft echter de kunst en de cultuur.. Achtereenvolgens komen de
Romaanse bouwkunst en de hoofdstad Clermont-Ferrand aan bod.
Aan de hand van acht routes maken
we nader kennis met de voornaamste bezienswaardigheden in de Auvergne en het Centraal Massief. Tot
slot —gewoontegetrouw — volgen
nog het register met persoons- en
geografische namen en de in alfabetische orde opgestelde praktische informatie en tal van suggesties voor
de in degids beschreven reisroutes.
Verlucht met talrijke haarscherpe
zwart-wit foto's en een veertigtal
kleurenfoto's, een overzichtskaart
en een overzicht van degeschiedeD.V.d.B.
nis. Sublieme uitgave !

• Carla Pont

Boetseren met fimo, uitg. Cantecleer/De Bilt, verspreid door uitg.
Westland, Th. van Cauwenberglei
101, 2900 Schoten, 1990, zw.-w. en
kleuren illustr., 145 x 210 mm, 56
blz., genaaid 398 fr. - Fimo is boetseerklei op kunststofbasis en kan in
de oven wordengebakken. De klei
behoudt zijn kleuren en kan goed tegen vocht. Bedoeling van de uit
is duidelijk gericht naar het bijbrenen van wat inzicht in de techniek en
g
tevens wat ideeen aan te reiken. Na
Brie bladzijden praktische wenken
worden een aantal voorbeelden gegeven die in stijgende lijn moeilijker
worden. Ter verduidelijking wordt
veelvuldig gebruik gemaakt van
overzichtelijke bewerkingsvolgordes, zwart-wit foto' s en wondermooie kleurenplaten. Daardoor
wordt dit boekje een uitstekende
handleiding voor wie met deze klei
D. V. d. B.
wil werken.

• Frans Blokland

Kalligraferen, uitg. Stichting Teleac, Jaarbeursplein 15, P.B. 2414,
3500 GK Utrecht, 1991,geill. met
hist. reprodukties en werkmodellen,
260 x 310 mm, 176 blz. met apart
oefenblok, losbladig ringsysteem
f49,50 - Dit cursusboek is uitgegeven als begeleiding van de teleaccursus Kalligraferen, de kunst van
het schoonschrijven. De aantrekkeheid van het boek is dat het,
lijk
(hoewel in de eerste plaats) gemaakt
voor hen die het schoonschrijven
echt willen leren, ook erg boeiend is
voor iedereen die met drukwerk te
maken heeft en verliefdgeworden is
op mooi geprofileerde lettertypes en
heldere zetspiegels. Dit is een cursus, didaktisch materiaal, maar
naast de technische informatie zijn
er ook de vele historische voorbeelden en een woordenlijst met de vaktermen van de typografie die voor
iedereen nuttig is. Het is een cursus,
maar tegelijkertijd ook knappe, actuele vakliteratuur. Voor hen die het
kalligraferen echt willen leren is het
zeker interessant te weten dat de video-cassettes van de tv-uitzendingen en de audio-cassettes van de radio-uitzendingen in alle StandaardBoekhandels verkrijgbaar zijn (de
tv-uitzendingen hadden in 1991
laats ). Ook is alle informatie over
p
praktijkweekends, tijdschriften en
verenigingen te vinden in een bijge-

le de Media ids. Een cursus die
aandacht vraagt voor het handwerk
in onze tijd van elektronica en inforK. v.D.
matica.
• Roger Binnemans & George van
Cauwenbergh m.m.v. Jan van Deuren, fotograaf

Atlas van Antwerpen. Evolutie van
een stedelijk landschap van 1850
tot heden, uitg. Petraco-Pandora,
Kempisch Dok W.K., 2000 Antweren, 1991, geill. met hist. foto's uit
p
de verzameling Charles Bellemans
en met actuele foto's van Jan van
Deuren(ca. 500 reprodukties),
260 x 260 mm, 288 blz.,gebonden
1900 fr. - Deze Atlas van Antwerpen
is aan zijn vierde editie toe: een boek
dat 'uit woedegeboren' werd
1974 ), een enorm succes kende en
(
nu in een compleet gereviseerde en
geactualiseerde uitgave verschijnt.
Tussen twee haakjes: bij een nieuwe
Antwerpse uitgeverij, Petraco-Pandora N.V., die zich specialiseert in
kunstmonografieen (Henri Evenepoel, Georges Lemmen, Paul Joostens, Jos Leonard, James Ensor).
De twee auteurs zijn George van
Cauwenbergh (1929) met als geuzennaam die van beroepsantwerpenaar, schrijver van een reeks Antwerpse beststellers en meer bekend
als stadsgids en spetterend voordrachtgever , en Roger Binnemans
(1932) die eveneenspubliceerde over
van Antwerpen, —
de—
twee specialisten die alkaar schitterend aanvullen. Zij hebben eigen
teksten, citaten, historische en actuele fotografie (van Jan van Deuren),
oude kaarten en andere documenten
(affiches, karikaturen, zelfs een menu van 1863) bijeengebracht tot een
heerlijk kijk-en-leesboek dat niet alleen Antwerpenaars zal boeien. Het
is niet bedoeld als een zondagnamiddagwandeling. De inleiding
kreeg als provocerende titel: Proclamatie. Het is eenpamflet van een
boek teen de verwoestingen die in
het stadsbeeld stelselmatig zijn aangericht, — een onterechte tol, zegen de auteurs, aan de expansie en
g
de welvaart van de stad. `Wat doen
we met lieden die aan een leefbare,
mooie, historische stad lippendienst
bewijzen, maar intussen met hijend enthousiasme historische en
g
industriele monumenten met de
grond gelijkmaken ?' Het concept
van het boek bestaat erin historische
foto's teplaatsen naast de actuele
die van op hetzelfde standpunt zijn
emaakt. Je ziet direct wat er aan
g
dikwijls heel ere din en is gebeurd.
Intussen heb ik welplezier gehad
met fraaie historische prenten met
havenarbeiders, spelende kinderen
aan de Scheldekaaien,groepsfoto's
van arbeiders bij slopingswerken,
markten, straatjes met een enkele
vrouw die er ens in een deur naar de
fotograaf staat te kij ken. De actuele
foto's van Jan(van Deuren jr.) zijn
metgrote zorgvuldigheid gemaakt
en als het kon(het Stadspark, het

Noordkasteel, het Zuiderterras/
Suikerrui) ook met een frisse, trefzekere kijk op het onderwerp. Een
polemisch en nostalgisch boek. Het
verdriet over Antwerpen is niet van
g
isteren. In 1914 schreef Karel van
den Oever in Van Onzen Tijd, staaten letterkundig weekblad (Amsterdam, 14de jaargang, nr. 39, 4 juli)
over `...de anti-artistieke misdaden
van het Antwerpsch magistraat... '
Het artikel dat een rhetorische
scheldkanonnade is tegen `les hommes mediocres' begint als volt:
`Wanneer voorheen Burgemeester
De Wael het kunstrijk Lieve-Vrouwe-beeld op de pomp der Oude
Vischmarkt deed neerhalen en bij
diegelegenheid de vergramde vischwijven antwoordde: Wat wij afbreken komt niet meer terug ! had hi'
wel eens den Latijner Valerius
Maximus mogen raadplegen (...)'
De inventaris die Van den Oever opmaakte van wat er kapot gemaakt
was in de stad (anno 1914) is indrukwekkend. Je hoort het declameren:
`Antwerpen, het glorieuze AntwerP van Keizer Karel en Filips den
Tweede, van Duc d'Alf en Marnix
van Sint Aldegonde werd door de
piek van het Antwerpsch Magistraat
der 19de eeuw ten doodegekwetst
en door de spuigaten der Ruien
vloeide haar historisch bloed de
Schelde in naar de Noordzee.' Ook
datgenre van Antwerps chauvinisme wordt door Van Cauwenbergh
en Binnemansgeroniseerd. Tiles
ne sontpas betes, les guepes' , de auteurs, bedoel ik.
K.v.D.

LITERAIR PROZA
• Eugene Van Itterbeek

(samenstelling)
Poezie en Wetenschap / Poesie et
Science / Poetry and Science - Essays 2, uitg. Leuvense Schrijversaktie, Blijde-Inkomststraat 9, 3000
Leuven, 1990, Leuvense Cahiers nr.
92,gel. met zw.-w. . foto's,
140 x 210 mm, 125 blz.,paperback,
400 fr. - In deze speciale aflevering
van het tijdschrift PI bundelt Eugene Van Itterbeek enkele nagekomen
essays die voorgedragen werden ti'
dens het XIde Europees Poeziefestival en die handelen over de relatie
tussenpoezie en wetenschap. De diversiteit van de behandelde onderwerpen biedt enkele interessante
perspectieven maar van een grondige uitdieping van mogelijke parallellieen of tegenstellingen tussen
poezie en wetenschap is zeker geen
sprake. Dit is ook de bedoeling niet
geweest: `Wat ons interesseert'
schrij ft Van Itterbeek in zijn bijdrage 'is de mogelijke verwantschap
tussen het wetenschappelijke denken en depoetische creatie' . Om dit
enigszins te illustreren komen literatoren aan het woord over scheikunde, architectuur,psychoanalyse,

filosofie, semiotiek en hun diverse
relaties tot depoezie. De naam
Ludwig Wittgenstein die in enkele
bijdragen opduikt, suggereert in
welk interpretatiekader enkele essays te situeren zijn.
J.V.
• Erik van Ruysbeek

De Gordiaanse knoop , uitg. Leuvense Schrijversaktie, Blijde-Inkomststraat 9, 3000 Leuven, Leuvense Cahiers nr. 105, 1991, 140 x 210 mm,
189 blz.,genaaid, 495 fr. - Als een
ontwikkelingsroman een roman is
waarin viapsychologische analyse
de innerlijke en geleidelijke groei
van eenpersonage wordt verhaald,
`tot een evenwicht, een soort ideale
levenshouding is bereikt' (Lexicon
van literaire termen), dan beantwoordt de jongste roman van Erik
van Ruysbeek geheel aan deze definitie. De Gordiaanse knoop volgt
het leven van Mark Swalus, leraar
en schilder, op de voet, vanaf zijn
kinderjaren, tot hij op rijpere leeftijd na veel geestelijke omzwervingen en passionele liefdes in Yolande
de levenspartner heeft gevonden,
die hem de zo beoogde innerlijke
rust bezorgt: een sereniteit `waarin
hij zich stilaan weer kind voelde
worden, maar nu vanuit alle bewuste en intuitieve verdiepingen van het
zijn'. Zo luidt de slotzin. Om de essentie van dat `zijn' , om de zoektocht naar het absolute, is het Swalus in feite heel zijn leven te doen geweest. Een haast mystieke woudervaring heeft op een bepaald ogenblik een innerlijke ommekeer veroorzaakt en de Gordiaanse knoop
van zijn aarzelend zoeken door ehakt. Hi' geraakt ervan overtuigd
dat hetgeluk te vinden is in een soort
kosmische, mystieke eenwording, in
de bewustwording van 'de echtheid
van alles' , maar dat vergt onthechting van het ik. Dan pas is de mens
tot echte, onbaatzuchtige liefde in
staat en is er hoop op een betere wereld. Het is een lange en vaak pijnlijke weg, eer hij dat stadium bereikt.
Swalus ziet in Yolande spontaan belichaamd, wat hij slechts via veel
theorie engepieker moeizaam tracht
te veroveren. Wie enigszins vertrouwd is met het poetische en essayistische werk van Van Ruysbeek,
zal zonder veel moeite in Mark Swalus zijn alter ego ontdekken. Anderzijds biedt deze roman juist de sleutel aan om tot de kern van zijn omvangrijk oeuvre door te dringen.
Evenals in zijn poezie bekommert
Van Ruysbeek zich ook hier niet om
de vorm op zich. De Gordiaanse
knoop wordt gedragen door heel
wat filosofische uitweidingen en bespiegelingen, die belangrijker zijn
dan de epische concentratie. Voor
Van Ruysbeek is deze roman in de
eerste plaats een persoonlijk getuigenis van zijn innerlijk zoeken, een
belijdenis, die onmisbaar is voor de
kennismaking met zijn rijke persoonlij kheid .
rvdp

• Erik Van Ruysbeek

Over de vriendschap. De l'amitie,
uitg. Leuvense Schrijversaktie, Blijde-Inkomststraat 9, 3000 Leuven,
Leuvense Cahiers, 1990, 210 x 145
mm, 31 blz.,genaaid, 130 fr. - Weinige schrijvers is het gegeven iets wezenlij ks te zeggen omtrent de menselike gevoelswereld met haar mysterieuze die ten zonder te vervallen in
al te cerebrale bespiegelingen. Erik
Van Ruysbeek behoort onmiskenbaar tot die weinigen. Hi' heeft ons
met zijn geschrift over de vriendschap heel wat wijsheid geschonken,gegroeid uit het leven zelf. Zijn
analyse van het vriendschapsgevoel
letg
niet alleen de kenmerken ervan
bloot zoals onbaatzuchtigheid, het
(zich) kunnen even, de erkenning
van de andere in zijn eigenheid...,
maar leidt ons tevens tot het inzicht
dat vriendschap in haar zuiverste
verschijningsvorm een soort van
`boven-persoonlijke ervaring' is
waarbij een eenheid wordt teruggevonden 'die niet meer verschilt van
de oorspronkelijke universele eenheid van de kosmische substantie
zelf' . Van Ruysbeek omschrij ft deze
unieke ervaring als een soort `thuiskomst' in ons wezenlijke zelf. In die
zin ziet hij haar als de beleving van
de eenvoudige waarheid dat ik de
(het) andere ben. Een ontroerende
Soefi-geschiedenis illustreert deze
visie. Dit doorvoeld essay getuigt
van een diepgeworteld optimisme.
Van Ruysbeek gelooft dat ieder
mens, volgens de hem gegeven mogelijkheden, in staat is de vriendschap ten voile te ervaren en alzo te
participeren
de universele
inbroe
'derschap der wezens en der din en' .
Maar tevens waarschuwt hij ervoor
dat er van een werkelijke evolutie
naar een harmonische wereldgeen
sprake kan zijn, wanneer diezelfde
mens er niet toe komt 'het beste van
zichzelf' terug te schenken aan de
aarde. Dit essay is dus veel meer dan
een theoretisch onderzoek naar de
psychologische aspecten van de
vriendschapsbeleving. Het dringt
door tot de metafysische en de mystieke dimensies van die beleving en
nodigt de lezer tenslotte uit totparticipatie in het creatieve proces van
een alomvattende eenwording via de
weg der zelfrealisatie.
E.A.
• Marlene Hommes

Op zoek naar de adelaar, uitg.
't Kofschip, p/a Mevr. E. Oeyen,
Hanebergstraat 75, 3581 Beringen,
1991, Apocalypsreeks nr. 12,
145 x 220 mm, 96 blz.,gebonden
400 fr. - Marlene Hommes laat in
deze novelle de lezergenieten van
een mooi uitgewerkt verhaal dat
zich afspeelt in Zuid-Frankrijk
rondom het stadje Talloires. Sigrid
Jori is op een dood punt aan eland.
Er isgeen doel meer, geen uitdaging, ze is helemaal `onderspannen'
en gefrustreerd. Het landschap, de
tocht door de bergen, de onverwachte gebeurtenissen engeheim-

zinnige ontmoetingen brengen haar
tot nieuwe inzichten en tot vernieuwde harmonie. De sfeerschepp
in is zeer sterk en het verhaal
g
rijpt de lezer aan en voert hem mee
doorheen een boeiende tocht en
naar het ultieme besef dat waargeluk litg
in het tot harmonie komen
met jezelf: te luisteren naar je innerlijk wezen. Een sfeervolle novelle
om in een ruk uit te lezen.
DVK
• August Thiry

Het Paustovski-syndroom. Roman,
uitg. Manteau, Isabellalei 76, 2018
Antwerpen, 1991,gmp 410,
125 x 200 mm, 136 blz.,paperback
595 fr. - August Thiry (°1948) studeerde Germaanse en Slavische filologie aan de K.U. Leuven. Hi' is docent talen en recensent Russische literatuur bij 'De Morgen' . 'Het
Paustovski-syndroom' werd in 1990
bekroond met de vijfjaarlijkse G.
Gezelleprijs van de stad Brugge. In
negen hoofdstukken vertelt de veertiger Peter Maris, die wetenschappelijk medewerker is op de Afdeling
voor Slavische Studies, over zijn
worsteling met het werk van de Russische auteur Konstantin Paustovski. Maar het is evenzeer een confrontatie met het eigen voorbije leyen: zijn jeugd, studententijd, eerste huwelijksjaren. Negen bloedhete
dagen in augustus bang graaft Peter
Maris eenzaam naar de wortels en
drijft hij het verhaal verder tot een
fatale en moorddadige ontknoping
volt. Een meeslepend boek. DVK

jaar gaf de uitgeverij Manteau een
verzameling verhalen uit van
Vlaamse auteurs, die in mindere of
meerdere mate door Mozart en/of
zijn werk geinspireerd zijn. De namen: Claude van de Berge, Jan L.
Broeckx, Jef Geeraerts, Pol Hoste,
Hubert Lam o, Frits van Noord,
Herman Portocarero, Clem Schouwenaars, Greta Seghers, John y van
Tegenbos. leder auteur schrijft uiteraard vanuit zijn eigen geaardheid
enpersoonlijkheid. Zo is de `taalzang' van Van de Berge b.v. lyrischpoetisch, het verhaal van Schouwenaars realistisch-autobiografisch en
blijft Lampo trouw aan zijn magisch-realistische kijk op de dingen.
Globaalgezien is de verzameling
vrij heterogeen en ongelijk in waarde. Ze brengt ons weinig dichter bij
het fenomeen 'Mozart' . Eenpaar
hebben slechts van ver met hem te
maken. Waar zijn werk dan toch ter
sprake komt, hebben vooral de figuur van Don Giovanni en het Requiem inspirerend gewerkt, al wordt
dit laatste dan weer op een no al bizarre wijze, haast profanerend verbonden metgoedkope erotiek. Als
staalkaart van wat rond een thema
kan opgebouwd worden, is deze
bundel interessant, maar hij bevat
helaasgeen verhalen die banger zullen nawerken dan de lento
van een
g
Mozartjaar..
rvdp

• Pol Hoste

Brieven aan Mozart, uitg. Manteau,
Isabellalei 76, 2018 Antwerpen,
1991, 130 x 215 mm, 64 blz., paperback 495 fr. - In de zomer van 1990
verbleef de auteur alleengedurende
enkele dagen op het platteland, in
het huis van een op reis zijnde
vriend, even buiten Gent. Levend
midden een mooie bloementuin en
lezend in Mozarts brieven, komt hij
onder de indruk van de toon en de
atmosfeer in deze brieven. En vooral, hij vindt er een klankbord in om
zich te bevragen over zijn eigen situatie als mens en kunstenaar, die in
wezen niet zoveel verschilt van deze
in de 18de eeuw. Thema's als
vriendschap, eenzaamheid, creativiteit, de draagkracht van het woord
in een materialistische omgeving,
vinden er een uitweg in een aantal
`wederbrieven', waarvan het lyrische karakter niet te ontkennen valt.
Zonder echt nieuwe of opzienbarende din en te verwoorden, biedt dit
boekje een tegelijk speelse en ernstig
e bezinning over de status van de
mens, die zich creatief wil bevestigen in onze maatschappij.
rvdp
• Diverse auteurs

Wolfgang Amadeus. Verhalen,
uitg. Manteau, Isabellalei 76, 2018
Antwerpen, 1991,m 407,
125 x 200 mm, 160 blz.,paperback
500 fr. - Inhakend op het Mozart-

De recensies werdengeschreven
door:
D.V.d.B. =Danny Van Den
Bussche
DVK = Demjs Van Killegem
E.A.
= Egbert Aerts
G.D.C. = Gaston De Cock
J. V.
= Julien Vermeulen
K.v.D. = Karel van Deuren
lv
= Luc Verbeke
R.D.
= Robert Declerck
rvdp
= Rudolf van de Perre
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UNST-1

(De Benelux- fontein
spuit weer
Tijdens de wereldtentoonstellingen van
1935 en 1958 baarden de fonteinen aan de

- het beton werd op vele plaatsen hersteld

omdat de bewapening erin roestte.

Eeuwfeestlaan telkens veel opzien. In 1935

Kortom alles werd duurzaam gerestaureerd

werd voor de eerste maal in Belgie een

zodat de Brusselaar en de toerist nog lang

'watertrap l gebouwd, waarvan iedere trede

zullen kunnen genieten van deze fontein, de

versierd werd met talrijke waterstralen.

mooiste van Belgie !

Het succes van deze fonteinen werd in 1958
herhaald, maar aangepast aan de esthetische

TECHNISCH

opvattingen van dat ogenblik. Zo werd de

Zeven groepen motorpompen zorgen voor
de aandrijving van de

'Benelux'-fontein ontwomen. Zij was het

ruim 160 stralen die

vertrekpunt van een

een hoogte bereiken

majestueuze lawn, die

van 2 meter, 4, 5 en

de hoofdingang van

zelfs 7 meter. Wan-

de Expo '58 verbond

neer het geheel in

met de grote Eeuw-

werking is, wordt

feesthal.

een gesloten kring-

picots, in aanwezigheid van vertegenwoordi-

g
ers van het stadsbestuur en van O W.
in zijn gelegenheidstoesprook verwees dhr K
De Witte, directeur-generaal van OW noar de
opdrocht die deze verzekeringsmaatschoppij
heeft om het cultuurpotrimonium mee to helpen beschermen.

loop gevormd van

Helaas zijn vele van
die pareltjes intussen

Op 3 april 1992 vond de piechtige inhuldiging

De fontein biedt een mooi schouwspel dat om de
30 seconden verandert

verdwenen, maar de
stad Brussel heeft de Eeuwfeestlaan toch een
deel van de charme van weleer willen teruggegeven door de restauratie van deze
Beneluxfontein, met de hulp van DWverzekeringen.

1000 m3.

Met de 62 Witte en

66 gekleurde schijnwerpers kunnen schitterende lichtshows worden gemaakt,
computergestuurd en duidelijk gevisualiseerd op een controlebord. 's Avonds wordt
het programma automatisch geactiveerd na

snufjes. De verouderde installatie werd

impuls van een schemercel.
Het geheel is een realisatie van de Technische Diensten van de stad Brussel,
ontwerpers van de voorafgaandelijke studies

aangepast:

en de firma Belgian Electric Lighting Boards,

- het geheel werd gezandstraald;

die instond voor de hydraulische en elektro-

- de vloerplaat wend geinjecteerd tegen

nische uitvoering. Het geheel wordt

Ze werd heropgericht Haar het oorspronkelijke model (reeds gerestaureerd in 1979)
maar voorzien van de laatste technische

waterinsijpeling in de onderliggende machinekamer met computer,

gesponsord door DW-verzekeringen.

Voor vele buitenlandse toeristen is het Atomium nog
oltijd 66n von de trekpleisters in Brussel.
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Inleiding
Kunst en computer
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Julien Vermeulen
Het is een gemeenplaats geworden te beweren dat de informatica een enorme impact heeft op alle domeinen van de moderne samenleving. Maar ook in de sector van de hedendaagse
kunst blijkt de computer een niet te onderschatten invloed uit
te oefenen. Wat Lang zuivere science-fiction leek te zijn is de
jongste jaren een levende en creatieve werkelijkheid geworden: de kunstenaar kan via PC-klavier, muisbesturing of
elektronische data-handschoen zijn inspiratie en metierbeheersing op het computerscherm uitwerken. Een brede waaier
van programmatuur en een uitgebreid gamma van hardware
laten de kunstenaar toe een artistieke wereld te creeren die hij
kan evoceren op zijn PC-scherm, op harde schijf kan opslaan,
en eventueel via supersnelle laserprinters naar de traditionele
wereld van papier en boek doorsturen. De grafische kunstenaar tekent en hertoetst rechtstreeks op het scherm terwijl ook
de produktiegerichte textieldesigner in de informatics een
medium ziet om zijn ontwerpen te realiseren. De componist
kan met behulp van de computer zijn avant-garde creaties
genereren en in de wereld van de drukkunst heeft de informatisering voor een totale omwenteling gezorgd die dag op dag
nog verder evolueert. De letterkundige ontdekt in zijn tekstverwerker allerlei hulpmiddelen en mogelijkheden die een
nieuw schrijfproces toelaten en de architect plaatst zijn ontwerp — driedimensionaal, in kleur en met de gewenste lichtinval — op het scherm.

1, *4k,

4
,r

ctr
•.***
lok ' '41, A ,>„*.
/44 14' Ag.„::),, xr,„a„

30, ",: r,

P",

4:;i4'4,,,017",P
NV

4.0.mt„!
*.,;;;"' A
tt At :I:: a

'4*

ir
14.

me

4:'"1

%,‘ #

4,

1,4

A .4 :fr
,*

7i.'r

^ ;
'-'"friPtil."'N)i!1--k

4:

•

it

.;. ' x"
C 7

c

0, ,A4
:',CC!t"

'I'm;

4

)5.1k,'4,::A4f 74'24' d<5;<-'
'3.

tk

"e;',47

Akt-k
r.

Alf

•

t

<

0-4

4 4 '6* 4 'op-^ 1-

Met dit themanummer over Kunst en computer tasten we
enkele mogelijkheden of die zich rond dit medium aanbieden.
Het is evident dat de informatica-technologie nooit de subjectiviteit van de kunstenaar zal verdringen of de waarde van het
individuele kunstwerk zal devalueren. Dit neemt echter niet
weg dat de komende decennia een nieuwe opvulling zullen
geven aan heel wat traditionele concepten uit de wereld van de
kunst en de esthetics. Dat deze evolutie reeds volop aan de
gang is voor wat de produktietechnieken betreft, blijkt onder
andere uit de bijdragen die in dit nummer samengebracht zijn.
Of deze evolutie ook zal uitmonden in een ander kunstprofiel,
in een andere kunsttaal of kunstcode, is voorlopig nog niet
scherp bepaalbaar. Met een aantal medewerkers onderzochten
we enkele perspectieven en mogelijkheden in de verschillende kunsttakken. Mijn dank gaat hier niet alleen naar deze
medewerkers (Agfa-Gevaert, Mortsel; P. Beyls, St.-Lucas
Brussel; G. Bruneel, VHTI Kortrijk; G. Devos, VHTI Kortrijk; H. Neuckermans, KUL; H. Soenen, PTI Kortrijk; C. Van
Damme, RUG), maar ook naar enkele sponsors die de rijkgeIllustreerde realisatie van dit nummer mogelijk gemaakt hebben. Vooral een team specialisten van Agfa-Gevaert, Mortsel,
willen we van harte danken voor hun stijlvolle en extra
gedocumenteerde bijdrage over de invloed van de computer
op de techniek van zetten en drukken.
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Computer en moderne kunst.
Een ambivalente relatie ?
Claire Van Damme
Tijdens de laatste decennia heeft de computer in zowat alle
domeinen van de menselijke activiteit terrein veroverd. In
sommige ervan heeft hij zich onmisbaar gemaakt en een hoge
status verworven. Met rase schreden voerde de prille verwondering over de ontelbare en onvoorstelbare mogelijkheden ervan tot professionele kennis en efficient gebruik. Ook
met betrekking tot de creativiteit en de kunst in het bijzonder
is zijn impact onmiskenbaar. Binnen de context van het
artistieke werpt het gebruik van de computer allerlei interessante probleemstellingen op. Kunstenaars experimenteren
ermee, negeren of verwerpen hem. Critici evalueren. Kunstfilosofen buigen zich over de zin en de onzin van de traditionele
esthetica, psychologen over het creatieproces en de plaats van
het subject daarin, kunsthistorici over de geschiedkundige
positionering van het fenomeen, sociologen over nieuwe
mogelijkheden tot democratisering van kunst. Ook het publiek stelt zich vragen. Bestaat er zoiets als 'computer art' ? Is
computerkunst machinekunst en is machinekunst nog kunst ?
Hoe komt deze tot stand ? Door bemiddeling van `traditionele' kunstenaars, hooggespecialiseerde technici of wetenschapslui ? Welke boodschap incarneert zij ? Waar en hoe
krijgt dit nieuwe fenomeen een plausibele plaats binnen het
persoonlijke en misschien moeizaam verworven referentiekader met betrekking tot de moderne • en eigentijdse kunst ?
Onderzoek naar de relatie computer-moderne kunst vanuit het
oogpunt van de artistieke activiteit, op het vlak van conceptie
en realisatie, met de erbijhorende implicaties, voert noodgedwongen tot interdisciplinariteit. Het vergt kennis omtrent de
mogelijkheden en beperkingen van de computer betreffende
heel specifieke aspecten en vereist een constante follow-up
van de zeer snelle evoluties terzake. Dit dient gekoppeld aan
inzichten omtrent het wezen en de essentie van kunst en
vereist tevens voeling met de diverse concrete uitdrukkingsvormen ervan.

2

Onderhavige bijdrage beoogt een kennismaking met een aantal aspecten en steeds terugkerende bedenkingen of objecties
geformuleerd binnen de discussie over computer en moderne
kunst. Zij richt zich meer bepaald op het probleem van het
scheppend potentieel of de creatieve ondersteuning die men
van een computer eventueel zou kunnen verwachten. Een
mogelijke didactische functie en de rijke toepassingsmogelijkheden op het vlak van informatieverwerking, theoretisch
onderzoek, analyse en conceptuele en technische aspecten
binnen het realisatieproces en de repercussies ervan voor het
kunstonderzoek en de authentificatie van artefacten en nog
zovele andere, worden hier omwille van hun kwantitatieve en
kwalitatieve polyvalentie buiten beschouwing gelaten. Overigens ook wat hogergenoemde orientatie betreft, is een exhaustieve en uitputtende analyse van de diverse items binnen dit
bestek onmogelijk. Elk aspect vergt immers grondig en specifiek onderzoek. De hiernavolgende reflecties hebben in eerste
instantie de bedoeling het complexe terrein te verkennen, een
aantal cruciale punten in kaart te brengen en bondig toe te
lichten.

Experimentele context
Essentieel bij de benadering van het fenomeen is even stil te
staan bij het historisch moment waarop de computer zijn
intrede doet op de artistieke scene. Grosso-modo situeert zich
dit bij de aanvang van de jaren 60. Dit betekent een periode
waar tal van nieuwe artistieke concepties opduiken en bestaande tot dynamische ontplooiing komen zo b y . de Hard
edge, de postpainterly Abstraction, de Minimal Art, de optische en kinetische kunst, Zero, de Arte Povera, de Land Art,
Project en Concept Art, Body Art, Happening, Fluxus, Performance, Videokunst, Book Art, enz... Kortom een moment
waarop: 1. Druk geexperimenteerd wordt met allerlei nieuwe
materialen en technieken (gebruik van glas, kunststoffen,
aluminium, lampen, organische stoffen enz... en toepassingen
van traditioneel niet artistiek gebonden technieken). - 2. De
traditionele begrenzingen van de kunstcategorieen niet enkel
in vraag gesteld zijn maar vitaal doorbroken worden waardoor
multimediale expressie aan vitale belangstelling wint. 3. Subjectiviteit en persoonlijke emotie niet hoog in het
vaandel geschreven staan. - 4. Het directe spoor van de
kunstenaar in de materie niet Langer een 'must' is en zelfs
doelbewust uitgeschakeld wordt. - 5. De aandacht voor de
ideele of conceptuele dimensie terrein verovert, zodat in
sommige gevallen het belang van de idee primeert op de
uiteindelijke realisatie en deze laatste zelfs overbodig maakt.
- 6. De kunst autoreflexief wordt. - 7. De `mechanische'
uitvoering (via allerlei drukprocedes, industriele realisatie en
afwerking) gelegitimeerd is en de eigenhandige uitvoering
niet Touter een `conditio sine qua non' is. - 8. Het criterium
van uniciteit van het kunstwerk in vraag gesteld wordt en de
multipliceerbaarheid en technische reproduceerbaarheid van

De computergestuurde beeldproduktie sluit aan bij de vele
grensverleggende experimenten die zich in de hedendaagse kunst
manifesteren. Een compositie van Peter Be is (1987).

(Foto J. Beyls).
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kunst tegemoet komen aan een streven naar democratisering
van kunst. - 9. Een aantal concepties geworteld in de plastische kunsten progressief de grenzen van dit specifieke terrein
overschrijden en via andere media gekanaliseerd en veruiterlijkt worden, zo b y . in de Land Art, de Concept Art en de Body
Art, respectievelijk via de natuur, de idee en het lichaam. 10. Vanuit de beeldende kunsten een groeiende interesse
bestaat voor de fotografie en de mogelijkheden van de video,
niet enkel om hun begeleidende, registrerende of referentiele
waarde, maar eveneens als specifiek creatief medium.
Bovenvermelde gegevens zijn stellig voor aanvulling en vervollediging vatbaar. Samen met andere tijdsgebonden maatschappelijk-culturele en techno-wetenschappelijke aspecten
vormden zij de complexe voedingsbodem die in kunstzinnige
context een computervriendelijke mentaliteit genereerde. Tal
van hoger geciteerde kernpunten die zich op dit ogenblik
weliswaar scherp en sommige ervan, min of meer gelijktijdig,
profileren, vonden niettemin hun oorsprong bij M. Duchamp,
het dadaIstisch ideeengoed en in allerlei pogingen tot Gesamtkunst zoals die onder meer binnen het Russisch Constructivisme, De Stijl, het Bauhaus en zovele andere geprogrammeerd
werd. Bovendien is het ook wenselijk niet enkel stil te staan bij
de opties die door hogergeschetste tendensen nagestreefd en
verdedigd werden, maar tevens oog te hebben voor hetgeen
afgezworen werd en als voorbijgestreefd beschouwd. Heel
wat vitale strekkingen uit deze periode braken inderdaad met
wat door hen sours smalend `navelstaarderiF genoemd werd.
Daarmee viseerden zij vooral de sterk subjectivistische vormen van expressionisme die kort na W.O. II en tijdens de
jaren 50 furore maakten. Hun anti-instelling is uit hogergeschetste karakteristieken immers goed deduceerbaar. De
belangstelling voor de computer is afgezien van een verhoopte vernieuwing en uitbreiding van de artistieke mogelijkheden
stellig ook deels vanuit deze optiek te verklaren.
Dat men de computerbeelden aanvankelijk hoofdzakelijk
vanuit de optiek van de plastische kunsten bekeek en vaak ook
nu nog beschouwt, resulteert wellicht uit het feit dat: 1. Een
aantal plastische kunstenaars afstand nam van de traditionele
middelen en met de computer begon te experimenteren. 2. De computergrafieken, zelfs door technici of ingenieurs
gerealiseerd, vaak visuele en vormelijke eigenschappen vertoonden die spontaan met tekeningen en/of schilderijen geassocieerd werden. - 3. Prille experimenten vaak simulaties
vormden van bestaande kunstwerken. - 4. Men bij een eerste
verkenning, in de computer vaak een nieuw 'instrument' zag
om `beeldende' kunst te creeren.
Een verdere complexificatie van de mogelijkheden van de
computer voerde niet enkel tot de realisatie van grafieken,
maar tevens tot aansluiting met verfmachines alsook koppelingen met fotogevoelige platen en videomonitoren zodat de
computer benevens beeldende kunst ook in staat bleek foto' s
en videokunst te genereren en bovendien beeld met klank en
beweging te combineren. Aldus werd de computer het multimediale werkmiddel bij uitstek.
Een analyse van de computerbeelden vanuit het oogpunt van

De actieve interactie tussen computer en kunstenaar resulteert in
eengrafische output die bUvoorbeeld door de kunstenaar met de
hand ingekleurd kan worden. (Peter Be is 1988; Foto J. Beyls).

de plastische kunsten en een daaruit voortvloeiende evaluatie
kunnen derhalve niet anders dan beperkt en misleidend zijn.
Gerechtvaardigd onderzoek steunt immers op studie die rekening houdt met de specifieke mogelijkheden en beperkingen
van de aangewende mediamaterialen en technieken. De computer maakt hierop geen uitzondering.
Omdat nu echter van bij de aanvang om begrijpelijke redenen
correlaties gelegd zijn met de plastische kunsten kan een
confrontatie tussen stilstaande computerbeelden of grafieken
en moderne kunstwerken tot interessante vaststellingen voeren omtrent intentionaliteit, conceptie, realisatie en duiding.
Kennis en reflectie omtrent plastische kunsten laten inderdaad
toe parameters te hanteren die het mogelijk maken de beeldproduktie uit beide categorieen zinvol door te lichten en hun
specificiteit nauwkeuriger te omschrijven. Om de scanning
van de computerbeelden verder te verfijnen is het evenwel
noodzakelijk deze te positioneren tegenover de fotografie die
met de plastische kunsten wel het visuele gemeen heeft maar
dan weer veel minder met materie, textuur en toets te maken
heeft, hoewel deze laatste eigenschappen ook alweer niet bij
alle plastische concepties so-wie-so evident zijn. Het ligt voor
de hand dat het bewegende beeld in ruimer filmisch verband
dient gesitueerd te worden, maar dit vormt dan weer een ander
verhaal.
Nader onderzoek betreffende de relatie computer-moderne
beeldende kunst, confronteert ons onder meer met de vraag
naar een situering van het verband computer-moderne kunst
binnen het spanningsveld kunst-technologies naar de toepassingsmogelijkheden van de computer met betrekking tot de
artistieke activiteit gekoppeld aan de opvattingen over zijn
status van werktuig of van (deels) autonoom creatief medium;
naar zinvolle vergelijkingen tussen computerbeelden en plastische kunsten en naar eventuele problemen omtrent interpretatie en duiding.
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Kunst en technologie
De vraag naar diachronische verbanden tussen kunst en technologie en hun veelzijdige onderlinge relaties vormt een
studie op zich. De Italiaanse Renaissance heeft op dit vlak
geniale figuren voortgebracht. Leonardo da Vinci belichaamt
de sublieme symbiose van rijk gevarieerde menselijke activiteiten. Musea herbergen niet enkel zijn majestueus plastisch
oeuvre maar tevens maquettes van allerlei mechanische uitvindingen, vaar- en vliegtuigen naar Leonardo' s ontwerptekeningen gerealiseerd. Behalve schilderkunstige tractaten
bevatten zijn geschriften o.m. anatomische en fysionomische
studies, architectonische tekeningen en overwegingen omtrent de kosmos. Het samengaan van wetenschap en kunst of
het deels samenvallen ervan — kunst als onderzoeksmethode
— is ook typisch voor de computerkunstenaar. Specifieke
computergerichte onderlegdheid in combinatie met artistieke
visuele begaafdheid verenigen zich soms in een persoon. Toch
gebeurt het vaak dat deze twee aspecten op grond van hun
specifieke complexiteit tot een samenwerkingsverband voeren tussen een visueel kunstenaar en een computerprogrammeur.
Dat binnen het gebied van de plastische kunsten beinvloeding
maar ook vaak onderlinge bevruchting bestaat tussen kunst,
— wetenschappen en technologie hoeft geen betoog. De
impact van de fotografie is daar een treffend voorbeeld van.
Nochtans voerde ook de prozaische machine en het mechanisatieproces tot veelzijdige relaties met de artistieke ontwikkeling. Deze manifesteerden zich zowel op het conceptuele vlak
als op het vlak van de realisatie. Zij boden inspiratie voor een
nieuwe iconografie, introduceerden een nieuwe thematiek en
inciteerden tot heel aparte artistieke verschijningsvormen.

Samen met de algemene maatschappelijk-culturele achtergronden die er aan ten grondslag lagen, voerden zij tot intense
kunstfilosofische reflecties. Belangrijk in dit verband waren
ongetwijfeld de revolutionaire tot soms subversieve stellingen en realisaties van Dada, de machinekunst van F. Picabia
en sommige creaties van M. Duchamp, de mechanistische
visie van het Futurisme, de opkomst van de kinetische kunst,
het belang van speciaal daartoe opgerichte artistieke vennootschappen als by . de E.A.T. (Experiments in Art and Technology) waar onder meer R. Rauschenberg deel van uitmaakte en
de GRAY (Groupe de Recherche d' Art Visuel) met kunstenaars als F. Morellet, gekenmerkt door een sterke begeestering voor de ideeen van V. Vasarely. Ook Zero, de Lichtkunst
en vele andere tendensen dienen in deze context gesitueerd to
worden.
Ruimer wetenschappelijk gezien bestond een indringende
beinyloeding vanuit de psychologie, van de pyscho-analyse
tot de perceptietheorieen en de experimentele esthetica waarbij het belang van de waarneming centraal stond. Samen met
de optica en de diverse kleurtheorieen vormden zij een vruchtbare voedingsbodem voor de optische kunst. Ook de poging
tot systematisering van kunst, een aspect dat frequent voorkomt bij computercreatie, kent een eeuwenoude traditie. In de
meer recente periode manifesteert zij zich expliciet bij G.
Seurat, later ondermeer bij sommige kubisten verenigd in 'La
Section d' Or' , de zin voor mathematische verhoudingen
openbaart zich bij constructivistische en neoplastische concepties, maar ook bij de Op Art en vroegere onderzoeken
binnen de context van het Bauhaus.
Uit het bovenstaande moge blijken dat een interesse voor de
computer vanuit de beeldende kunsten volledig beantwoordt
aan een modernistisch streven en mede tegemoet komt aan de

De tekeningen die door een plotter of printer neergezet worden hebben soms een strakke geometrische compositie; soms vertonen ze een
speelse uitwerking. Wat in het buitenland door mensen als M. Mohr of R. Oxenaar gerealiseerd werd, vinden we bij ons terug in bepaalde
werken van Peter Be is (1975, 1986). (Foto: J. Beyls).
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wens de band tussen kunst en de algemeen maatschappelijke
context waaruit zij ontstaat, niet te verbreken. Begrijpelijkerwijze kent de computer vooral bijval vanuit de zogenaamde
Systematische kunst, d.i. een kunst waarbinnen vormen en
kleuren wetmatig aangewend worden. Zo creeerde P. Struycken by . vanaf 1968 programma' s voor schilderijenl.
Esthetica en informatica
De betekenis van de informatica in haar meest ruime definitie
van beeldverwerkingstechnieken, beperkt zich echter niet tot
de exploratie van een nieuw creatief potentieel, maar strekt
zich ook uit op het vlak van het cognitieve in haar mogelijkheden m.b.t. de kunstwetenschap. In het verlengde van de
aspiraties van de experimentele esthetica in nauwe relatie met
de experimentele psychologie van Fechner en de geformaliseerde esthetica van de wiskundige Birkhoff, gecorrigeerd en
bijgewerkt door de psycholoog Eysenck, ontstaat de informationele esthetica, geboren uit de informatietheorie met als
boegbeeld A. Moles die met zijn publikatie 'Art et ordinateur' 2 grote bekendheid verwierf. Essentieel in zijn theorie is
het door hem geintroduceerde onderscheid tussen semantische informatie en esthetische informatie. Moles inspireerde
M. Bense die ook niet ongevoelig bleek voor de methode van
Birkhoff en hield er dezelfde opvattingen op na als Gunzenhauser uit de School van Stuttgart'. Het ligt voor de hand dat
de perceptietheorieen bij de scanning van het beeldoppervlak
bier van primordiaal belang zijn.
Over de toepassingsmogelijkheden van de computer m.b.t. de
artistieke creaties is reeds heel wat gepubliceerd4. De beeldproduktie komt er ruim aan bod. De resultaten van experimenteel en voortgezet onderzoek vormden meer dan eens onderwerp van tentoonstellingen en symposia5 . Toch blijkt vanuit
de hoek van de plastische kunsten nog enige schroom ten
overstaan van het fenomeen. Die vindt wellicht zijn oorsprong
in een gebrek aan vertrouwdheid met de diverse mogelijkheden van de computer en de noodzaak tot initiatie in een toch
vrij gecompliceerde en voor velen onbekende materie. Bovendien blijft bij sommigen ondanks hogergeschetste evocatie
van traditiegebonden verbanden tussen kunstwetenschap en
technologie, de psychologische drempel bestaan ten aanzien
van een beeldproduktie waarbij de mens naar hun mening
nauwelijks of slechts subsidiair betrokken lijkt en elke boodschap hetzij afwezig, hetzij moeilijk te duiden is. Behalve het
gebrek aan kennis omtrent de werking en de functies van de
computer rijst derhalve ook een vaak romantisch gekleurde
aversie tegen dit `onpersoonlijk' kunstbedrijf, ondersteund
door een al dan niet voorgewende ontoegankelijkheid van de
werken. Deze laatste aspecten voegen zich tussen de talrijke
obstakels die ook bij contact met andere moderne en eigentijdse kunstuitingen, waar het menselijk substraat afwezig of niet
evident lijkt, voor kortsluiting zorgen. Het is genoegzaam
bekend dat velen, zowel onder het publiek als onder kunsthistorici en -critici, de suprematie van de kritische reflectie en de
teloorgang van emotionaliteit en algemeen menselijke thema-

tiek als een verarming van de kunst ervaren. Omwille van het
technologisch vernuft en zijn wetenschappelijke connotaties
is men geneigd de computer in de sfeer van het cerebrate te
situeren en de produktie navenant in de categorie van intellectuele en rationele kunst onder te brengen. Dat de computer een
directe instinctieve of sensualistische relatie tussen de kunstenaar en zijn materiaal bemoeilijkt, betekent echter geenszins
dat persoonlijke en subjectieve interventie uitgesloten zijn.
De manier waarop deze zich binnen het realisatieproces profileren zijn wegens de typische karakteristieken van de computer uiteraard specifiek. Niettemin vertoont dit aspect, maar
ook andere, in menig opzicht verwantschap met sommige
tendensen en concepties binnen de plastische kunsten die niet
onder de romantische of expressionistische noemer thuishoren. Enkele concrete vergelijkingen kunnen dit verduidelijken
en wellicht mogelijke obstakels voor een betere appreciatie
van `computerwerken' uit de weg ruimen.
Allereerst dient opgemerkt dat de experimenten met de computer geenszins tot het privaatdomein van de kunstenaar
behoren. Ook technici zonder artistieke vooropleiding zijn
gefascineerd door de beelden opgewekt door het elektronisch
wonder. De resultaten lijken goed op kunstwerken en overspoelen algauw de kunstmarkt. Nochtans garandeert de computer op zich niet de esthetische kwaliteit van het kunstwerk.
Getuigenissen van mensen en kunstenaars die actief omgaan
met de computer bevatten interessante, want concrete gegevens. Deze hebben niet enkel betrekking op een aantal technische mogelijkheden, maar ook op de doelstellingen van de
gebruiker6. Zij voeren de lezer mee in de fascinerende wereld
van beeldcreatie, wekken verbazing en bewondering op en
bewegen hem tot kritische reflecties. Zeer opvallend daarbij is
de grote verscheidenheid aan experimenten wat een enorm
potentieel aan functies doet veronderstellen. Vanuit de optiek
van de plastische kunsten is deze invalshoek bijzonder aantrekkelijk. Zuiver technische en theoretische overwegingen
zijn uiteraard interessant, maar vergen inzicht in zeer gespecialiseerde technologie en diverse theorieen omtrent creativiteit. De discussie rond de begrippen mens-machine en machine-mens is oeverloos, want intrinsiek verbonden aan het
specifiek mensbeeld dat men aanhangt en de mening over een
al dan niet deterministische gedragswijze van de mens. Dit
vergt uiteraard grondig onderzoek op het psycho-fysiologisch
domein. Concrete, door de kunstenaar becommentarieerde
resultaten, verlenen gemakkelijker toegang tot het fenomeen
dat vanuit de optiek van de kunstcreatie in eerste instantie
belangstelling geniet op grond van eventuele toepassingsmogelijkheden en -gebieden.
Toepassingsmogelijkheden
In eerste instantie is de computer een toestel dat toelaat op
diverse manieren beelden te verwerken al naargelang het
programma dat hem opgelegd wordt. Concreet betekent dit
dat hij van de kunstenaar een input krijgt van door laatstge-
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Computergrafiek wordt vaak aangeboden in reeksen gegenereerd door een bepaald programma: speelse variaties gebouwd op een
onderliggende logische structuur zijn er het resultaat van. (Peter Be is 1990; Foto J. Beyls).

6

noemde bepaald materiaal. Dit originele materiaal kan via
diverse procedes getransformeerd worden. De kunstenaar
oefent hierbij een selectieve en kwantitatieve controle uit.
Vaak gaat het over manipulaties van het oorspronkelijke beeld
dat finaal toch steeds in min of meerdere mate herkenbaar
blijft.
Beeldmanipulatie is een in wezen deterministisch beginsel
waarbij alle functies voorafbepaald en onveranderlijk zijn. Er
treedt geen structuurverandering op. De metamorfoses kunnen op velerlei manieren opgewekt worden zo b y . via uitlenging, spatiering, rotatie enz... Zij kunnen tot verrassende
decoratieve beelden voeren. Wanneer het oorspronkelijke
motief betekenisgeladen was, b y . Ch. Csure' s vervorming van
Leonardo' s Vitruviaanse man kan dankzij de metamorfose
een kritische reflectie ontstaan m.b.t. het nog herkenbaar
originee17 . Dergelijk procede schept tal van mogelijkheden
voor conceptueel gerichte concepties als 'art about art' maar
ook voor kritische extern-artistieke reflecties. Louter vormelijk voeren zij soms tot fantastische creaties die in een surrealistische verbeeldingswereld zeker niet zouden misstaan.
Naast deze elementaire vorm van beeldverwerking opent het
gebruik van de computer bovendien de mogelijkheid tot allerlei formele organisaties, combinaties en structuren die soms
bestaande kunstwerken evoceren, benaderen of evenaren. Dit
is vaak het geval bij abstracte of constructivistische tendensen
waar het geheel tot elementaire motieven of vormelijke eenheden, een zogenaamd plastisch alfabet, herleidbaar is (by.
Klee, Kandinsky, Mondriaan, Van Doesburg enz...). Bij simulatie van moderne kunstwerken op grond van analyse van het
specifieke basisidioom halen de genoegdoening van de geslaagde nabootsing of de sensatie van het equivalent het
duidelijk op het eigen creatief experiment. De computerbeelden van Nake naar Mondriaan zijn goed gekend en exemplarisch. Op basis van de zeven in een vierkant ingeschreven

rechthoeken en de drie basiskleuren rood, blauw en geel
bleken 16.383 combinaties mogelijk 8 . Wanneer de input origineel materiaal vertegenwoordigt, verloopt het creatieproces
gelijkaardig met dien verstande dat de beeldverwerking niet
noodgedwongen tot de evocatie van gekende of herkenbare
configuraties voert, hoewel dit laatste niet uitgesloten is. Het
aanzienlijk aantal theoretisch mogelijke combinaties overtreft het vermogen van de menselijke verbeelding en maakt
filtering noodzakelijk. Uit dit gereduceerd geheel dient de
kunstenaar vervolgens naar eigen goeddunken to selecteren.
Net als bij M. Duchamps ready-mades is niet de eigenhandige
realisatie, maar de keuze van de kunstenaar van doorslaggevende betekenis. Anders dan bij de ready-made echter heeft de
kunstenaar van meetafaan, door de bepaling van zijn alfabet,
het toekomstig kunstwerk in min of meerdere mate reeds
persoonlijk gekleurd.
Het ligt voor de hand dat tal van andere kunstconcepties die
our Welke reden ook, serialiteit nastreven vanuit hun vormelijke aspiraties en daaraan verbonden semantische connotaties, in de computer en op grond van zijn specifieke mogelijkheden, een adequaat instrument herkennen. Repetitieve
tendensen (by . Warhol, Viallat, Toroni), evocaties van het
procesmatige en de groeikracht in haar temporaire dimensie
(duur en ervaring) en complexificatiedrang (van cel tot structuur) (by . La Peinture de tradition francaise, gestuele kunst en
Action painting, Land Art, Arte Povera enz...) dienen hierbij
vermeld. Het staat buiten kijf dat het modulaire systeem in
trek bij de Minimal Art (bv. Sol Lewitt, D. Judd) en de eraan
verbonden structuralistische preoccupatie, waar bovendien
extern plastische commentaren niet 'ad rem' zijn en de eigenhandige realisatie secundair is, zonder enig bezwaar computergestuurd kunnen geprogrammeerd worden. Verder kunnen
beeldcombinatie en -manipulatie talrijke onverwachte tot gesofistikeerde optische configuraties opwekken. Zij vertonen
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duidelijke connotaties met visuele illustraties van perceptietheorieen, met de polyvalente creaties van Vasarely en andere
vertegenwoordigers van de optische kunst.
Tijdens hun exploratietocht binnen de technische mogelijkheden van de informatieverwerking zijn sommige kunstenaars
er niet voor teruggedeinsd met plotter uitgeprinte of op fotografisch gevoelige dragers weergegeven computerbeelden via
traditionele picturale middelen, op doek, in schilderij en om te
zetten. De computer schept bovendien de mogelijkheid een
specifieke probleemstelling te bestuderen en in verschillende
media uit te drukken of vanuit een gekozen constellatie verschillende verdere combinaties of complexificaties uit te proberen en dit proces na elke subfase te hernemen. De diverse
ontwerpen blijven in het geheugen en kunnen desgewenst
uitgeprint worden, naast elkaar gelegd en vergeleken. In
zekere mate treft bier de verwantschap met ontwerptekeningen en voorstudies. Het geheel is echter minder omslachtig en
efficienter.
De geboden beeldinformatie kan tevens vanuit verschillende
oogpunten weergegeven worden wat de kunstenaar toelaat de
meest krachtige of sensationele visie te selecteren, de toeschouwer met de onderscheiden perspectieven van eenzelfde
werkelijkheid te confronteren of hem daarentegen door gelijktijdige combinatie ervan helemaal te desorienteren.
De computer kan de kunstenaar tijdens de ontwerpfase en het
realisatieproces ook anders van nut zijn. Moeilijke plastische
vraagstellingen in verband met perspectiefweergave, geInverteerde ruimte, polyvalente gezichtspunten, enz... kunnen door
hem opgelost en door de kunstenaar overgenomen worden.
Anderen vinden in de computer een adequaat of adequater
instrument om aan hun reeds bestaande kunstvisie gestalte te
geven. Eerder vermelde voorbeelden maakten dit reeds duidelijk.
Het gebruik van de computer vergemakkelijkt bovendien de
combinatie van woord en beeld die op zich betekenis genereert. Het verruimt derhalve de mogelijkheden van een j arenlange traditie binnen de plastische kunsten waar samenwerking tussen kunstenaars en dichters nagestreefd werd en
waarbinnen ook sours linguIstische opvattingen arstistieke
denkbeelden impregneerden. Men denke slechts aan het dadaIsme en surrealisme, aan Cobra en de Jeune Peinture Belge,
en in het bijzonder aan de subtiele conceptuele beeld- en
woordspelingen van Duchamp, Magritte en Broodthaers. Het
spreekt vanzelf dat ook de aandacht voor de beeldende kwaliteiten van de lettertekens zoals eerder betoond door b y . C.
Dotremont, H. Michaux en G. Demey via dit nieuwe medium
kan gestimuleerd worden.
Ook bij de eigentijdse kunst, meer bepaald bij de postmoderne
beeldcultuur met haar specifiek combinatievermogen en typische citatenmanie, zijn voor de computer wellicht mogelijkheden weggelegd. Het multimediale streven binnen het actuele tijdsgebeuren en de omgevingskunst zullen ongetwijfeld
mede dankzij de computer een vruchtbare ontplooiing kennen.
Behalve deze meer praktijkgerichte mogelijkheden biedt de

computer de kunstenaar de gelegenheid om zijn eigen schepping te analyseren. Hij maakt hem bewust van de diverse
keuzen of beslissingen die hij tijdens het realisatieproces
voortdurend dient te nemen. Een fenomeen dat uiteraard niet
uitsluitend computergebonden is, maar waarmee de kunstenaar niet steeds expliciet geconfronteerd wordt. Dit leert ons
iets meer over creativiteit in het algemeen en beeldvorming in
het bijzonder. Deze functie komt in hoge mate tegemoet aan
de verwachtingen van de conceptuele kunst en biedt heel wat
stof tot reflectie.
Uit het bovenstaande is gebleken dat de computer als artistiek
werktuig ongetwijfeld in staat is specifiek menselijke functies
uit te breiden. Verdere verfijning en complexificatie zorgden
ervoor dat hij zich bovendien ook leent tot het uitvoeren van
sommige functies die gelijkaardig zijn aan deze van het
menselijk brein en daarom cybernetisch worden genoemd.
Hoewel het kunstscheppend gedragspatroon uiteraard door de
mens geprogrammeerd wordt, staat vast dat de beeldcreatie
autonoom door de computer zelf, op basis van eigen keuzes
plaats kan vinden. Dit laat toe inzicht te verwerven in de
wijze(n) waarop kunst tot stand kan komen. Op de menselijke
activiteit getransporteerd, leert het iets over algemene mechanismen zonder daarom het specifieke te ontsluiten.
Autonome computerkunst ?
Het is evident dat het bij kunst niet enkel gaat om het maken
van beelden maar om het creeren van betekenis. Voor zover de
computer als werktuig gehanteerd en door de mens gestuurd
wordt is de problematiek rond de duiding fundamenteel verwant met andere moderne en eigentijdse kunstuitingen. Net
als bij sommige schilderkunstige tendensen als b y . de Action
Painting van Pollock, primeert het avontuur van de schepping,
het realisatieproces op het uiteindelijke resultaat, dat voor de
kunstenaar eigenlijk secundair is. Een interpretatie van Pollocks 'drippings' vanuit de artistieke conceptie die eraan ten
grondslag ligt, voert noodgedwongen tot de duiding van de
referentiele waarde ervan. Het is m.i. niet ondenkbaar dat de
kunstenaar die met de mogelijkheden van de computer experimenteert, de exploratietocht op zich belangrijker acht dan de
beeldproduktie die Bruit voortvloeit. De complexiteit neemt
echter toe wanneer het door de computer autonoom gegenereerde beelden betreft. Het door Moles gemaakte onderscheid
tussen de esthetische en de semantische informatie is hierbij
een welgekomen hulp. De eerste schept wellicht weinig aanleiding tot onoverkomelijke controverse. Bij de tweede ligt
het enigszins anders. Kan een computer ook betekenis genereren ? Hier zijn meerdere bedenkingen mogelijk. Ook al is
het werk rechtstreeks door de mens gecreeerd toch impliceert
zulks niet dat het noodgedwongen of vanzelfsprekend over
een diepere inhoudelijke dimensie beschikt. Het kan Touter
vormelijk schoon zijn of op zich een decoratieve waarde
bezitten. Wanneer het kunstwerk — en dit geldt ook voor het
`autonoom' computerbeeld — geen extern-artistieke boodschap meekreeg, impliceert dit niet dat het werk zinloos zou
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zijn en op zich geen expressiewaarde heeft die via de toeschouwer en in relatie tot hem detecteerbaar is. Het bezit
echter geen referentiele betekenis naar de programmeur toe.
De semiotiek kan bier derhalve vruchtbaar werk leveren. De
verdienste van de programmeur berust dan in eerste instantie
op zijn verantwoordelijkheid voor de creatie van het systeem
dat de computer een zekere autonomie verleende. Zijn kunstwerk is het programma dat door de cybernetische functie van
de computer werd ingevuld en tot autonome computercreaties
voerde. Dit lijkt en is ook revolutionair. Binnen de context van
de plastische kunsten is de idee van zelfgenererende kunst niet
totaal vreemd. Bij tachistische, matieristische en sommige
abstract expressionistische tendensen bestond de creatie van
het kunstwerk erin dat door de kunstenaar op diverse plaatsen
van het doek verf werd aangebracht die door manipulatie van
de drager een eigen Leven leidde, uitvloeide, stolde, zich met
andere verf vermengde, enz... en zo op spontane' , vrije wijze
de uiteindelijke configuratie bepaalde. Kon de kunstenaar
hierbij, doorheen zijn contact met het doek, nog een al dan niet
bewuste controle of begeleidingsfunctie uitoefenen dan is dit
reeds minder het geval bij de Land Art en andere vormen van
proceskunst waar natuurgebonden omstandigheden bijvoorbeeld het geheel na verloop van tijd wegvegen. Analoog
vergaat het kunstwerken opgebouwd uit vergankelijke of
organische stoffen die dientengevolge aan voortdurende metamorfose onderhevig zijn. Men mag ten slotte niet vergeten
dat M. Duchamp de participatie van de toeschouwer onontbeerlijk achtte voor de `vervollediging' , dit is het `bestaan'
van het kunstwerk. Zinspeelde Duchamp misschien hoofdzakelijk op de mentale betrokkenheid van de kijker dan werd dit
met de Happening en verwante kunstuitingen uitgebreid tot
een intense psychische en fysieke deelname vanwege het
publiek. Deze summiere voorbeelden kunnen volstaan om aan
te tonen dat doorheen de recente kunstontwikkelingen de
kunstenaar meer en meer zijn greep verliest op de uiteindelijke verschijningsvorm van het kunstwerk met alle daaruit
voortvloeiende implicaties op semantisch niveau. Al mag de
Serie `Metamatic' (1959) van J. Tinguely binnen de kinetische kunst een ironische en conceptuele bespiegeling inhouden ten aanzien van onder meer de drippings van J. Pollock,
toch kan men niet ontkennen dat een werk dat, mechanisch
aangedreven, in staat is abstract expressionistische kunstwerken te produceren, thuishoort binnen het kunsttheoretisch
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discours omtrent computer en moderne kunst. Tinguely's
machinekunst beoogt onder andere een subversieve commentaar op zogenaamde hyperindividuele, sterk emotioneel gedreven, expressievormen die zich vormelijk echter maar weinig onderscheiden van mechanisch voortgebrachte, vaak als
`ontmenselijke beschouwde, lunstprodukten' Omwille van
de zinspeling op precies dit snort kunstuitingen grijpt de
betekenis van Tinguely's werk dieper dan men op het eerste
gezicht vermoedt. Is de mens inderdaad niets meer dan een
vernuftige machine en krijgt hij zijn plaats binnen de mechanisch deterministische visie zoals ook M. Duchamp in tal van
zijn werken maar vooral in 'Le Grand Verre' suggereerde ?
Onderzoek naar verbanden tussen computer en kunst kan niet
anders dan boeiend zijn. Het verruimt de inzichten omtrent het
artistieke en de creativiteit over het algemeen en opent perspectieven voor een vruchtbare samengang tussen kunst, wetenschap en technologie. Misschien draagt het bovendien bij
tot een vernieuwd menselijk evenwicht. Men kan immers niet
loochenen dat heel wat malaise rond het fenomeen van computer en kunst niet enkel worstelt in angst voor het onbekende
maar vooral in het labiele en wankele mensbeeld dat het
individu met zich meedraagt en resulteert uit de onzekerheid
omtrent zijn humane `meerwaarde'
Noten
Kunst van nu, Encyclopedisch overzicht vanaf 1960, Amsterdam, Brussel, Elsevier
1971
2 A.A. Moles, Art et ordinateur, Nouvelle version revue et augmentee, avec la collaboration de E. Rohmer, Paris, Ed. Blusson, 1990 (oorspronkelijke versie, Paris, Casterman,
1971).
3 F. Molnar, Creation par ordinateur ou creation assistee par l'ordinateur, in
`R. Coquart, Aspecten: De Computer in de visuele kunst, Brussel, ICSAC, 1981,
p. 37-58. Voorzien van commentaren en reflecties; met bijhorende bibliografie.
Cf. Catalogus Tentoonstelling Virtuele Beelden, Roy Ascott, Peter Beyls, Hugo
Heyrman. Beeld, Media & Technologie in de Kunst, KMSK/ ICC, Antwerpen
23.05.1991-21.07.1991. Met uitvoerige chronologie en bibliografie. R. Coqart, Aspecten: De Computer in de Visuele Kunst, Brussel, ICSAC, 1981, p. 82-137. Interessant in
dit verband zijn tevens diverse themanummers van het tijdschrift Kunstforum International, Köln, o.m.: Bd. 97 (nov./dec. 1988), 98 (jan./feb. 1989), Asthetik des Immateriellen Zum Verhaltnis von Kunst and Neuen Technologien. Teil I, Teil II.
5 Op.cit., (1991): Chronologie.
6 R. Cocoa, Aspecten: De Computer in de Visuele Kunst, Brussel, ICSAC, 1981,
p. 82-137.
H. Cohen, Parallel to Perception: Some Notes on the Problem of Machinegenerated
Art, in R. Coqart, op.cit., p. 59 e.v.
F. Molnar, op. cit., p. 39.
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Geert Bruneel

Wat het boek of het geschrift is voor de schrijver, een schilderij of een beeldhouwwerk voor de kunstenaar, dat is de
tekening of het plan voor de technicus. Met dit verschil echter
dat het bij deze laatste niet de bedoeling is om kunst te
scheppen, maar om bruikbare, meestal technische informatie
over te brengen bij mensen uit hetzelfde vakgebied.
De uiteindelijke bedoeling van de tekening is het verwezenlijken van een constructie; ongeacht of dit nu op mechanisch,
bouwkundig, elektrisch of elektronisch gebied is. De tekening
moet dus de drager zijn van alle gegevens die door de ontwerper op papier zijn gezet om zijn idee voor anderen zichtbaar en
verstaanbaar te maken. Daarom moet de tekening bestaan uit
een verzameling van geometrische basiselementen (punten,
lijnen, cirkels en Bogen) aangevuld met teksten, maten en,
genormaliseerde symbolen. De opzet van de tekening is afhankelijk van de geldende standaarden in het vakgebied waarvoor de tekening bedoeld is. Alleen iemand die in het betreffende vakgebied thuis is en ook tekeningen kan lezen, weet
wat de tekening voorstelt.
Bij het tekenen met de hand zet de tekenaar vanuit zijn
gedachtenwereld de te ontwerpen constructie direct op papier
door die op te bouwen uit elementen of groepen van elementen. Daarna vult hij die verder aan met maten, teksten, symbo-

len, enz... Wijzigingen achteraf of het tekenen van elementen
die herhaaldelijk op dezelfde tekening voorkomen, zijn hierbij tijdrovende bewerkingen. In bedrijven, waar dagelijks
ontworpen en getekend wordt, werd dan ook de lose tekenplank met bijhorend lineaal en tekendriehoeken vervangen
door een tekensysteem waarbij gebruik gemaakt wordt van de
computer.
CAD-systeem
Een CAD-systeem is een computerprogramma waarmee tekeningen kunnen gemaakt worden met behulp van de computer.
De opbouw van de tekening is continu te volgen op een
beeldscherm. Eenmaal de tekening volledig gemaakt is, kan
zij op papier worden gezet door middel van een printer of een
plotter. De mogelijkheid bestaat ook om de afgewerkte tekening op te slaan op een diskette of vaste schijf, zodat ze
achteraf opnieuw kan worden opgeroepen voor verdere bewerking of voor het aanbrengen van wijzigingen.
Het begrip CAD is voor het eerst gebruikt door D.T. Ross bij
een onderzoek dat resulteerde in de ontwikkeling van een
numeriek besturingssysteem (Massachusetts Institute of
Technology, 1959). In 1963 werd door General Motors

Schema van een multimedia-invoer: de computer is verbonden met een rote diversiteit aan componenten: van een videocamera,
videospeler, film- en diascanner tot een kleurenfotokopietoestel.

9

266

Tekenen met de computer

DAC/1 ontwikkeld. Dit systeem had tot doel het ontwerpen
met behulp van de computer te bevorderen en heeft dan ook
bijgedragen tot de verdere ontwikkeling van CAD-systemen.
Door de stormachtige ontwikkeling in de elektronica zijn de
computers steeds kleiner geworden en de geheugencapaciteit
en de verwerkingssnelheid van de gegevens steeds groter.
Programma' s die enkele jaren geleden alleen te gebruiken
waren op grote en dure computersystemen, worden momenteel toegepast op een microcomputer. Door de introductie van
ook voor kleinere bedrijven betaalbare CAD-programma' s is
het aantal gebruikers bestendig gestegen. Tevens zijn de
CAD-programma' s steeds verbeterd en uitgebreid met onder
meer de mogelijkheid tot het maken van 3D-tekeningen (driedimensionale voorstellingen), verschillende symboolbibliotheken voor verscheidene toepassingsgebieden, software
koppelingen met editeerprogramma' s,... De afkorting CAD
heeft een dubbele betekenis. Een eerste betekenis is Computer
Aided Design: ontwerpen met behulp van de computer. Een
tweede betekenis die aan CAD wordt gegeven is Computer
Aided Drafting: tekenen met behulp van de computer. Daarnaast bestaan nog een aantal andere aanduidingen die beginnen met CA (Computer Aided), bijvoorbeeld: CAP: Computer
Aided Planning: plannen met behulp van de computer en het
voorbereiden van de fabricage. — CAM: Computer Aided
Manufacturing: fabriceren met behulp van de computer zoals
wordt toegepast bij computer- of numerisch gestuurde machines. — CAE: Computer Aided Engineering: dit is de verzamelnaam voor alle in het bedrijf geIntegreerde computertoepassingen op technisch gebied, zoals: ontwerpen, tekenen,
simulatie, fabriceren, enz... — CAD/CAM: de koppeling van
CAD met CAM.
Voordelen
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Bij het tekenen met een CAD-systeem werkt de constructeur
interactief met de computer. Via het toetsenbord of met
behulp van een ander aanwijsapparaat geeft de tekenaar aan de
computer opdrachten om elementen te tekenen. De tekening
die opgebouwd wordt is zichtbaar op het beeldscherm. Wordt
tijdens het tekenen een font gemaakt, dan is deze eenvoudig te
herstellen door de computer daartoe de nodige opdracht te
geven. Komen elementen of groepen van elementen of delen
van tekeningen meerdere malen in dezelfde tekening voor,
dan hoeven ze niet opnieuw uit elementen te worden opgebouwd, maar kunnen als geheel in de tekening worden geplaatst, zo vaak als nodig.
Arceren, bematen en het inschrijven van teksten gaan veel
sneller, nauwkeuriger en netter. Terugkerende symbolen en
standaardelementen kunnen worden opgevraagd uit een
bibliotheek en als geheel in de tekening geplaatst worden.
Voor bedrijven die veelal construeren met behulp van standaardelementen, is de keuze tussen tekenen met de hand of
met een CAD-pakket eenvoudig vooral op het gebied van:
werktuigbouw (staalconstructies, machinebouw, piping);
elektrotechniek (schema' s, installaties); procestechniek

Plottertekening (Autocad).

(schema' s, apparatenbouw); bedrijfskunde (lay-out, organisatieschema' s); bouwkunde (bestektekeningen, leidingsschema' s); besturingstechniek (pneumatische en hydraulische
schema' s). Standaardelementen hoeven slechts eenmaal getekend te worden en kunnen vervolgens in het geheugen worden
opgeslagen in de symbolenbibliotheek. Zijn ze bij een volgend ontwerp weer nodig, dan kunnen ze worden opgeroepen,
zo nodig vergroot of verkleind en geroteerd worden, om
vervolgens als geheel in de te vervaardigen tekening te worden geplaatst.
Om te kunnen oordelen of invoering van CAD economisch
verantwoord is, moet men eerst een goed inzicht hebben in de
bestaande werkmethode. Na inventarisatie van de voorkomende werkzaamheden en de tijdsbesteding kan men de verkregen gegevens vergelijken met de mogelijkheden van een
CAD-systeem. Uit recente onderzoeken is gebleken dat na een
aanlooptijd, die voor elke bedrijfstak en zelfs voor elk bedrijf
verschillend is, de produktiviteit met een gemiddelde factor
vier wordt verhoogd.
De nauwkeurigheid van een met de hand gemaakte tekening is
niet bijzonder hoog. Te meer daar door het afdrukken van de
calquetekening op een lichtdrukmachine vervormingen optreden, zodat verschillen kunnen ontstaan tussen de getekende
afmetingen en de werkelijke maten op de tekening. CADsystemen verzekeren een hoge, controleerbare nauwkeurigheid. Immers tijdens het tekenen kunnen, door gebruik te
maken van een specifieke opdracht, de gegevens van elementen opgemeten of bepaald worden.
Met de computer wordt altijd getekend schaal 1:1. De mogelijkheid bestaat echter de gemaakte tekening op een andere
schaal op papier of te drukken in een vooraf te bepalen
tekenbladformaat. Het beeldscherm, waarop het tekenveld is
afgebeeld, is bij een standaard microcomputer klein van afmeting (12 of 14 inch). Als er op een A2-formaat (420 mm op
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297 mm) wordt getekend, dan wordt het tekenformaat bij het
opstarten van de nieuwe tekening verkleind, zodat het in zijn
geheel op het beeldscherm kan worden afgebeeld. Om toch
met de nodige nauwkeurigheid te kunnen teken is het CADprogramma voorzien van een ZOOM-mogelijkheid. Hiermee
kunnen delen van de tekening gedeeltelijk vergroot op het
beeldscherm weergegeven worden.
Naast grote computers (Mainframes) en microcomputers (ook
PC' s of Personal Computers genoemd) zijn er ook nog minicomputers. Van micro via mini naar mainframes nemen de
grootte, de geheugencapaciteit, de verwerkingssnelheid van
de gegevens en de prijs toe.
Ook de microcomputer die voor het tekenen met een CADprogramma gebruikt wordt, heeft een grote ontwikkeling
doorgemaakt. De geheugencapaciteit en de verwerkingssnelheid zijn sterk toegenomen en het einde is nog niet in zicht;
daartegenover is de kostprijs de laatste jaren sterk gedaald,
zodat ook het aantal Home-computers sterk is toegenomen.
Hardware
De hardware (apparatuur) die nodig is om met een CADprogramma te kunnen werken bestaat uit: de computer, de
display-monitor, het toetsenbord en eventuele randapparatuur. In de computer, sours ook wel systeemkast genoemd,
bevindt zich onder andere de CVE (Centrale VerwerkingsEenheid), het intern geheugen, het extern geheugen en de
elektronica voor het aansturen van het beeldscherm, het toetsenbord en de randapparatuur.
De CVE of processor is het eigenlijke 'hart' van de computer.
Deze kan ondersteund worden door co-processoren zoals
bijvoorbeeld de mathematische co-processor die speciaal ontwikkeld is voor het maken van berekeningen bij het tekenen
van elementen en aldus tijdens het tekenen de CVE ontlast.
Het intern geheugen is op te splitsen in het ROM-geheugen
(Read Only Memory) en het RAM-geheugen (Random Access
Memory). De gegevens die in het ROM-geheugen opgeslagen
liggen, zorgen ervoor dat de computer de juiste procedures
volgt bij het opstarten van het systeem. In het RAM-geheugen
worden het programma waarmee gewerkt wordt en de gegevens die verwerkt worden tijdelijk opgeslagen. Het is de
grootte van het RAM-geheugen dat bepaalt Welke programma' s er op de computer kunnen uitgevoerd worden. De capaciteit van het geheugen wordt uitgedrukt in kilobytes (kb) of
in megabytes (Mb). Een megabyte is ongeveer 1.000 kb of
1.000.000 bytes. Een byte is te vergelijken met de ruimte die
nodig is om een karakter (bvb.: een letter) op te slaan. Momenteel zijn er reeds PC's met een RAM geheugen van 12 Mb.
Het extern geheugen dient voor het permanent opslaan van
gegevens (de gemaakte tekeningen). De meest gebruikte externe geheugens zijn: de harde schijf (Hard Disk) met een
opslagcapaciteit gaande tot 200 Mb en het diskettestation
(Diskdrive) waarin diskettes kunnen opgenomen worden met
opslagcapaciteiten varierend van 720 kB tot 1,4 Mb, afhankelijk van het type.

Het beeldscherm dient voor de weergave van grafische en
alfanumerieke informatie. Hierbij zijn twee opstellingen mogelijk: een opstelling met twee beeldschermen, waarbij op het
ene scherm de grafische gegevens (de tekening) worden afgebeeld en op het andere scherm de alfanumerieke informatie
(de interactieve commando' s) wordt weergegeven of een
opstelling met een beeldscherm, waarbij beide functies afwisselend kunnen gebruikt worden.
Het toetsenbord is een van de mogelijke hulpmiddelen om
informatie aan het CAD-programma te geven. Enerzijds kan
met behulp van het toetsenbord alfanumerieke informatie
ingevoerd worden; anderzijds kan hiermee ook een tekencommando gegeven worden. Het systeem kan aangevuld worden
met een pointing device, zoals een muffs, een trackball, een
digitaliseertablet en/of een touchpen.
Elk van deze toestellen voorziet de mogelijkheid om onmiddellijk bevelen en data in te geven. De ingave via het toetsenbord is vrij eenvoudig, maar aanwijzen op het scherm en op
een knop drukken is zo mogelijk nog eenvoudiger.
Het meest bekende apparaat voor de uitvoer van gegevens is
de printer. Hiermee kunnen zowel teksten als tekeningen
afgedrukt worden. Voor het weergeven van tekeningen is het
echter wel noodzakelijk dat de printer over grafische printermogelijkheden beschikt. Een andere mogelijkheid om de
gemaakte tekening op papier te zetten is de tekening uit te
plotten op een penplotter. Bij een meerpensplotter is het zelfs
mogelijk met verschillende kleuren en lijndikten te tekenen.
Er bestaan zowel vlakke plotters (A4- en A3-plotters) als
rolplotters, waarmee grotere tekenformaten tot het AO-formaat (1189 mm op 841 mm) kunnen afgebeeld worden.
Gezien de fase van de kinderziekten in de CAD-systemen al
lang voorbij is en de ontwikkeling van elektronische systemen
en software (programmatuur) zeer snel evolueert, is in de
komende decennia op het gebied van ontwerpen en tekenen
met de computer nog heel wat te verwachten. Nu reeds zijn
heel wat bedrijven op de markt die zich gespecialiseerd hebben in het ontwikkelen van software-applicaties op bestaande
CAD-programma' s.
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Computermuziek of het geluid van getallen
Peter Beyls

'I am not an instrument builder, but a philosophic music man
seduced into carpentry.' Harry Partch
In ongeveer dertig jaar is computermuziek uitgegroeid tot een
wel omschreven', typisch interdisciplinaire activiteit. Computermuziek put rechtstreeks uit een rijke traditie binnen de
totaal-context van de hedendaagse muziek en de praktijk van
de muziekuitvoering. Bovendien bestaan er nauwe banden
met o.a. psychologie en perceptie, linguistiek, computerwetenschappen, digitale signaalverwerking, informatietheorie,
fysica, ergonomie, wiskunde en musicologie. Het ontstaan
van computermuziek is uiteraard verbonden met het evolutieproces van de elektronische- en concrete muziek. Men introduceerde computers in de klassieke studio, ten eerste, in een
wens naar verhoogde controle in het ontstaansproces van de
klank zelf en, ten tweede, met het oog op meer gesofistikeerde
formalismen voor de creatie van een klankarchitectuur in de
tijd: het digitaal verwekken van arbitraire klanken en het
inschakelen van machines in het compositieproces liggen uit
historisch oogpunt aan de bakermat van de computermuziek.
In de jaren '50 ontwikkelde Max Matthews en zijn medewerkers aan Bell Laboratories de eerste programma' s voor digitale geluidssynthese. Matthews' idee bestond erin een luidspreker te verbinden met een computer en, aan hoog ritme, een
digitale getallenstroom om te zetten in een analoge spanning.
In dezelfde periode ontstonden uit de samenwerking van de
Amerikaanse componist Hiller en de wiskundige Isaacson aan
de Universiteit van Illinois, de eerste gecomputeriseerde cornponeersystemen. Hiller gebruikte het gecontroleerde toeval,
zgn. Markovketens voor het genereren van harmonische en
contrapuntische progressies. Het resultaat werd met de hand
gedecodeerd, overgeschreven in conventioneel notenschrift
en uitgevoerd door akoestische instrumenten. Hillers pionierswerk, het strijkkwartet `Illiac Suite' (1957), was een
experiment in stijlstudie. Het ontstond uit toevalsgetallen
onderworpen aan een regelsysteem, regels ontleend aan o.a.
de seriele muziek en de vrije atonaliteit. Hiller zag compositie
als het selectief kiezen van structuren uit een ongelimiteerd
aanbod van potentiele structuren; het scheppen van orde in
chaos met behulp van de mathematische middelen eigen aan
de informatietheorie en de kansberekening. Het toeval — als
formeel, vormgevend middel — speelde ook een doorslaggevende rol in Xenakis' stochastiche klankwolken uit dezelfde
periode.
Het geluid van getallen
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Tijdens de jaren '70 evolueerde het onderzoek uitsluitend in
de academische sector. Een technologische revolutie, de microprocessor, bracht hierin een enorme economische, sociale
en technologische omwenteling. Twee invloeden zorgen tegenwoordig voor een grondverschuiving m.b.t. compositie:
enerzijds het algemeen beschikbaar zijn van goedkope, cornpacte (dus mobiele) en krachtige personal computers en,
anderzijds, het feit dat componisten minder teruggrijpen naar

een historisch gegroeide conventie, maar een eigen artistieke
context opwerpen als referentieveld. Hierdoor ontstaat proliferatie aan esthetische uitgangspunten en een sterke diversificatie aan waardesystemen en attitudes ten opzichte van cornputermedia. De vernieuwde belangstelling voor formele
systemen en de procesmatige benadering van muziek gaan
samen met het afbreken van strikte esthetische normen binnen
de `ernstige' muziek, met de fusie van in oorsprong aan elkaar
vreemde muziekgenres en belangstelling voor exotische muziekculturen. In de recente computermuziek ligt de nadruk
opnieuw op de concertpraktijk in tegenstelling tot de tapemuziek — ingeblikte muziek vastgelegd in een onwrikbaar magnetisch medium. In scherpe tegenstelling hiermee ligt het
accent in de live muziek op interactie, de muzikale dialoog van
mens en machine, in vakjargon: 'interactive composing' , een
term voor het eerst omschreven door de Amerikaanse componist Joel Chadabe. De componist/uitvoerder ontwerpt een
computerprogramma dat een bepaald gedrag manifesteert
waarmee in een tweede fase, tijdens het eigenlijke concert, een
abstracte muzikale conversatie plaatsgrijpt. Men probeert
aspecten van menselijke creativiteit en muzikale kennis te
implementeren in een computerprogramma, machine-creativiteit die zich vervolgens manifesteert in confrontatie met de
muzikant. Men spreekt van een cognitieve benadering van het
digitale medium, aangezien men geinteresseerd is in studie en
representatie van de menselijke denkstructuren aan de basis
van creatief muzikaal gedrag. In vergelijking met de machine
als utilitair werktuig — zeg maar, als tekstverwerker voor
muziek — heeft de procesmatige benadering, in scherpe tegenstelling tot computergebruik in de beeldende kunst, de
laatste jaren enorm aan muzikaal terrein gewonnen. Een muzikaal basisidee zal men formaliseren en formuleren in een
algoritme, d.i. een formeel scenario, een rekenrecept dat de
weg uitstippelt om tot een specifiek muzikaal resultaat te
komen. Formele componeermethodes die wiskunde, logica of
systeem als expressief vehikel benutten zijn er in overvloed.
Beschouw de dodecafonie van de Weense School, organisatie
van alle muzikale parameters volgens het seriele principe in de
extreme systematiek van Messiaen, Goeyvaerts zoektocht
naar het `muzikale atoom' , metrische modulatie, kritische
interpolatietechnieken bij Elliott Carter, of de strikt numerieke methodes in het vroege werk van Glass. Alle voorbeelden
van determinisme als systeem, als constructieve methode, als
organisatorisch, onderliggend principe tot stijlspecificatie. In
tegenstelling: het toeval als systeem, zoals geemancipeerd
door Cage, illustreert een totaal procesmatige attitude en
verwijst naar het fundamenteel open karakter van de experimentele muziek. De componist assembleert niet langer muzikale objecten in een ' architectonische' inspanning waar materiaal en structuur op voorhand vastliggen. Integendeel, men
verzint een proces dat zich in een groot aantal gedaanten kan
manifesteren; men ontwerpt een activiteit, men bedenkt een
verzameling spelregels en ontdekt het generatief potentieel in
retrospect. Nu, computers lenen zich bij uitstek tot het interactief spelen met processes. Het belangrijkste argument voor
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artistiek computergebruik is dan ook dat deze machines toelaten om te springen met ideeen, met puur conceptuele entiteiten, maar op een tastbare manier.
Buitenmuzikale elementen
Een computer is een medium voor introspectie: eens een idee
geformaliseerd, kan men op conversationele wijze het (vaak
verscholen) potentieel van dat idee blootleggen; objectieven
worden a.h.w. in overleg met het proces zelf, gradueel gespecifieerd. Men bemerkt een historische discontinuIteit, experimentele musici accomoderen — in de geest van Cage —
buitenmuzikale fenomenen als bron van inspiratie. Beschouw
de belangstelling van Xenakis voor de fysica van de elementaire deeltjes, het magnetisch veld van de aarde (Dodge),
modellen van ecologische evolutie (Trayle), nieuwe sociaalcognitieve theorieen (Polansky) of de exploratie van de
akoestische eigenschappen van een toevallige ruimte (Lucier). Een muzikaal-historisch referentiekader vervaagt. Inderdaad, de computer stimuleert de creativiteit in het zoeken
naar modellen van interessante activiteit; men kan zich inspireren op voorbeelden in de natuur of op produkten van de
menselijke verbeelding.
Verder onderzoek naar de drijfveren van muzikaal computergebruik Levert volgende argumenten. Saariaho en Harvey
benutten de computer als interpolator; als instrument voor
graduele en onafhankelijke transformatie van verschillende
muzikale parameters, in het eerste geval voor berekening van
complexe ritmische structuren en, in het tweede geval, voor
interpolatie tussen twee verschillende, vooraf digitaal opgenomen concrete klankobjecten. Met concreet bedoelen wij
klanken van niet-elektronische oorsprong. Harvey, bijvoorbeeld, speelt met de semantiek van klankobjecten; in het
bekende `Mortuous plango vivos voco' vloeit de klank van een
klok over in het stemgeluid van een zingende knaap. Digitale
signaalverwerking biedt de mogelijkheid door te dringen tot
op het bot van het geluid, individuele samples manipuleren als
micro-chirurgie van de klank. Terloops, interpolatie behoort
ook tot de standaardtechnieken van computer animation en dit
principe lag aan de basis van de sociaal-geengageerde computerfilm 'La faim' van de Canadees Peter Foldes.

le en elektronische klanken en het optrekken van sonore
illusies door direct in te spelen op perceptuele mechanismen.
In het kader van de technologische evolutie van de analoge
zgn. spanningsgestuurde studio van de jaren '70 naar de
computer, brachten digitale media een verhoogde nauwkeurigheid en herhaalbaarheid, meer flexibiliteit, expressiviteit
en controle, zowel in het ontstaansproces van individuele
geluidsobjecten als hun kritische progressies in de tijd. Bekijken wij die evolutie uit esthetisch oogpunt, in de context van
de muzikale traditie, dan verschaft deze nieuwe technologie
een potentieel nieuw referentiekader van wat muzikale ervaring zou kunnen zijn. Een voorbeeld van dergelijke breuk met
de traditie is het werk van The Hub, een collectief uit San
Francisco. Zij makers hoogst originele muziek met een open,
niet-hierarchische structuur, met het accent op coOperatie:
samenwerking als muzikaal imperatief. De groep is georganiseerd rond een netwerk van kleine, simultaan-functionerende
computers, elk voorzien van een onafhankelijk programma.
Elk programma confirmeert zijn muzikale identiteit maar
luistert ook naar alle andere computers in het netwerk. Ten
gevolge van de continue informatie-uitwisseling tussen de
programma's groeit een totaal nieuw soort muziek, rijk aan
verrassingen. Deze benadering verwijst rechtstreeks naar recente ontwikkelingen in de fysica, de artificiele intelligentie
in het bijzonder en de cognitieve wetenschappen in het algemeen. Marvin Minsky suggereert in 'The Society of Mind'2
een verklaring van menselijk cognitief gedrag die berust op
niet-hierarchische coOperatie tussen een verzameling eenvou-

The Hub uit San Francisco: degroep is georganiseerd rond een
netwerk van kleine, simultaan-functionerende computers,
elk voorzien van een onafhankelijk programma. Elk programma
confirmeert zin
muzikale identiteit maar luistert ook naar alle
J
andere computers van het netwerk. Het resultant: een totaal nieuw
soort originele muziek rijk aan verrassingen !

The Hub
Voor veel componisten is het controleerbaar omspringen met
een rijk timbraal palet de centrale reden voor computergebruik en dit last zich voelen in de eindresultaten; veel stukken
verzaken structuur en verheerlijken een sensueel, Lang in de
tijd uitgesponnen coloriet. In tegenstelling hiermee ontwerpt
Laske programma's als middel tot verhoogde controle over
structuur en planning, in de zin van simultane controle over
muzikaal detail en flexibiliteit in de organisatie van macrostructuur. Jean Claude Risset zoekt eveneens naar flexibiliteit voor het subtiel vermengen van akoestisch-instrumenta-
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wanneer twee muzikanten dicht genoeg bij elkaar komen
ontstaat er communicatie en kan het muzikaal klimaat dramatisch wijzigen.

Nicolas Collins metzijn trombone. Het betreft een trombone
waarvan het mondstuk vervangen is door een luidspreker en verder
is uitgerust met een reeks schakelaars. Collins benut de trombone
als variabele akoestische filter voor manipulatie van extern
klankmateriaal terwtjl een kleine computer optreedt als
g
coordinator en de instrumentale activiteit volt.

dige processen of systemen; agents, die op zichzelf, in isolement, een uiterst eenvoudige activiteit manifesteren maar als
gevolg van onderlinge interactie en communicatie coherente
structuren genereren. Men spreekt van emergente eigenschappen; globale, macroscopische structuren die ontstaan
door lokale, microscopische interacties tussen de participerende agents, in het geval van The Hub: elk individueel
programma. De Argentijnse componist Horacio Vaggione
spreekt van `timbrale polyfonie': complexe geluidsobjecten
die zich a.h.w. spontaan vormen door fusie van een massa
`micro-logische procedures'. Het bedenken van dergelijke
procedures en de logische modellen van interactie ertussen
constitueert de compositiearbeid.

14

De computer als componeeromgeving stimuleert een experimentele, exploratieve houding in het zoeken naar potentieel
muzikaal vruchtbare modellen van interactie en communicatie. Nog een ander voorbeeld in het kader van 'social computing' is 'The Band', een programma van ondergetekende. Men
definieert een maatschappij van virtuele muzikanten die alle
een individueel muzikaal karakter en een onderlinge affiniteit
manifesteren. Deze affiniteit geeft aanleiding tot een voorkeurafstand in een ruimtelijk model – de muzikanten bewegen
met het doel de globale stress in de maatschappij te minimaliseren. Het resultaat is complex dynamisch gedrag, aangezien er maatschappelijke conflicten ontstaan. Vanuit tegengestelde objectieven groeit een globale stress die zich last
vertalen naar het muzikale domein. Individuele muzikanten
bezitten ook een gevoeligheidsdrempel voor interactie. Pas

Een sleutelprobleem in de computermuziek is de zgn. interface: het mechanisme dat de mens toelaat om op elegante
wijze te interageren met de algoritmische wereld die zich
afspeelt binnen in de machine. Hoe kan men de fysieke,
instrumentale geste verstaanbaar maken aan een computer ?
Op dit ogenblik experimenteren wij met de data glove, een
elektronische handschoen die ons inderdaad toelaat de virtuele muzikanten de hand te reiken. De data glove is een 6dimensionale controller die subtiele bewegingen van een
menselijke hand capteert door middel van een verzameling
sensoren en omzet in elektronische impulsen die op hun beurt
geinterpreteerd worden door een computerprogramma. Er
ontstaat een intieme wisselwerking tussen het artificiele leven
dat zich afspeelt binnen de wetmatigheden van de computer en
de interpretatie en reactie ervan door de muzikant aan de
andere kant van het scherm'.
Live en experiment
De laatste jaren is computermuziek steeds meer live-muziek
geworden die tot leven komt buiten het isolement van de
studio. De creatie van MIDI (een protocol voor informatie
uitwisseling tussen verschillende synthesizers onderling en
computers) was in dit opzicht van kapitaal belang. Het resultaat was diversificatie aangezien mobiele, compacte maar
krachtige computers en MIDI synthesizers gemeengoed werden. Dit had ook een sociaal effect aangezien de uitrusting van
verschillende musici technisch compatibel werd en aanstuurde op collaboratief musiceren. Laurie Spiegel spreekt van de
computer als een nieuw folk instrument en er is bewijs in
overvloed dat ze gelijk heeft. Bovendien kon men nu meer
aandacht besteden aan de muzikale interface. Naast de klassieke MIDI keyboards ontstonden allerlei exotische controlestructuren, nieuwe instrumenten die radicaal breken met de
traditie. Exemplarisch zijn 'De Handen' van Michel Waisvisz
(Nederland), een stel miniatuurschakelaars die aan de handen
van de uitvoerder vastzitten. Bovendien wordt de afstand
tussen beide handen voortdurend gemeten via ultra-soon sensors. Waisvisz heeft zich ontwikkeld tot een fenomenaal
uitvoerder die op virtuoze wijze een zeer rijke sonore wereld
tot leven brengt. Reeds in 1965 schreef Alvin Lucier zijn
`Music for solo performer'. Dit werk benut hersengolven als
generator van muzikale structuren. De uitvoerder bestuurt het
muzikale proces binnen een gesloten systeem: hij produceert
elektrische hersenactiviteit die men capteert en een muzikaal
mechanisme aanstuurt – de uitvoerder hoort ogenblikkelijk
het sonore resultaat van de voorbije mentale activiteit en
beInvloedt dus de momentele hersenactiviteit. Dit principe
van terugkoppeling noemt men bio-feedback. David Rosenboom heeft bio-feedback onder andere geintroduceerd in het
collectief musiceren waarbij een coOrdinerende computer de
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mentale activiteit van een groep participanten in real-time
analyseert en vanuit deze analyse voorspellingen tracht te
doen omtrent de ontwikkeling van het collectief gedrag. De
resultaten van deze analyse sturen een algoritme dat op zijn
beurt muzikale gebeurtenissen genereert in de tijd. Deze
experimentele attitude heeft natuurlijk eminente voorlopers;
hier ontbreekt echter de plaats om ze alle op te sommen.
Vermelden wij evenwel het werk van David Tudor die al Binds
de jaren zestig eigenzinnige instrumenten bouwt die alleen hij
kan bespelen: voorbeelden zijn ten eerste, het legendarische
andoneon !' (de ! uitspreken als factorial d.i. in de wiskundige betekenis van het woord) en, ten tweede, Tudors werk
met akoestische luidsprekers waarbij resonantieverschijnselen van gevonden materialen worden onderzocht. Tudor heeft
een enorme invloed gehad op een hele schare, vooral Amerikaanse, jonge instrumentenbouwers. Verder het werk van
Pauline Oliveros, die al in de jaren zestig experimenteerde
met begrippen als 'extended time', Gordon Mumma en David
Behrman die beide het ontwerpen van elektronische schakelingen en het bouwen van elektronische instrumenten als het
wezenlijk objectief van hun muzikale arbeid beschouwden.
Een recenter voorbeeld is de 'trombone propelled electronics'
van Nicholas Collins. Het betreft een trombone waarvan het
mondstuk vervangen is door een luidspreker en verder is
uitgerust met een reeks schakelaars. Collins benut de trombone als variabel akoestisch filter voor manipulatie van extern
klankmateriaal terwijl een kleine computer optreedt als coordinator en de instrumentale activiteit volgt. Er worden 'toevallige en `gevonden' klanken gebruikt, sours radio-uitzendingen – ik verwijs naar Cage's 'Imaginary Landscape Nr. 4'
voor 12 radio's. Alle voorbeelden van experiment, het opzetten van systemen en mechanismen waarvan men de afloop
slechts gedeeltelijk kan voorspellen, een snort muziek vol
onverwachte wendingen, een muzikale praktijk receptief voor
verrassingen.
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`gemeenschappelijk'. Oscar (acromiem voor Oscillator Artist) is een dergelijke machine-muzikant, een programma
expliciet ontworpen om te interageren met een mens-muzikant. Het is responsief en adaptief, d.w.z. het is in staat zich
aan te passen aan grote verschuivingen in muzikale context.
Het is intelligent aangezien het is uitgerust met opinievormende algoritmen en blijk geeft van autonoom initiatief. Aan de
basis ligt een psychologisch principe. Immers, Oscar probeert
zijn eigen muzikaal karakter te manifesteren in het vuur van de
abstracte dialoog maar poogt terzelfdertijd zich te integreren
in een groter sociaal geheel. De dynamiek van de resulterende
improvisaties volgen dus uit een conflictsituatie: het voortdurend afwegen van expressie t.o.v. integratie. Het doel is de
introductie van intelligentie in live-electronics en het opzetten
van een performance structuur wear mens en machine samenwerken en artistieke verantwoordelijkheid delen.
De infrarood viool
Naast het inschakelen van radicaal nieuwe controlestructuren
(zoals de data glove) kan men ook uitgaan van bestaande,
akoestische instrumenten maar deze voorzien van bijkomende
elektronika, een voorbeeld: de infrarood viool ontwikkeld

Peter Be is met een eigen ontwikkeling: de infrarood viool.
Elke snaar van dit instrument bevat een infrarood sensor die
mechanische spanning en trilling voortdurend meet en via een
into face naar een computer stuurt. De strUkstok bevat eveneens
een dergelijke sensor. Het programma interpreteert deze fysieke
gestuele informatie en produceert sonore objecten vanuit de
resultaten van deze interpretatie. (Foto Jozef Beyls).

Interactief
Mijn persoonlijk onderzoek omtrent muzikale autonomie resulteerde in een aantal interactieve programma's die een
persoonlijk muzikaal karakter manifesteren en waarmee de
uitvoerder dialogeert. Het programma is voorzien van een
artificieel nor dat luistert naar de buitenwereld, de informatiestroom interpreteert en vervolgens een antwoord, een repliek
formuleert in functie van de steeds fluctuerende muzikale
context. Dergelijke programma's noemt men real-time expert
systemen. De strategische kennis, meer specifiek de kennis
die nodig is voor het nemen van esthetische beslissingen, is
inwendig voorgesteld als een verzameling spelregels. Deze
regels leggen een verband tussen oorzaak en gevolg, tussen de
omstandigheden van het ogenblik en de reactie daarop. Er
ontstaat een intieme mens-machine dialoog, het idee is dat
mens en machine streven naar het formuleren van krachtige
muzikale statements in een gemeenschappelijke inspanning
en met gemeenschappelijke objectieven – met de nadruk op
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door de auteur. Elke snaar van dit instrument bevat een infrarood sensor die mechanische spanning en trilling voortdurend
meet en via een interface naar een computer stuurt. De strijkstok bevat eveneens een dergelijke sensor. Het programma
interpreteert deze fysieke gestuele informatie en produceert
sonore objecten vanuit de resultaten van deze interpretatie.
Het programma luistert, de machine formuleert een antwoord,
de uitvoerder luistert wat zijn verder gedrag beInvloedt... de
cirkel is gesloten, mens en machine geraken verwikkeld in een
web van mutuele interacties en in het klinkend resultaat is nog
moeilijk aan te geven wie voor wat verantwoordelijk is,
bijdrage van mens en machine vervagen in een complex
geheel. Persoonlijk vind ik dit de meest vruchtbare instelling
t.o.v. machines; computers als een pragmatisch platform voor
interactie met dynamische processen, niet als hulpmiddel
voor het ontwerpen van finale objecten. Vruchtbaar, omdat
interactiviteit en idee-ontwikkeling onwrikbaar verbonden
zijn, creativiteit ontstaat nooit in isolement, het ontdekken
van een vraag is belangrijker dan het geven van een oplossing.
Zelf-revisie is veel belangrijker dan zelf-confirmatie, d.i. het
eindeloos toepassen van formules die in het verleden succesvol bleken. Via een programma schept de musicus een realiteit
om deze vervolgens te toetsen aan een andere realiteit, 'de
realiteit'. Men is terzelfdertijd uitvinder en explorator van
nieuwe sonore werelden: de computer als conceptueel vergrootglas. Elk proces genereert zijeffecten die vaak veel rijker
zijn dan ooit door de programmeur oorspronkelijk was geanticipeerd. Artistiek programmeren is een zoekproces vol verrassingen en onvoorziene wendingen, het brandpunt is mobiel
omdat er nieuwe zoekruimte ontstaat door de activiteit van het
zoeken zelf, een typische eigenschap van elk creatief proces.
Programmeren als sleutel tot zelfkennis, evolutie en verandering zijn hier belangrijker dan structuur.
Verschil met beeldende kunst

16

Laten wij een parallel trekken met computergebruik in de
beeldende kunst. Het leeuweaandeel van de kunstenaars
schuwt programmeren en ze zoeken hun toevlucht in commerciele softwarepakketten, overwegend zgn. paintsystemen.
Men benut de computer als een mechanisch verlengstuk van
een tekenende hand, niet als contemplatief maar pragmatisch
verlengstuk van de creatieve geest. Dit is een droevige stand
van zaken en het resultaat is algehele uniformiteit. Slechts een
handvol kunstenaars breekt met deze werkwijze. Het pionierswerk van Harold Cohen en het expertsysteem Aaron, dat
fascinerende, originele tekeningen maakt, is hier exemplarisch en was van groot belang voor de evolutie van de computerkunst in het algemeen. Diversificatie zoals die zich manifesteert in de computermuziek staat in sterk contrast met de
uniformiteit in benadering van het medium alsook met het
picturaal resultaat. Computermuziek accomodeert blijkbaar
op natuurlijke wijze een cognitieve- of procesmatige attitude
eerder dan de mechanistische, werktuiggeorienteerde instelling die het grootste deel van de beeldende computerkunst

karakteriseert. In de beeldende kunst laat men zich vaak
verblinden door picturale complexiteit wat uitmondt in visueel exuberante maar conceptueel arme resultaten. Als gevolg daarvan vervalt de computerkunst, binnen het geheel van
de beeldende kunst, in een artistiek isolement en dit in duidelijke tegenstelling met computergebruik in de muziek. Immers, ondanks een uitgesproken breuk met de traditie, bestaat
er een vernieuwde belangstelling voor systeem-georienteerde
methodes uit diezelfde muziek-historische traditie, een vernieuwde studie en appreciatie van algoritmische componeersystemen door de eeuwen heen. Beschouw in deze context het
werk van Guido d'Arezzo die, bijna duizend jaar geleden, een
verband legde tussen teal en toonladder; een gegeven tekst
genereert automatisch een melodie via een correspondentietabel die een systematisch verband legt tussen specifieke letters
en toonhoogte. De generatieve grammatica van Chomsky zou
in de jaren '70 leiden tot op linguIstiek gebaseerde algoritmen
en in de computer een ideaal werktuig vinden voor manipulatie van arbitraire symbolen in het algemeen. Het gebruik van
generatieve grammatica berust op de definitie van een verzameling symbolen en het recursief herhalen van enkele ' herschrijfregels' die deze symboolconfiguraties transformeren in
meer complexe congifuraties tot een gewenste complexiteit is
bereikt. Deze werkwijze bezit een uitgesproken computationele economie, men spreekt van een complexiteitsexplosie
omdat uit een minimale startverzameling heel snel een complexe maar coherente structuur resulteert. Hier zijn duidelijk
verbanden met de muzikale wereld van Brian Ferneyhough.
Momenteel staan de ' Studies for player piano' van Conlon
Nancarrow sterk in de belangstelling. Zij vormen een prachtig
voorbeeld van algoritmische technieken toegepast zonder een
beroep te doen op een computer. Nancarrow programmeert
zijn stukken manueel op geperforeerde banden en dus zonder
enige vorm van interactie met het klinkend resultaat. De MIDI
gestuurde, akoestische piano's van tegenwoordig sluiten aan
bij dit pionierswerk en komen aan bod in recente werken van
bijvoorbeeld Clarence Barlow en James Tenney.'
De toekomst
Werpen wij tenslotte een blik op de toekomst. Een sleutelwoord voor de toekomst is ongetwijfeld 'integratie'. Men
evolueert bijvoorbeeld naar integratie van geluid en proces,
d.w.z. naar een componeerwijze waar evaluatie van klankmateriaal nauw verbonden is aan de kritische samenstelling van
macro-structuur, waar de grens tussen timbre en structuur
vervaagt of verdwijnt. Methodes ontleend aan de cognitieve
wetenschappen zoals de artificiele intelligentie, bieden heel
concreet de mogelijkheid om muzikale structuren semen te
stellen en te ontleden op basis van, ondermeer zuiver stijlkritische overwegingen. Om deze hogere vormen van abstractie succesvol te hanteren zal men de mens-machine interface
verder verfijnen; intelligente editors en intelligente muziekinstrumenten behoren reeds tot de realiteit. Sommige commerciele programme's zoals Music Mouse van Laurie Spiegel zijn
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Peter Beyls: 'Hoe kan men de fysieke, instrumentale geste
verstaanbaar maken aan een computer ? Op dit ogenblik
experimenteren wij met de data glove, een elektronische
handschoen die ons inderdaad toelaat de virtuele muzikanten de
hand te reiken. De dataglove is een 6-dimensionale controller die
subtiele bewegingen van een menselijke hand capteert door middel
sen
van een verzameling sensoren en om et in elektronische impul
die op hun beurt geinterpreteerd worden door een
computerprogramma. '

in feite real-time expertsystemen die functioneren op basis
van muzikale expertise geleverd door Spiegel maar arbitrair
geexploreerd door de gebruiker: Spiegel is inderdaad de metacomponist. Hookup ! is een commercieel programma ontwikkeld door David Leavitt, het werkt op basis van zgn. 'style
templates' die een bepaalde snort muziek (van bebop tot
serialisme) fragmentarisch maar eenduidig beschrijft. De gebruiker maakt een keuze uit de stijlbibliotheek, Levert wat
startmateriaal en laat, in voortdurende interactie met de tussenresultaten, de compositie a.h.w. op natuurlijke wijze
groeien in de computer. Verder is een doorgedreven integratie
van de audio-visuele media duidelijk te voorspellen, nu reeds
beschikken wij over de interactieve CD en MIDI zal – samen
met de ontwikkeling uitermate performante chips voor digitale signaalverwerking – verdere integratie bespoedigen. Visueel programmeren via de nieuwe programmeertaal MAX,
genaamd naar pionier Max Matthews en ontwikkeld door
Miller Puckette in IRCAM en gecommercialiseerd door Opcode Systems, biedt computeranalfabeten de kans te experimenteren met algoritmisch componeren. In MAX ontwerpt de
gebruiker een systeem voor generatie van muzikale structuren
of manipulatie van MIDI input voor het grafisch verbinden
van een verzameling functionele modules. De combinatie van
de pragmatische elegantie van MIDI en het conceptueel open
platform van MAX zal interactief componeren in de toekomst
enorm stimuleren. Wij kunnen ons ook verwachten aan nieuwe vormen van collectief musiceren in 'virtual reality'. In een
grafische virtuele realiteit creeert men op een computer-

scherm de illusie van de aanwezigheid van drie-dimensionale
objecten die door de gebruiker gemanipuleerd worden via een
'data glove' d.i. een gecomputeriseerde handschoen. De gebruiker heeft de indruk fysiek te interageren met een virtuele
realiteit. Dergelijke technieken zijn reeds gebruikt in een
muzikale context. Mark Trayle gebruikt een data glove als
driedimensionale muffs om te navigeren in een denkbeeldige
ruimte waarin zich op bepaalde plaatsen geluidssamples bevinden. Peter Beyls benut een data glove voor gestuele interactie met een virtueel orkest; een verzameling dynamische
objecten die collectief improviseren vanuit voortdurende onderlinge opinievorming bovendien gestuurd door fysieke interactie van de componist met een grafische representatie van
het systeem als een geheel: een voorbeeld van integratie van
technieken ontleend aan computermuziek en computergrafiek. Het belangrijkste fenomeen is echter dat wij evolueren
naar een diepere integratie van concept en medium. In tegenstelling tot de populaire gedachte is een computer geen neutraal medium, indien wij een exploratieve artistieke attitude
aanhouden. Vanuit de interactie van een programma met de
musicus ontstaan nieuwe inzichten omtrent het potentieel van
een oorspronkelijk min of meer afgebakend idee. De machine
is meer dan een katalysator in een denkproces maar interfereert kwalitatief met de gebruiker en zijn denkwereld. Het zijn
de zijeffecten van onvoorzien programmagedrag die vragen
genereren. In een artistiek proces is de appreciatie van de
vraagstelling veel voedzamer dan het leveren van een antwoord op een gegeven probleem. In een gezonde, exploratieve
mens-machine symbiose is vragen zoeken belangrijker dan
vragen oplossen en een computer kan hierbij een handje
toesteken.

Noten
I Curtis Roads, Ed., The Music Machine, MIT Press, Cambridge, Ma. 1986.
Marvin Minsky, The Society of Mind, Simon and Schuster, New York, 1986.
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2,4 Produktontwikkeling
Computergestuurd textielontwerp
Hans Soenen
Wat is textielontwerpen ?
Textielontwerpen is het ontwerpen van geweven en bedrukte
stoffen; zowel artistiek, d.w.z. het maken van een goede
compositie met vlotte rapportering en een aangepast coloriet,
als technisch; d.w.z. het weef- of drukbaar maken door te
voldoen aan de eisen van het huidige hoogtechnische machinepark. Het is dus een richting in de produktontwikkeling
waar technische en artistieke creativiteit hand in hand gaan.
Textielontwerp en decoratie is een van de oudste toegepaste
kunstvormen waarvan we dan ook de wortels terugvinden in
de vroegere beschavingen. Denken we maar aan de Kopten, de
Byzantijnse zijden, de schitterende stoffen die we terugvinden in de schilderijen van Jan van Eyck, de driedimensionale
weergave van de motieven in de barok, de luchtige elegantie
van de roccoco, de nuchtere stijl van het neoclassicisme, de
antiek-geinspireerde empirestijl, enz... tot op heden.

Tot zowat vijftien jaar geleden kende de werk- en ontwerpwijze geen grote verschillen met die van 2000 jaar geleden. De
intrede van de informatica, die in de scheepsbouw- en vliegtuigindustrie reeds hoge toppen scoorde, kon ook in de textielindustrie niet uitblijven, het CAD-textielontwerp werd geboren uit noodzaak. Om de produktiekosten te drukken en om
sneller te kunnen werken dienden systemen te worden ontworpen die textielbeelden konden visualiseren en een manipulatie
mogelijk maakten om produktieklare tekeningen te kunnen
afleveren. Tijdsbesparend was kostprijsverminderend. Vlugge beeldmontages werden noodzakelijk, kleurstudies konden
honderdmaal sneller worden gerealiseerd.
Bepaalde firma' s startten hun software aanmaak vanuit de
visie van de kunstenaar-ontwerper en deden hun uiterste best
om ergonomische en gebruiksvriendelijke geavanceerde tekensystemen te ontwikkelen (vb. paint box). Die hadden
vooral heel wat kleur- en vormverwerkingsmogelijkheden te

Confectiestoffen worden op 'Haute Tension' van Colorado gesimuleerd; vooral de ruimtelijke plooienval kan hierbij gemoduleerd worden.
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bieden, zodat de tekenaar vrij kon ontwerpen (bv. Abyssa van
firma Mautom).
Andere firma' s ontwierpen hun softwarepakketten vertrekkend vanuit de technische beperkingen eigen aan alle vormen
van geweven en bedrukt textiel. Zo werd gedacht vanuit een
van de laatste stappen in het ontwerpproces, nl. het kappen van
de kartonbladen voor de sturing van Jacquardmechanieken en
de betreffende technologie. Stapsgewijze werd teruggekeerd
naar een ontwerpsysteem dat deze laatste schakel uiteindelijk
kon realiseren, vb. Texicom, Datex, H.C.S., Sophis, Haute
Tension.
Deze laatste denkwijze had als nadeel in de beginfase niet
dezelfde artistieke mogelijkheden aan de ontwerper te bieden,
een achterstand die ondertussen volledig werd goedgemaakt.
Anderzijds hadden de creatieve systemen het nadeel een
technisch zwakkere output te geven. Vele nieuwe systemen
verlieten dan ook de textielmarkt doordat de hoge eis van

Geen foto maar een simulatie van interieur met kamerbreed tapijt !

Toepassing van ontwerpsimulatie op zitmeubel (HCS-CAD).

CAD-systemen laten een soepele verplaatsing van motieven en
kleuren toe; door verschuivingen ,
s piegeling en en rotaties komt
men tot degewenste montage. Hier een hoekmotief van een
orienttaptjt. (Datex).
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technische en artistieke creativiteit niet in evenwicht waren.
De CAD-systemen die nu nog de markt beheersen hebben de
pioniersjaren met glans doorstaan en leveren schitterende
resultaten. Wel is een tendens bij de constructeurs merkbaar
om zich toe te spitsen op een bepaald marktonderdeel van het
ontwerpen.
Ook op gebied van de gebruiksvriendelijkheid werd een enorme weg afgelegd, het 'Colorado' pakket van 'Haute Tension'
op Apple-hardware is daar een uitstekend voorbeeld van.
Toepassingsmogelijkheden van CAD-textielontwerp
Laten we voor de duidelijkheid een ontwerp van begin- tot
eindpunt volgen.
Input

20

Vele tekeningen worden nog manueel door free-lance ontwerpers of ontwerpbureaus gemaakt. Die worden dan door bedrijven aangekocht die ze aanpassen aan hun weefselkwaliteiten.
Andere bedrijven werken met eigen ontwerpers die, ofwel
manueel, ofwel rechtstreeks op het CAD-systeem ontwerpen.
Het invoeren van visuele gegevens naar een beeldbuffer toe
kan gebeuren via een videocamera. Deze biedt een zeer grote
flexibiliteit, kan ook grote formaten aan en werkt zeer vlug.
Nadelig evenwel is de geringe nauwkeurigheid en de kleurafwijkingen bij de opnamen.
Andere invoermogelijkheden zijn vlakscanner en de drum- of
rotatiescanner, die trager werken dock een kwalitatief hoogstaand beeld opleveren, dit met een weergave van de allerkleinste details !
Heel nieuw is ook de koppeling aan de `Digi Color Laser
Copier' van Canon die hierbij en als input en als output gaat
werken. Bij dit laser-kopie-systeem van Canon met 'Colorado' software, kan ook op een grote uitbreiding worden aangesloten, zoals op filmprojector, filmscanner, still videocamera,
video player, diascanner, enz... Zo bekomen we een volwaardig voorbeeld van multimedia-invoer: alles kan worden ingebracht !
Tevens kan er uiteraard ook rechtstreeks op de systemen
worden gewerkt in de diverse tekenprogramma' s met muffs,
stylus of handcurser.
De volgende fase na de input, en eigen aan het weefselontwerp, is de verwerking van de tekening. Alle plastische technieken kunnen worden gesimuleerd, airbrush, aquarel, pastel,
krijt, verf, enz... zelfs de drukkrachtvariatie op de elektronische pen geeft je een mooie lijnvariatie op het scherm !
Een volgende stap bij ons ontwerp is de rapportering of
montage, waarbij door verplaatsing van motieven en kleuren
een mooie repetitie kan worden bekomen. Ook door verschuiving, spiegeling, rotatie, enz... kunnen composities worden
gemaakt.
De montage van verkleinde rapporten geeft ons een repetitief
beeld van het ontwerp en kan eventuele fouten aan het licht
brengen.

De volgende fase is deze van de kleurbeperking naar het aantal
drukkleuren of aantal verschillende bindingen in het Jacquardweefsel. Dit kan gebeuren door het aanduiden van de te
behouden kleuren, waarbij storende pixels volgens een ingegeven code worden weggewerkt.
Bindingen
Eenmaal een rapport van herhaling volledig is en de repetitie
foutloos, kunnen voor een Jacquardweefsel de bindingen
worden ingegeven. Die dienen om in een verdere fase een
simulatie in kleur en twee dimensies mogelijk te maken, ook
de textuurbenadering met licht en schaduw wordt hierdoor
mogelijk. De binding is de manier van vlechten van 2 stelsel
draden (ketting en inslag). Door de variaties in bindingsrapport en de kleurcombinaties van ketting en inslag kunnen
enorm veel variaties bekomen worden.
Simulaties
De simulatie van haast tastbaar textiel op het scherm heeft de
laatste jaren een enorme vlucht genomen. Dit hyperrealistische beeld met licht- en schaduwnuancering op de dradenstelsels, dat dus enkel elektronisch bestaat, kan men uitprinten
op fotorealistische wijze, zodat enkel een geoefend oog het
onderscheid tussen print op papier en uitgeweven staal kan
onderscheiden. Deze prints in al hun kleurvarianten vervangen hierdoor gedeeltelijk het proefweven en zijn dus sterk
kostprijsbesparend en een belangrijke troef naar de klanten
toe, zeker in de contact-markt.
Nog verder gaan de simulaties in twee-en-een-half dimensies
waarbij het ontworpen textiel (confectie- of woningtextiel) in
ruimtelijke plooienval of perspectivistisch beeld worden geplaatst aan de hand van een rastervervorming of vectordiagram.

Ontwerp van een eruct weefsel op 'Haute Tension' met het
Colorado-pakket van Apple. Het realisme van het ontwerp
benadert vrijwel volledig de echte weefseltextuur.

277

Produktontwikkeling. Computergestuurd textielontwerp

Kaartbeeld
Na inbreng van alle weefmachinegegevens en bindingen
wordt een gedetailleerd beeld gegeven van het te weven
dessin. Dat kan in deze fase nog manueel worden bijgewerkt
door bijvoorbeeld te lange vlotters te punten. De afgewerkte
informatie wordt geplaatst op een eprom, discette of externe
harddisk om zo getransfereerd te worden naar de elektronische kartonkapmachine. Deze laatste stap is thans volledig
aan het verdwijnen met de opmars van de elektronische
Jacquard. De enorme snelheid en flexibiliteit van deze systemen verdringen het karton naar de industriele archeologie.
Tekenen en uitweven kan nu in een minimum van tijd !

44,

Druktechnieken
Het proces van het ontwerpen voor druk op textiel (rotatie of
vlakdruk) is grotendeels identiek aan dat van daarstraks.
Verschillen treden uiteraard op wanneer de tekening geinterpreteerd wordt naar de technische uitvoering toe. Opnieuw
wordt kleurreductie toegepast in de eerste fase. Volgens het
ontwerp volgt dan het kleurselecteren in vlakke kleuren of
halftones. Volgens de beperkingen van het drukmachinepark
(4, 8, 10 kleuren) wordt het beeld opgesplitst in diverse films
die, na het op elkaar drukken, opnieuw het volledige beeld
weergeven. Complex hierbij zijn de kleurdegradaties in rasters en de kleurtoonoverlappingen die nieuwe mengkleuren
opleveren.
Vroeger diende men na het opmaken van de films, de screens
of cilinders te prepareren om proefdrukken te maken. Deze
dure en omslachtige stap kan nu worden vermeden of beperkt
door druksimulaties te maken van niet-tastbare elektronische
films. Deze geven de ontwerper een elektronisch beeld van
`het te verwachten' beeld aan de hand van een gesimuleerde
selectie, zodat eventuele wijzingingen voordien reeds kunnen
worden aangebracht !
Prognoses en beschouwingen
De elektronische revolutie in de textielontwerpsector heeft
een niet te stuiten hervorming op gang gebracht. De tekenaar
dient echter dit dure potlood te beheersen en de jonge generatie produktontwikkelaars is hierbij reeds aardig op weg. Men
mag niet de slaaf van het instrument zijn of vervallen in
`computerspielerei' , men mag het instrument in het ontwerp
niet voelen ! Het eindprodukt of weefsel moet het aanmaakmateriaal overstijgen. Nieuwe perspectieven openen zich. De
koppeling aan de kleurenspectrometer, die de scheikundige
samenstelling van de kleurstoffen geeft, is reeds een feit. De
ontwerpcomputer kan eveneens aangesloten worden op andere systemen, zodat stockbeheer, kostprijsberekening, catalogusopmaak, kleurstoffenaanmaak en machinebestand kunnen
samenvallen in een totaal concept waar de textielproduktenontwikkelaar een cruciale plaats blijft innemen.

Deglanzende en decoratieve patronen van een damastweefsel
kunnen met hun inherence lichtweerkaatsing gesimuleerd worden.
(Datex).
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Computers en architectuur
Herman Neuckermans

De golf van informatisering die de maatschappij overspoelt,
laat ook architectuur niet onberoerd.
Techniek en technologie zijn altijd een wezenlijk deel geweest van architectuur. De Romeinse architect Vitruvius (5026 v.C.) beschrijft architectuur met de vanzelfsprekendheid
van de techniek; zijn alombekende driedeling van architectuur — firmitas, utilitas, venustas laat daar geen twijfel
over bestaan. Architectuur kent inderdaad geen vorm zonder
constructie, maar ook geen constructie zonder vorm, geen
vorm zonder betekenis en geen esthetische kwaliteit zonder
vorm. Al deze dimensies zijn structureel en onlosmakelijk
met mekaar verweven, ook al kregen ze in de loop van de
geschiedenis een wisselend belang.
En toch lijkt de introductie van deze technologie — de informatica — voor het eerst in de geschiedenis de genese van de
architectuur, het ontwerp te gaan beInvloeden. Voor het eerst
in de geschiedenis dringt de mechanisering van de wereld en
ons wereldbeeld door tot in de mechaniek van ons denken. In
architectuurkringen — en niet alleen daar — wordt dat op
gemengde gevoelens onthaald: fascinatie versus scepsis, bewondering versus misprijzen, gebruik versus misbruik. De
crisis waarin architectuur verkeert is daar niet vreemd aan:
architectuur is op zoek naar een nieuw paradigma, waarin de
onvrede met de kwaliteit van het dagdagelijkse moderne
bouwen en het Leven met geschiedenis en traditie tot een
nieuwe synthese komen.
Een vlugge tour d' horizon moet wat zicht geven op het
landschap van computers in architectuur.

Temperatuurverloop in de hoek van een kamer
(Physibel - Maldegem).
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Historiek
Het begon allemaal zowat 30 jaar geleden met C. Alexander,
bij het ontstaan van de ontwerpmethodiek ingebed in de
opkomende Problem Solving benadering. Zijn mathematische decompositie van een complex architectuurprobleem,
i.c. het ontwerp van een Indiaas dorp met 600 inwoners, is de
eerste toepassing van computers in architectuur.' Een paar
jaar later betekende een publikatie van Whitehead en Eldars
waarin zij het automatisch genereren van de optimale layout
van een operatiekwartier in een ziekenhuis met computer
beschreven, het begin van een jarenlange controverse tussen
`glassboxers' en `blackboxers' . 2 De eersten dachten dat het
ontwerpen glashelder zou kunnen worden uiteengelegd, analytisch, logisch, rationeel en sequentieel, de anderen zagen het
ontwerpen als ondoorgrondelijk, intuItief, creatief, cyclisch,
onvoorspelbaar. Nog anderen toonden aan hoe simplistisch de
reductie van architectuur tot het minimaliseren van transportafstanden (in casu de verplaatsingen van mensen) wel was.
Talrijk waren zij die de vrees koesterden dat de computer hen
op termijn zou vervangen en dus overbodig maken. Deze
vrees is intussen weggeebd en het enige spoor dat heden ten
dage van deze aanpak nog is terug te vinden is de space
planning die vooral door projectontwikkelaars wordt gebruikt
om functies aan reeds bestaande ruimtes te alloceren.
De ambitie om het ontwerpen te automatiseren werd opgegeven en in de stilte van de jaren zeventig vervangen door een
meer realistische optie: informatiseren. Die verschuiving in
mogelijke inbreng van de computer in het architectuurontwerpen verliep parallel met de opkomst van de PC vanaf het begin
van de jaren 80, waardoor eenieder aan huffs — en individualisten, als architecten zijn, kwam dat goed uit — zelf interactief op zijn persoonlijke en inmiddels betaalbare machine kon
werken. Eerst tekstverwerking, dan wat elementair rekenwerk
in verband met kostprijsramingen en offertes, ook wat boekhouding met behulp van spreadsheets (elektronisch rekenblad).
Daarmee was het ijs gebroken en vrij vlug bracht de zeer vlug
evoluerende computertechnologie het computergesteund tekenen binnen bereik van de ontwerper: PC's met grafische
schermen die tegelijk 16 of, iets duurder, 256 kleuren kunnen
tonen. Tegelijk hadden de producenten van programmatuur
— levensnoodzakelijk om een machine aan de praat te krijgen
— begrepen dat de doorbraak van hun produkten in zeer sterke
mate bepaald wordt door de gebruiksvriendelijkheid. Ze gingen dan ook meer en meer aandacht besteden aan de zogenaamde user interface.
In het gamma van de PC's tekenen zich 2 grote ontwikkelingen af: grafische software van Macintosh, werkend op Macintosh machines die beheerd worden door een Macintosh besturingssysteem (operating system) enerzijds, anderzijds
Autocad van Autodesk op IBM en IBM compatibele machines, die werken met MS-DOS (Microsoft Disc Operating
System) als besturingssysteem.
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Mogelijkheden voor CAD (Computer Aided Drafting of Computer Aided Design) werden eerst ontwikkeld in het domein
van de werktuigkunde en de elektronica op krachtiger werktuigen, werkstations, gekenmerkt door grotere schermen,
meer kleuren, snellere processoren, grotere geheugencapaciteit. Op deze werkstations werden CAD-pakketten ontwikkeld, de meeste eerst buiten de sfeer van architectuur, later
meer specifiek op architectuur (Computervision, CATIA, ...)
en de bouwsector gericht (Intergraph, AES, STAR, GDS,
WORLDVIEW, ...). Een overzicht van CAD-software voor
architectuur werd in 'les Cahiers du Moniteur Architecture'
gepubliceerd begin 1991.3
Inmiddels zijn er wereldwijd 2 verenigingen actief in het
domein van computers en architectuur: ACADIA (The Association for Computer Aided Design in Architecture) met basis
in de USA en een minderheid aan leden van elders en ECAADE (Education in Computer Aided Architectural Design in
Europe), een specifiek Europese vereniging.
De publikaties in dit domein zijn inmiddels niet meer te tellen,
van de boeken die nog niet hopeloos verouderd zijn blijft
`Computer-aided Architectural Design' van W. Mitchell het
standaardwerk.4
Voor Belgie zijn er bij ons weten geen penetratiecijfers van
computers in architectuur bekend, maar men kan aannemen
dat ze vergelijkbaar zijn met deze van Frankrijk waar begin
1991 ongeveer 25 % van de architectuurbureaus op een of
andere wijze met informatica hadden te maken. 3 Ondanks
deze zichtbaar groeiende verspreiding, is er totnogtoe geen
enkel voor architectuur betekenisvol bouwwerk gerealiseerd
waarin de computer een significante rol heeft gespeeld.
Wat betekent dan die computer voor architectuur ?
Voor het antwoord op die vraag moeten we van dichterbij
kijken naar wat er in werkelijkheid gebeurt, naar wat nu (al)
kan en wat (nog ?) niet, naar de problemen waar men mee
worstelt, naar de ontwikkelingen die aan de gang zijn, naar de
verwachtingen die men redelijkerwijs mag koesteren.
Het toepassingsdomein van computers in architectuur overspant potentieel de hele levenscyclus van een gebouw: ontwerp, bouw, gebruik en beheer, met onmiskenbaar actueel een
klemtoon op de ontwerpfase: het computergesteund ontwerpen met CAAD (Computer Aided Architectural Design) als
acroniem. Daarom gaat onze aandacht voornamelijk naar dit
thema.

Speculaire lichtreflecties met raytracing (Hewlett Packard).

In het schetsontwerp worden oplossingen gegenereerd, worden alternatieven met mekaar vergeleken, verfijnd, bijgewerkt tot uiteindelijk het algemeen concept vastligt van de
vorm, de ruimteschikking, de constructie en de uitrusting
(voor zover die een impact heeft op het ontwerp). Visualisatie
op computer kan het zoekwerk in deze fase ondersteunen.
Computergebruik bij de genese van het concept is het voorwerp van intensief onderzoek.

Diffuse lichtweerkaatsing met radiosity (Hewlett Packard).

Fasen en pakketten
In architectuur wordt het ontwerpproces traditioneel opgedeeld in een aantal fasen, elk met een eigen finaliteit.
Tijdens de programmatiefase wordt informatie verzameld
over het bouwprogramma, de eisen en verwachtingen van de
bouwheer, het beschikbare budget, modellen en voorbeelden,
gewenste oppervlakte en relaties, technische gegevens enzomeer. Voor sommige bouwprogramma' s i.h.b. ziekenhuisbouw, worden geInformatiseerde databanken opgezet met
activiteiten en uitrusting per ruimte.
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Het voorontwerp is de bouwkundige uitwerking van de oplossing weerhouden in het schetsontwerp, het is bestemd voor de
bouwaanvraag. Het tekenwerk gebeurt intensief op computer.
Het uitvoeringsdossier tenslotte is de vertaling van het voorontwerp naar de uitvoerder toe, het toont maten, materialen,
technologie en detaillering. Gewenste prestaties worden in
het bestek gespecifieerd. Uitvoeringstekeningen, bestek en
meetstaten worden op computer gemaakt, in een aantal pakketten zijn die automatisch aan elkaar gekoppeld. Vaak ook
vervangen gewone tekstverwekingsmogelijkheden het vroegere knip- en plakwerk bij het opstellen van bestekken.
Het meest opvallend gebruik van computers in architectuur
zijn evenwel de grafische toepassingen: het computergesteund tekenen. De tekening speelt een dubbele rol in het

ontwerpproces. Zij is de stille rol in het ontwerpproces. Zij is
de stille gesprekspartner in de dialoog die de ontwerper voert
met zichzelf: de ontwerper denkt en werkt met beelden. Het
ontwerp ontstaat in en door de tekening. Zij is uiteraard ook
het middel bij uitstek voor communicatie met derden 5 . Dat
verklaart waarom computers architecten pas zijn gaan aanspreken van zodra er interessante grafische mogelijkheden
kwamen: grafische programmatuur, kleurenschermen met
voldoende resolutie, plotters, inkjet- en laserprinters. Waar
het tekenen met pen en potlood traditioneel aan alle architecten wordt geleerd tot ze het beheersen zoals lezen en schrijven,
blijkt het werken met een softwarepakket niet zo vlot to
verlopen. Het aanleren kost tijd en inspanning, de programma' s veranderen voortdurend, sommige dingen kunnen,
andere dan weer niet of niet zoals men het wenst... Want op

Hardcopy van een computerscherm met diverse zichten op Martin House van F.L. Wright (SUN - Worldview).
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tekeningen met de vrije hand zijn te onderscheiden (freehand
plotting)6.
Simulaties

Perspectiefzicht met trace der schaduwen (Graphic Design System
van EDS).

computer is er tekenen en tekenen. Er is een hemelsbreed
verschil tussen een pakket dat alleen maar pixelbeelden genereert (zoals bijvoorbeeld DR-HALO) en andere die met vectoren werken, en de identificatie en positie van de getekende
entiteiten bijhouden in een gegevensstructuur (zoals bijvoorbeeld Autocad). Ook verschillen de mogelijkheden die aangeboden worden zeer sterk. Sommige pakketten zijn 2D, andere
pseudo-3D, enkele echt 3D. Software kan gericht zijn op een
welbepaald snort toepassingen, bijvoorbeeld perspectieven
genereren zoals het uiterst gebruiksvriendelijke Modelshop
op Macintosh dat uitsluitend werkt met icoonmenu' s, of het
berekenen en tonen van het verloop van de temperatuur
doorheen een buitenwand zoals in Kobru van Physibel. Anderzijds kunnen de mogelijkheden ook zeer uitgebreid zijn,
zelfs niet specifiek gericht op een domein (Autocad bvb.) of
juist wel (Architrion bvb.). Pakketten kunnen gesloten zijn of
open. Open betekent dat de gebruiker er eigen of andere
programmatuur kan aanhaken. Hoe meer mogelijkheden, hoe
meer tijd het aanleren vergt en hoe zwaarder het gebruik van
het pakket. Bovendien kampt de informatica zelf nog met een
groot probleem van standaardisatie, zodat men zich bij aankoop veel verder engageert dan men vermoeden kan. Ook
verouderen zowel apparatuur als programmatuur zienderogen, zodat men zeker niet meer mag kopen dan wat men
dadelijk kan gebruiken en men in feite verplicht is een anderhoudscontract of te sluiten voor beide. Dat kost orde van
grootte jaarlijks 10 % van de aankoopprijs.
Computertekeningen hebben een eigen grafisme: schuine
rechten worden getrapt weergegeven in toestellen met rastertechnologie. Merkwaardig genoeg houden sommigen daarvan, terwijl anderen zich inspannen om dit vervreemdend
effect weg te werken bij de creatie van hyperrealistische
beelden (anti-aliasing). Nog anderen houden de goegemeente
voor de gek door met de plotter (d.w.z. automatisch) tekeningen te produceren die alleen met een geoefend nog van

Er moet evenwel nog een hele weg worden afgelegd vooraleer
de computer een wezenlijke rol zou kunnen spelen in het
concipieren van architectuur, een rol die veel verder reikt dan
die van gesofistikeerd tekeninstrument. Dat is pas mogelijk
wanneer de computer kan helpen vanaf de vroege fase van het
ontwerpen: dan immers vallen de beslissingen, worden de
keuzes gemaakt met de belangrijkste consequenties. Bovendien vermijdt men op die manier de niet altijd foutloze en
arbeidsintensieve omzetting van een ontwerp dat met de hand
werd ontworpen naar een digitaal model ervan om er verder de
produktietekeningen van te maken.
Zo'n werkwijze onderstelt primo kennis van het conceptueel
systeem in architectuur, secundo een geIntegreerd digitaal
model, waarin grafische beschrijving en alfanumerische ge-

Architectuurdetail: vertikale snede door de aanzet van een
spouwmuur - schaal 1/10 (Autocad).
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gevens aan elkaar gerelateerd zijn. Het conceptueel systeem is
de verzameling van concepten of entiteiten waarmee een
ontwerper denkt en werkt: ruimte, volumes, vlakken, types,
muren, vloeren, daken, ramen, deuren, ... Het conceptueel
systeem leert ook wat de syntax is waarmee die entiteiten
worden samengesteld7 . Het geIntegreerd model is een digitale
beschrijving van een gebouw in wording die mee evolueert
met het ontwerp, van een algemene beschrijving naar een
meer en meer gedetailleerde, terwijl de ontwerper telkens
wanneer hij dit wenst een aantal toetsen kan raadplegen die
hem bijkomende informatie geven over zijn ontwerp. Deze
toetsen kunnen te maken hebben met uitzicht (hoe ziet dat
Bruit ?), met thermische eigenschappen (warmteverlies en
-winsten), met bezonning en beschaduwing (tot waar schijnt
de zon en wanneer ?), met daglicht (hoeveel daglicht is er op
die plaats ?), kostprijs, omvang (hoeveel m2 of m3 ?), enzomeer. In feite allemaal simulaties van prestaties die men van
het ontwerp verwacht. Ze betekenen een krachtig hulpmiddel
voor de ontwerper. De realiteitswaarde van sommige simulaties is zo groot dat men sours niet meer het onderscheid kan
zien tussen realiteit en fictie: texturen, atmosferisch perspectief; speculaire en diffuse lichtreflecties. Mixing van artificiele beelden met ingescande beelden van de omgeving. In
sommige gevallen wordt die omgeving ook artificieel gegenereerd met behulp van fractalen of maakt men adembenemende
animaties in deze virtuele wereld (virtual reality). Een aantal
van deze toetsen bestaan al, maar het probleem is dat het om
afzonderlijke toetsen gaat ter controle van een ontwerp dat in
feite of is. In het beste geval worden deze toetsen als afzonderlijke modules aangeboden en is de communicatie ertussen
alles behalve vlot te noemen.
Voor de vroege fase van het ontwerpen moeten evenwel nog
nieuwe methoden worden ontwikkeld, die kunnen rekenen
met voorlopige en onvolledige beschrijvingen van het ontwerp, die overweg kunnen met de gedachtesprongen die
ontwerpers maken, die aansluiten bij het ontwerpmatig denPerspectiefzichten van het kasteel van Arenberg (P. Houthuys).
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ken van de ontwerper: intelligente of logische zoom, menugestuurde keuzes, keuze uit geparametriseerde bibliotheekelementen, om er maar enkele te noemen.8
In de literatuur wordt deze wijze van werken een mime van het
ontwerpen met de hand genoemd. Daarnaast zijn er experimenten aan de gang om met middelen eigen aan het medium
concepten te genereren: met behulp van zgn. 'shape grammars' worden vormen en samenstellingen van vormen gecreeerd overeenkomstig een formele logica. Worden die regels afgeleid uit bestaande ontwerpen van `grote' architecten,
dan kan men ermee ontwerpen `a la' Mies van de Rohe,
Richard Meier, ...9
Modelleren
Centraal in heel deze problematiek staat het modelleren van
gebouwen: wat zijn de entiteiten en hoe worden deze aan
elkaar gerelateerd ? De informatica kent 3 manieren om geometrische objecten te modelleren: de draadvorm (wireframe),
het vlakkenmodel (surface model) en de solids (het volle
lichaam). Afhankelijk van de manier waarop een object, in dit
geval een gebouw of een deel ervan, wordt voorgesteld, kan
het model voor bepaalde toetsen worden gebruikt en voor
andere niet. Zo bijvoorbeeld kunnen in een draadmodel geen
verborgen delen worden geelimineerd, zo kan men van een
vlakkenmodel geen zinvolle doorsnede maken. Gezien de
ruimtelijkheid en materialiteit van architectuur zou elk model
moeten opgebouwd zijn met solids. Enkele pakketten doen
dat, maar niet op kleine machines of alleen als uitbreiding van
een basispakket dat niet met solids werkt, omdat het manipuleren van dergelijke solids veel meer rekentijd kost en ook
veel meer geheugenruimte vergt en daardoor nog steeds buiten het bereik van de PC (en de meeste werkstations) valt.
De kern van het probleem ligt evenwel bij het ontwikkelen van
een gegevensstructuur die in staat is het ontwerpmatig denken
van de architect te volgen. Informatici menen dat een object-
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georienteerde beschrijving de oplossing bieden kan. Een gebouw telt bovendien zoveel elementen dat niet alle mogelijke
onderdelen ervan in een bibliotheek kunnen worden bijgehouden, vandaar het werken met geparametriseerde of procedurele objecten waarvan bij gebruik een welbepaalde variante
wordt geInstancieerd, zoals dat in het vakjargon beet.
Zo belanden we bij een facet van architectuur dat als het ware
voorbestemd is voor informatisering: de technische bouwdocumentatie. Merkwaardig genoeg komt zulk initiatief niet vlot
van de grond, omdat de grote kloof die bestaat tussen de
wereld van de architecten en de aannemers en in mindere mate
de producenten ook niet door de informatica kan worden
gedicht. Het idee van een enkel digitaal gebouwmodel dat
centraal staat in het ontwerp- en bouwproces en waar de
verschillende leden van het ontwerp- en bouwteam aan en mee
werken, het zogenaamde 'concurrent design' is er nog niet.
Bouwdocumentatie informatiseren onderstelt een classificatiesysteem, waarin elk gebouwdeel een plaats krijgt. In Belgie
is men gestart met een paar initiatieven (BIB, COBOSYSTEMS), die gebaseerd zijn op het BB/SfB systeem, de
Belgische versie van het Internationale Cl/SfB bouwclassificatiesysteem. i ° De principes aan de basis van dit systeem
kunnen ook gebruikt worden om bestekken te structureren en
de bestekinformatie te coderen.
Regels doorbreken
Een belangrijke intellectuele inspanning ook gaat naar het
vergaren en het voorstellen van architectuurontwerpkennis.
Hier sluit het onderzoek aan bij het domein van de artificiele
intelligentie (AI), dat qua onderzoeksmiddelen en -mogelijkheden vrij goed in de markt ligt. Afgezien van de ongelukkig
gekozen naam — intelligentie zou men beter reserveren voor
de mens die creatief en vrij, d.w.z. niet door regels geregeerd,
kan denken — kan dit veld van onderzoek toch al wat spectaculaire realisaties (buiten architectuur) tonen. In eerste instantie valt de ernstige verbreding op van de problemen die
met een computer kunnen worden opgelost: 'problem-solving' van wiskundige, natuurkundige en logische opgaven
(bvb. cryptarithmetic), 'games' (bvb. schaak), 'vision' (bvb.
patroonherkenning), taal en spraak, robotica (bvb. de maanauto), 'knowledge engineering' (kennisvergaring en -produktie), neurale netwerken. Een belangrijk bijprodukt van AI zijn
de expertsystemen, die voor architectuur nog in de kinderschoenen staan. Toch werden er in verband met het bouwen al
een aantal gerealiseerd, bvb. om de diagnose op te stellen van
schade uitgaande van de pathologie (barstenpatroon...)."
Een expertsysteem omvat een kennisbank alsook een stel
produktieregels (indien... dan...) op basis waarvan de kennisbank kan worden bevraagd. Dat kan gebeuren via voorwaarts
of achterwaarts redeneren (forward or backward chaining).
De moeilijkheid is dat de kennis om een architectuurontwerp
te maken niet zomaar in regels is te vatten. Is ontwerpen juist
niet de regels breken ? Pogingen worden ondernomen om
kennis uit voorgaande, gerealiseerde ontwerpen te extraheren

via wat 'case-based reasoning' wordt genoemd of via de
studie van historisch belangrijke gebouwen in hun ruimtelijke
structuur. Uiteraard betekent ook de informatisering van het
bibliotheekwezen een welgekomen hulp in het verzamelen
van de cumulatieve kennis die nodig is om heden ten dage
architectuur te ontwerpen.
Dit overzicht in vogelvlucht toont dat er wel wat roert in het
domein van computers en architectuur. Het is duidelijk dat
architectuur als artistieke produktie, d.w.z. als autentieke
uiting van de wonende mens, er niet wordt door aangetast.
Wel laat het zich aanzien dat de techniciteit van ontwerpen en
bouwen in toenemende mate met computer zal ondersteund
worden. Maar zoals tijdloze architectuur altijd creatief kon
omgaan met techniek, zo ook moet het de computer in architectuur vergaan, niet meer, ... maar ook niet minder.

Noten
1 C. Alexander, Notes on the synthesis of form, Cambridge (Mass.), Harvard University
Press, 1964.
2 B. Whitehead & M. Eldars, An approach to the optimum layout of single-storey
buildings, in A.J., 17 June 1964, pp. 1373-1380.
3 Informatique et architecture, Le Moniteur Architecture - AMC - fe y 1991, Cahier
n° 1.
4 W. Mitchell, Computer-aided Architectural Design, New-York, Van Nostrand Reinhold, 1977.
5 N. Cross, Designerly ways of knowing, in Design Studies, vol. 3, nr 4, Oct. 1982,
pp. 221-227.
6 W.D. van Bakergem & G. Obata, Free Hand Plotting Is it live or is it digital ?, in
G. Schmitt (Ed.), CAAD futures '91 Proceedings, Zurich, ETH, 1991, pp. 523-537.
7 H. Neuckermans, The Intelligent Pencil. A framework for CAAD in education, in
J.A. Turner (Ed.), ACADIA Workshop '86 Proceedings, Houston, 1986, pp. 113-128.
8 Intelligente zoom: is een schaalafhankelijke zoom, geeft meer detail met toenemende
schaal. Menugestuurde keuzes: keuzemogelijkheden worden via menu aangeboden Geparametriseerde bibliotheekelementen: de kenmerken van gebouwdelen worden in
parametervorm (als variabelen) bewaard.
9 G. Schmitt, Microcomputer aided design for architects and designers, New York,
J. Wiley Interscience, 1988.
10 F. De Troyer & H. Neuckermans & D. Havenne & F. Simon, BB/SfB Tabellen 1990,
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Literatuur en computer
Julien Vermeulen

De ontmoeting tussen de informatica en de literatuur is aanvankelijk bijzonder schuchter en schoorvoetend verlopen. In
eerste instantie bleken het de literatuurwetenschappers te zijn
die met de computer het literaire medium tegemoet gingen.
Vanaf de vroege jaren zeventig werd statistisch-gericht stijlen vocabulariumonderzoek uitgevoerd. De eerste computerbestanden met literaire gegevens waren dan ook in eerste
instantie hulpmiddelen bij het literair onderzoek (R.A. Wisbey, J. Aitkens; bij ons W. Martin over Ivo Michiels' Het boek
Alfa). Latere bestanden lieten toe om met ingave van enkele
trefwoorden het juiste citaat uit een groot corpus als het werk
van Shakespeare of de bijbel op te vragen. In een tweede fase,
met de opkomst van de personal computer en de tekstverwerker, ging ook de creatieve auteur zich achter het klavier van
zijn PC zetten om verscheidene versies van een literaire tekst
te genereren. Maar ondertussen was een nieuw en revolutionair element op de computer- en literaire markt gekomen: het
computerspel dat verfijnd kon worden tot een interactief
literair spel waarbij een inventieve lezer met een (al even
inventief ?) softwarepakket kon experimenteren en literaire'
narratieve teksten te voorschijn roepen. Over het eerste luik
van deze triptiek, namelijk de informatica als werkinstrument
van de filoloog, willen we het hier niet hebben.
Wel gaan we in op een dubbele vraag: wordt de PC courant
gebruikt door de letterkundige en zo j a, ervaart hij het literaire

Jef Geeraerts: "Ik heb enkelejaren geleden
een essay gelezen van een Amerikaanse
lingui:st die ontdekt heeft dat het gebruik
van de PC de stijl verandert: d.w.z. het
woordgebruik wordt beperkter,
de adjectieven worden minder talnjk en de
insbouw unifonner.
z
De tekst verarmt dus op belangnjke
ebieden. Dit vind ik dermate
g
angstaanjagend dat ik nooit een PC zal
aanraken.'
(Foto: J. Strosse).
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eindprodukt dan als anders dan vroeger ? En secundo: is de
artistieke computerwereld reeds voldoende geavanceerd om
een literair programma te lanceren waardoor een `lezer', die
gewapend is met een knap softwarepakket, een joystick en een
muffs, tot een interactief `literair' computerspel kan overgaan ? We komen uit een periode van handschrift en linotypie,
we geraken gewoon aan offset en tekstverwerker, maar stoten
we ook door tot een baanbrekend literatuurconcept waardoor
het literair-artistieke landschap totaal verandert ? De perspectieven zijn legio maar voor velen houden ze een ondertoon van
horror en science-fiction in die niets meer met authentieke
literatuur te maken heeft: het lezen op beeldscherm; het
oproepen van teksten via vertakte netwerken die de individuele PC-lezer verbinden met immense literatuurbestanden; het
integreren van de lezer in het creatieproces via een voorontworpen literair softwarepakket; het lezen als een ludiek combineren van opties en mogelijkheden waardoor een veelheid
van narratieve patronen geconstrueerd wordt zijn enkele van
deze adembenemende mogelijkheden en perspectieven. De
rustige leeshoek van weleer wordt een multimedia lunapark,
maar een iets blijken ze toch gemeenschappelijk te hebben: de
fascinatie van het individu voor het verhaal waarbij de bouwlijn nog niet veel verloren heeft van die van de antieke
tragedies helden beleven avonturen, lossen enigma's op, worden door de intrige tot een snel accelerende actie gedreven en
komen via een climax tot een verrassend (happy) end.

Willy Spillebeen: 'Ik geloof niet dat de
invloed van de computer
zo erg groot al zijn. De verandering van
stijl is niet zo erg ingnjpend. Adequater
woordgebruik allicht. Gevatter
formulering. (...) Schnjvers gebruiken hun
computer meestal als een supersnelle
schriffmachine.'

Axel Bouts: 'Ikzie in het gebruik van de
computer niets dan voordelen: snelheid en
flexibiliteit, (...) verbetering van de
kwaliteit want herwerken isgeen `karwei'
meer, schikking en ritme van een tekst
worden overzichtelijker. Kortom de afstand
tussen degedachte en haar formulering
onder woorden is kortergeworden, en de
correctie minder omslachtig.'
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Handschrift: ambacht of mythe ?
Om een zicht te krijgen op het gebruik van de PC door auteurs
van creatief proza hebben we een enquete afgenomen bij een
vijftigtal Vlaamse prozaschrijvers'. Hoewel deze enquete hier
niet volledig gedepouilleerd kan worden, kunnen we toch
enkele belangrijke tendensen uitschetsen en die illustreren
aan de hand van uitspraken van diverse auteurs.
Enkele prozesten staan zeer afwijzend tegenover alle technische media die het handschrift zouden kunnen verdringen of
vervangen. `Machinaliteit schrikt me af,' stelt Claude Van De
Berge (1945), `ik verkies het trage ritme van het "neerschrijven". Zelfs de typmachine wordt niet gebruikt.' Ook Andre
Janssens (1929) is van mening dat het eindprodukt van een
handgeschreven literaire tekst doordachter, beter is dan die
van een PC-versie. De reden hiervoor ligt in het feit dat de
genese van een literaire tekst een traag proces is waarbij
continu geaarzeld, geschrapt en herschreven wordt. Hij formuleert het als volgt: `Ik schrijf doorgaans erg moeizaam en
vaak aarzel ik tussen twee of meer woorden, twee of meer
zinswendingen. Dan kies ik er voorlopig de beste uit en schrap
de andere, maar het is goed mogelijk dat ik daags nadien toch
weer het geschrapte woord of de geschrapte zinswending
verkies (of iets tussen de twee). Schrijven is voor mij iets
ambachtelijks.' Deze visie van Andre Janssens loopt vrij
parallel met die van Jaak Stervelynck (1920). Ook Sterve-

Louis Stiller: 'Het interactievefictie-genre zal in de komende jaren
zijn eigen esthetiek opbouwen, waarbij vanzelfsprekend de
boekcultuur (evenals de film, Iv enpopulaire muziek) van invloed
zal ztjn. Naar alle waarschijnhjkheid zal het uitgroeien naar iets
wat met een leltjk woord multimedia wordt genoemd:
de combinatie van meerdere informatieoverdrachtsmiddelen in een
informatieprodukt. Anders gezegd: tekst, beeld, geluid en andere
prikkelaars van zintuigen verspreid via een overdrachtsmedium.'
,
14,7
0.0.0.4.00........04405....

lynck ervaart het schrijven als een moeizaam zoeken naar het
juiste woord of naar het concrete beeld waarbij hij de schrijfmachine of de tekstverwerker als een hinderpaal tussen hem
en het Blanco blad zou ervaren: `Bij een als literair bedoelde
tekst (...) komen impulsen uit vroege herinneringen, en er zijn
emoties mee gemoeid. De schrijvende hand zoekt heldere
beelden uit de mist te halen. Het begint meestal moeizaam,
met veel doorhalingen en hernemingen, maar na een tijd kan
het vlot verlopen, zo vlot zelfs dat er geen zorg besteed wordt
aan schrijfwijze en punctuatie en er achteraf duchtig gecorrigeerd moet worden.' Willy Spillebeen (1932) werkt zijn
literaire teksten wel gedeeltelijk op een PC uit en ziet daarbij
dit technische medium als een supersnelle schrijfmachine
waarbij het redactiewerk in zekere mate tijdwinst impliceert.
Hij wijst er echter op dat de meeste auteurs toch vertrekken
van een handgeschreven tekst en vanuit persoonlijk standpunt
voegt hij eraan toe dat het vroegere stapsgewijze proces van
`handschrift, uittijpen, bewerken, hertijpen, aan een typiste
geven, bewerken (ook knip- en plakwerk), opnieuw laten
uittijpen (...) ongetwijfeld veel omslachtiger, maar eigenlijk
veel boeiender' was.
Bij enkele auteurs is de gehechtheid aan het medium 'handschrift' zelfs bijzonder emotioneel ingekleurd. 'Aileen als ik
met de pen schrijf, voel ik me vaag beroesd gelukkig' is een
uitspraak van Robin Hannelore (1937). En Gerard Soete
(1920) ziet de essentie van de literatuur in eerste instantie in
de stijl waarbij hij enigszins apodictisch stelt: 'Stijl is de
expressie van een lichamelijke functie, zenuwspanning,
ademritme, hartslag, bestuurd door de geest met zijn gedachtengoed. Het vastleggen op papier van dat levensproces dient
dus zo direct mogelijk te gebeuren: een minimum afstand
tussen de hand van de schrijver en het Witte blad.' Ook Jef
Geeraerts (1930) legt een duidelijk verband tussen het handschrift en de literaire stijl waaruit hij concludeert dat hij zijn
creatief proza nooit met een PC zou kunnen schrijven: `Ik vind
de fysieke schrijfact erg belangrijk, d.w.z. het contact van de
vingertoppen op papier via een ballpoint. Dan kan ik de
uiteindelijke tekst a.h.w. op de voet volgen in zijn evolutie van
`rauwe versie' naar de uiteindelijke versie die zal gedrukt
worden. Ik weet dat — indien ik een PC zou gebruiken, m'n
tekst niet helemaal van mij zou zijn. Stijl is dermate belangrijk
voor mijn tekst, dat ik hem graag zo nauwgezet mogelijk in de
hand houd.'
PC: efficientie of kwaliteitsverbetering
Een aantal prozaschrijvers daarentegen is van oordeel dat het
gebruik van een PC geen noemenswaardige impact zal hebben
op het profiel van het literaire eindprodukt. Veelal gebruiken
ze zelf de PC voor het redigeren van hun teksten (of van de
verscheidene versies ervan) en zien zij de PC gewoon `als een
handig hulpmiddel om de techniek van het schrijven veelzijdiger (dus daarom niet per se beter) te maken.' Deze uitspraak
van Bob Van Laerhoven (1953) verduidelijkt hij als volgt: 'De
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intensiteit van een tekst, en niet de manier waarop hij tot stand
is gekomen, bepaalt voor een deel de kwaliteit die hij kan
hebben.' Een schrijfster van dezelfde generatie formuleert het
in vrij analoge bewoordingen: `Dat ik een PC gebruik is Touter
om redenen van tijdwinst en vanuit perfectiedrang (...). Het
verandert mijn stijl niet. Hoogstens zal ik eens vaker experimenteren, maar in wezen schrijf ik niet anders dan vroeger met
de pen, d.i. trouw aan mezelf.' En dezelfde geluiden vinden
we ook bij een andere literaire PC-gebruiker die stelt: 'Technische hulpmiddelen kunnen sporen nalaten in de stijl, maar
dat blijft altijd beperkt en van secundair belang bij schrijvers
met een echt persoonlijke stijl. (...) De PC is zeer aangenaam
werkmateriaal, maar de schrijver of schrijfster wiens/wier
Stijl daarvan zou afhangen, lijkt me niet bepaald een sterk
talent.' Joris Denoo (1953) onderstreept dezelfde gedachte en
stipt erbij aan dat het `ambachtelijke schrijven (de pen hanteren) er wel goeddeels door verdwenen' is. Redenen van
praktische aard (efficientie, helder tekstbeeld, moeiteloos
herstellen van onvolkomenheden, snel redigeren van teksten)
Leiden Fernand Auwera (1929) tot de conclusie dat hij zijn PC
nog moeilijk zou kunnen missen. Enigszins nuancerend
plaatst hij zijn visie in een ruimer verband: `Aard, functie en
invloed van de literatuur zullen evolueren omdat het gehele
maatschappelijke en culturele patroon verandert, niet omdat
de kwaliteit van onze penhouder beter wordt.' Marc Andries
(1939) van zijn kant beklemtoont ook de praktische voordelen
bij het verwerken van het materiaal, maar drukt toch de hoop
uit dat het gebruik van de computer geen (nadelige, vervormende) invloed zal hebben op de literaire stijl.
Enkele auteurs accentueren vooral het materiele aspect van
het PC-gebruik. Zo vermoedt Herman Leys (1934) dat de
computer hoofdzakelijk een efficientere wisselwerking tussen schrijver en uitgever zal impliceren. En ook Frans Depeuter (1937) wijst op de mogelijke besparing van kosten en tijd,
waarbij het verlagen van de boekenprijs niet uitgesloten zou
kunnen worden. Jacques Hoste (1950) meent het nut van de
PC hoofdzakelijk te zien voor een tweede of derde versie van
de literaire tekst. Tijdbesparing en het drukken van de onkosten lijken hier de motieven te zijn, vooral het opslaan van
teksten op een harde schijf zou voor de uitgevers enkele dure
tussenstappen uitschakelen. Ook de criticus Marcel Janssens
(1932) ziet de PC niet zo indringend ingrijpen in de schriftuur
zelf, 'wel grondiger en veelzijdiger in het produktieproces
(`1' apparat' volgens Escarpit), misschien (ver ?) in de 21ste
eeuw in het interactieproces met de lezer.'
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Een groep auteurs gaat nog een stap verder en meent in het
gebruik van de PC niets dan voordelen te zien, in die mate dat
de kwaliteit van het eindprodukt er inderdaad anders door
wordt. Axel Bouts (1938) vindt dat het zgn. verloren gaan van
de schrijfact een nostalgische reflex is die reeds bestond bij de
opkomst van de boekdrukkunst. Als voordelen van het PCgebruik noemt deze romancier onder andere: de snelheid en
flexibiliteit (`schrappen, hertikken, verplaatsen, corrigeren is

flexibeler' ), het gemak van herwerken en herschikken (`verbetering van de kwaliteit: herwerken is geen "karwei" meer;
schikking en ritme van een tekst worden overzichtelijker' ),
`de afstand tussen de gedachte en haar formulering onder
woorden is korter geworden en de correctie minder omslachtig.' Dolores Thijs (1945) argumenteert in dezelfde zin en
meent dat de auteur via de PC 'op een gemakkelijke wijze kan
streven naar — volgens zijn kunnen — uiterste perfectie van
zijn schrijfstijl. Immers, je kan eindeloos corrigeren, aanpassen, herschrijven, zonder tijdrovende procedures zoals knippen, plakken, e.d. waardoor men s peller geneigd is om te
denken: `ik vind het zo wel best'. Al met al komt het dus de
literaire kwaliteit ten goede. Wie eenmaal de wonderers van de
tekstverwerker heeft ontdekt, wil immers niet meer anders.'
De criticus Jooris Van Hulle (1948) meent dat er enige analogie bestaat tussen het a-chronologische van de moderne literatuur en de mogelijkheden die een PC verschaft: 'het door
elkaar mengen van fragmenten (verhalend) en genres (essay,
verhaal, dagboek, notitie...) lijkt me sterk bepaald door de
technische mogelijkheden die een tekstverwerkingsprogramma biedt. In die zin liggen nog heel wat mogelijkheden open
voor verdere evolutie.'
Op basis van onze enquete over de houding van de Vlaamse
prozaschrijvers t.o.v. van de computer en de tekstverwerker
kunnen we deze literatoren grosso modo opsplitsen in een
viertal groepen. Bij een vrij grote groep is het grootste deel
van hun werk tot stand gekomen op de `traditionele' wijze.
Een groot deel van deze auteurs houdt dan ook vast aan het
klassieke proces van handschrift, bewerking, typoscript, bewerking, enz. Een aantal van deze auteurs ziet in het literaire
medium hoofdzakelijk nog het ambachtelijke schrijven; bij
enkelen is de gehechtheid aan het handschrift en aan het
belang van de handgeschreven teksten sterk emotioneel ingevuld, sours zelfs van mythische allure. Een derde groep meent
dat het PC-gebruik geen noemenswaardige invloed zal hebben
op de stijl en het wezen van de literatuur, maar looft hoofdzakelijk de praktische voordelen ervan bij de redactie van hun
werk. Enkele auteurs tenslotte zijn van oordeel dat de tekstverwerker duidelijk een kwaliteitsverbetering van de literatuur kan impliceren omdat de schrijver op een efficiente wijze
het beste uit zijn literair talent kan halen. Is de doorsnee
Vlaamse romancier dus nog vrij omzichtig in zijn visie op (en
in het gebruik van) de PC-techniek, toch zal het culturele
medialandschap in de komende jaren ongetwijfeld een totale
omwenteling ondergaan. Dat de literatuur als medium in deze
stroomversnelling meegesleurd zal worden staat onomstootbaar vast. Op Welke wijze de literaire genres in deze beeld- en
schermrevolutie geIntegreerd zullen worden is voorlopig nog
onduidelijk. Bijzonder fascinerend evenwel is de status quaestionis en de prognoses die de Nederlandse essayist en computer-deskundige Louis Stiller geformuleerd heeft in zijn
(deels visionair ?) essay Machine die het lied bevat (1991),
een essay dat centraal staat in onze laatste paragraaf.
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PC: interactieve literatuur
De laatste jaren zijn er vanuit drie verschillende hoeken
softwareprogramma' s uitgewerkt die een PC-gebruiker toelaten om in een dialoog met zijn computer een narratieve plot te
ontwikkelen die stap voor stap op het scherm gecreeerd wordt.
Let wel: met de term `PC-gebruiker' bedoelen we hier de
traditionele lezer die van achter zijn klavier een (voorlopig
nog vrij beperkte) literair-creatieve inbreng kan hebben bij het
creeren van zijn eigen fictiewereld. De `auteue die hem
hierbij helpt is een team van programmeurs, designers en
marketing specialisten dat de PC-gebruiker voorziet van de
nodige artistieke software. Het eerste type literaire computerprogramma' s heeft zich uit de uitgeverswereld ontwikkeld
en omvat de hyperteksten; de tweede groep leunt dicht aan bij
de wereld van de computerspelletjes en omvat de adventures;
de derde groep betreft de artificial life-programma' s die uit
het wetenschappelijk circuit afkomstig zijn. Ongetwijfeld zal
de kritische lezer zich reeds op dit punt de bedenking maken
in hoeverre deze technische pakketten authentieke kunst kunnen voortbrengen. Sta ons echter toe eerst kort de drie types
literaire software toe te lichten vooraleer we vraagtekens
plaatsen bij het al dan niet esthetische karakter van deze
programma' s.
Het principe van hypertekst gaat terug op Ted Nelson die in
1981 reeds in zijn publikatie Literary Machines enkele basisregels van deze interactieve fictievorm vooropgesteld heeft.
Essentieel hierbij is dat Nelson afstapt van de traditionele
sequentiele opbouw van een tekst. Anders gezegd: net zoals
bepaalde experimentele auteurs toelaten dat hun werk in een
willekeurige volgorde gelezen wordt (J. Joyce, J. Cortazar,
eventueel ook L.P. Boon), zo ook pleit Nelson voor een nietlineaire organisatie van een literaire tekst. Dit gedurfde standpunt impliceert dat de lezer een deel van de scheppende taak
van de schrijver overneemt en zijn eigen literair parcours
uitstippelt in een bestaand werk (random access). Maar wat
betekent dit nu voor de creatieve PC-gebruiker ? Vanaf 1987
bijvoorbeeld kan iedere Macintosh-computer geladen worden
met bijvoorbeeld het hypertekst-programma Chaos van Stuart
Moulthrop. Starten we dit programma op dan verschijnt er op
het scherm een deur waarachter het geroezemoes van een
feestje te horen is. We openen de deur en kunnen een tekstscherm lezen waarop het feest beschreven wordt, evenals een
aantal van de bezoekers. Klikt de lezer nu met zijn muffs op het
gezicht van een van de personages (een ghostwriter, een
sekteleider, een robotontwerper) dan kan hij een stuk uit het
leven van dit personage volgen. Aangezien de levenslijnen
van deze karakters elkaar op bepaalde punten kruisen ontstaat
er gaandeweg een netwerk tussen de verschillende actanten.
De lezer kan aan multiple-choice lectuur gaan doen en in
willekeurige volgorde bepaalde tekstblokken op de voorgrond halen. Technische hulpmiddelen, zoals een woord dat
in een ander lettertype opflitst of een cursor die van vorm
verandert, laten de creatieve lezer toe doorgangen te vinden
naar andere tekstlagen.

A: You're in valley
L: Go south
A. You are in a 20-foot depression floored with hare dirt. Set into
the dirt is a strong steel grate mounted in concrete. A dry streambed leads into the depression. The grate is locked.
L: Open grate with keys
A: The grate is now unlocked
L: Go in
A: You are in a small chamber beneath a 3x3 steel grate to the surface. A low crawl over cobbles leads inward to the west
L: Go west
A: A cheerful little bird is sitting here singing
L: Feed bird
A: It's not hungry (it's merely pinin' for the fjords). Besides, you
have no bird seed. Are you trying to catch the bird?
L: Yes
A: I amprepared to give you a hint, but it will cost you 2 points. Do
Y ou want the hint?
L: Yes
A: The bird is frightened right now and you cannot catch it no matter whatyou try. Perhaps you might try later
L: Go east
A: You're on east bank of fissure
L: Jump
A: You didn't make it
Oh dear, you seem to have gotten yourself killed. I might be able
to help you out, but I've never really done this before. Do you
want me to try to reincarnate you?
Interactieve fictie: eenfragment uit Adventure van Will Crowther.
Het computerprogramma heet de lezer (L) welkom en situeert het
verhaal in een vallei. Met allerhande opdrachten (ga naar het
zuiden; open de tralies, ga naar binnen, ga naar het westen, voed
de vogel, etc.) kan de lezer als narratieve held meespelen en via
een beperkte reeks instructies taksgewijs een intrige opbouwen.
Hetprogramma (A) confronteert hem met allerlei hindernissen.
De speler slaagt niet in ztjn uiteindelijke opdracht en stort in een
kloof reincamatie valt hem ten deel !
(ontleend aan L. Stiller, Machine die het lied bevat).

Een ander type van interactieve literatuur omvat de adventures. Semen met het computerprogramma kan de lezer op
avontuur gaan en door korte tussenkomsten en opdrachten een
bepaalde tak van de voorgeprogrammeerde boomstructuur
van het verhaal volgen. Het voorbeeld dat we hier ter illustratie opnemen is een fragment uit Will Crowthers Adventure
(het eerste programma van dit type, vandaar de algemene
benaming van dit genre). Bij de opening van het programma
bevindt de lezer zich bijvoorbeeld in een vallei. Met korte
opdrachten zoals (`ga naar het zuiden' , 'open de tralies' , `ga
naar binnen' , `voed de vogel' etc.) stuurt de lezer zijn actant
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doorheen een labyrint van mogelijke ja/neen-posities die
ingekleed worden in een aardig verhaaltje. Maar obstakel na
obstakel moeten overwonnen worden, de lezer krijgt al eens
een strafpunt en wanneer de enthousiaste lezer-speler er tenslotte niet in slaagt om zijn actant over een kloof te laten
springers wacht hem de reIncarnatie.
Bij het derde type interactieve fictie verwijderen we ons nog
verder van het medium `literatuue omdat bij de artificial lifeprogramma' s verhaalstructuren en tekstvormen ontbreken.
Als concreet voorbeeld haalt Louis Stiller het stadssimulatieprogramma SimCity aan waarbij de computergebruiker in de
positie geplaatst wordt van de burgemeester van een Amerikaanse stad. De speler moet proberen de stadsuitgaven te
budgetteren, hij mag belastingen heffen, woongebieden creeren, urbaniseren, industrieen stimuleren, het milieu beschermen, het verkeer kanaliseren, enz. Wanneer alle parameters
naar wens uitgespeeld worden, weet de computergebruiker
zich beloond met een bloeiend stadsbeeld waarin de modale
burger maar al te graag zou wonen.
Bij dergelijke computerprogramma' s ligt de wereld van pen
en papier, van boek en drukkunst decennia achter ons. Velen
zullen opmerken dat we ons zelfs niet meer bevinden in de
wereld van de kunst maar dat we volop in de sfeer van de
pretpark- en amusementscultuur terecht gekomen zijn. Bij
deze softwarepakketten lijkt de lezer inderdaad een consument geworden die binnen de smalle mange van het computerspel wat creativiteit toegeschoven krijgt om in een dialoog
met zijn pakket een narratieve sequentie te ontwikkelen.
Psychologische diepgang, het emotioneel meebeleven van
een karakterontwikkeling, filosofische beschouwingen, confrontatie met een stuk levenstragiek... het zijn allemaal elementen die in dergelijke fictievormen totaal ontbreken. Dit
elektronische fictiegenre heeft eigen codes gecreeerd: beperkt
vocabularium, korte vraag- en antwoordsessies, stapsgewijs
opsplitsen van informatie (chunking), projectie van illustraties naast de tekst (via het openklikken van een window),
introductie van achtergrondsgeluid, het expliciet geven van
suggesties (hints), directe visuele weergave van een inbreng
(simulatie), mogelijkheid van simultaan afspelende gebeurtenissen, standpuntwisseling (bovenaanzichten en navigatiemogelijkheden) etc. Terzelfdertijd wordt in dit medium ook
gebruik gemaakt van filmische technieken (fades, zoom, flash
back, flash forward) en van allerlei narratieve technieken
(tekstfragmenten, vertelstandpunt, dialogen, titels, het spel
met de verhouding verteltijd/vertelde tijd). En met dit laatste
punt zijn we dan weer bij de essentiele vraag gekomen of
dergelijke interactieve programma' s onder een of andere
vorm als `literatuur' erkend kunnen worden.
Fictie of literatuur ?
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In zijn essay Machine die het lied bevat neemt Louis Stiller
een vrij duidelijk, maar even aanvechtbaar, standpunt in.

Aangezien het interactieve fictiegenre grotendeels visueel
van aard is en gelimiteerd is tot het computerscherm, valt het,
volgens Stiller, per definitie buiten het domein van de literatuur. Wie een dergelijk standpunt inneemt moet ook iedere
orale woordkunst (tientallen literaire genres bij honderden
schriftloze volkeren over de hele wereld) van onder de traditionele hoofding `literatuur' weghalen. Mondelinge woordkunst is immers evenmin gebonden aan het geschreven medium, het vertoont ook de impact van een publiek dat zich
interactief opstelt tegenover de verteller, en het omvat ook
allerlei genres (incantanties, gebeden, raadsels, lofnamen,
wiegeliedjes, enz.) die meer een gebruiks- of amusementskarakter hebben dan wat wij normaliter als esthetische literatuur
beschouwen. Maar al te vaak zijn we geneigd om een bijzonder enge literatuurdefinitie te hanteren. Een definitie die
ongeveer met volgende begrippen geassocieerd wordt: `een
gedrukt boek waarin een individu tot de expressie van eigen
emoties en ervaringen komt' . Niet alleen de confrontatie met
de orale literaturen maakt ons attent op het feit dat een
dergelijke beperkende definitie onhoudbaar is. Ook de literaturen die in handschrift tot ons gekomen zijn corrigeren deze
definitie. Zo ook doers alle (preromantische) literaturen waarin de cultus van de Individueelste expressie van de individueelste emotie' nog niet centraal staan. Tegen deze historische context gesitueerd, kunnen we niet anders dan aandacht
opbrengen voor het feit dat binnen onze multimediacultuur
het karakter van het kunst- en literatuurbegrip nog sneller en
drastischer zal veranderen dan dit totnogtoe het geval was.
Dit alles betekent niet dat de zogenaamde interactieve computerliteratuur zoals die zich thans aanbiedt de vergelijking met
de `echte' literatuur kan doorstaan. Ook al zijn de narratieve
functies die deze software genereren te vergelijken met archetypische verhaalstructuren (actanten, opdracht, test, enigma,
queste, magisch voorwerp, strijd met antagonist, climax,
onthulling), toch blijven de beperkte combinatiemogelijkheden, de stereotiepe binaire vertakkingen, de voorspelbare
scenario' s en het overheersende spelkarakter grote handicaps
voor de uitbouw van een echte verhaalintrige. Ook het complexe geheel van wat bij de literaire appreciatie meespeelt (de
psychologische inleefbaarheid en zelfherkenning, de waardering voor de grensverleggende creativiteit van de schrijver,
het getroffen zijn door de eigen stem van de romancier, enz.)
komt bij de interactieve computergenres absoluut niet aan
bod. Waardevolle literaire computerfictie blijft inderdaad nog
steeds pure fictie.
Noten
I Deze enquete over het gebruik van de PC door letterkundigen werd voorgelegd aan 50
Vlaamse romanciers. Enkelen wensten anoniem geciteerd te worden. De enquete
bestond uit een twintigtal gedetailleerde vragen i.v.m. het PC-bezit en PC-gebruik. In
deze bijdrage hebben we slechts enkele algemene tendensen kunnen verwerken, veelal
aan de hand van letterlijke citaten. Dank aan alien die hieraan meegewerkt hebben.
2 Louis Stiller, Machine die het lied bevat. Italo Calvino en de literatuurmachine, in:
Louis Stiller (et. al.), De lezer tussen woord en beeld. Drie essays en een scenario, De
Haan, 1991, pp. 9-72.
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In degeschiedenis van de boekdrukkunst bestaat nog
altijd een wijdverbreid misverstand: Gutenberg zou de
drukkunst hebben uitgevonden. Het klopt wel dat hi'
hetgieten en daarna de verwerking wat betreft de vorm
van hetgietsel (metaal), de losse letters dus, heeft uitgevonden.
Er werd en er wordt ook nog altijd zonder losse letters
gedrukt. Bijvoorbeeld met behulp van houten blokken
of stenenplaten. Deze drukvormen worden in Aziatische landen nog altijd gebruikt. In onze drukindustrie
bijna uitsluitend met een nostalgische betekenis: voor
de hout- of linosnede.
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Het baanbrekende aspect aan de uitvinding van Gutenberg was de gietvorm zelf. Hiermee kon men een willekeurig aantal exact dezelfde losse letters vervaardigen.
Samengebracht in woorden, zinnen, kolommen, pagina's zagen de teksten er uit alsof ze "gegoten" waren wat in feite ook hetgeval was.
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Degelijkvormigheid en gelijkmatigheid zijn tot op de
dag van vandaag een van de fascinerendste elementen
.van het drukkengebleven. Drukken is bijna een
sacraal, formeelprocede: informatie groeit uit tot een
bericht, het toevallige tot iets bijzonders, het vluchtige
wordt iets officieels.
Moderne technieken - later komen we hier nog op
terug - verlagen het zetten en drukken tot een inflatoir
vaak herhaald, eenpopulistisch-goedkoop procede.
Met deze alledaagsheid daalt ook de waarde van het
g
edrukte. Het tegendeel doet zich voor. Was tot nu toe
hetgedrukte op zich, de vorm dus, een garantie of
signaal voor de verheffing uit het alledaagse, nu verliest
het ononderbroken, op elk moment en overal plaatsvindende zetten en drukken deze filterfunctie. Aan
gedrukte informatie kan men niet meer zien of deze
inderdaad belangrijk of bijzonder, waardevol en institutioneel is of niet. Hetgevolg is dat men eerst de informatie een keergelezen moet hebben om vast to stellen
dat men ze eigenlijk niet had moeten lezen. Dat is de
belangrijkste reden waarom we tegenwoordig al gedeeltelijk
"informatie-rotzooi"
over
of ten minste van
een informatiestortvloed spreken.

Tot het midden van de negentiende eeuw was het
eigenlijke drukprocede, dat wil zeggen de overzetting
van de gezette vorm op papier, een direct drukproces:
inkt op de vorm, papier op de vorm, druk op papier en
vorm - en het vel was bedrukt. Men ontwikkelde zeer
e steeds snellere en beter draaiende machines.
nuttig,

g- en vlakdruk

Op het eind van de achttiende eeuw vond Alois
Senefelder de vlakdruk(lithografie) uit, waarbij tot op
zekere hoogte toegepaste scheikunde mechanisch
ebruikt werd. Dit procede van het "drukken met steen"
g
betekent een voorstadium van het huidige offsetdrukken, dat zich baseert op het principe dat vet en
water elkaar afstoten. Men neemt een vlakkeplaat en
bestrijkt de (bij hoogdruk opstaande) drukkende delen
met een laag vet krijt. Vervolgens maakt men de plaat
nat en wordt de inkt er met een handrol op aangebracht. Deplaat, vroeger steen en nu metaal (aluminium) of kunststof, wordt bevochtigd en stoot de olie-,
dus vethoudende inkt af. Het vet krijt (tegenwoordig
vervangen door chemische substanties) stoot het water
af en verbindt zich met de drukinkt.
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Theoretisch kon men met dezeplaat direct het papier
bedrukken. Door een tussenstap ontstond er echter een
betere afdruk: eerst wordt het drukbeeld op een
rubberdoek afgezet, (off-set), die dan weer op het blad
papier wordt gedrukt. Dankzij de machinebouw, stuurprocessen en allerlei ingenieurswetenschappen worden
er tegenwoordig zulke goede machines gemaakt, dat er
vrijwel een beperkingen zijn wat betreft de kwaliteit.
(Het derdeprocede ,
de diepdruk, is industrieel de facto
slechts interessant voor deproduktie van tijdschriften
engrote catalogi en wordt steeds meer door offset
verdrongen).

rbodige letters

Met de offsetdruk verdwijnen de losse letters, de
uitvinding van Gutenberg. Inderdaad, met de offsetdruk
werd de tweede , de eigenlijke en nog steeds
voortdurende revolutie in de drukindustrie ingezet. Deze revolutie vond ookplaats op het moment dat de computer
"uit zijn kinderschoenen" groeide.
Het aanbrengen van de druklaag gebeurde in het begin
met de hand(op stenen drukplaten, vandaar de naam
lithografie - "het schrijven op steen") en later met de
chemischgefabriceerde offsetplaten door optische
overdracht. Afhankelijk van het soort plaat harden
daarbij de lichtstralen de drukkende delen van een
plaat of ze verstoren ze op zo'n manier dat deze
uitgewassen kunnen worden (positieve of negatieve
plaatkopie). Dat gebeurt in een complex, maar efficient
engestandaardiseerd beheersbaar proces.
Toen echter een fotografische tussendrager - in soon en
functie vergelijkbaar met het fotografische negatief in
degewone fotografie - als drukvorm werd gebruikt,
kon de drukvorm uit alles bestaan, wat men op
fotografische film vastleggen kon. Dus uit willekeurige
originelen, die nog slechts gefotografeerd moesten
worden. Daarom werd het noodzakelijk letters niet
meer als loodblokjes maar als tweedimensionale
originelen, als film of fotopapierafdruk to vervaardigen.
Het fotozetten was dus een logisch gevolg van de
offsetdruk.

rges Seurat en de punten

Gelukkig is het menselijk oog optisch verre van perfect.
Het oplossend vermogen kent namelijk door de bouw
een aantal beperkingen. De menselijke lens, de pupil,
zorgt weliswaar voor een moeilijk to definieren optische
fijnoplossing en lichtstraal-overdracht, het langzame
"gezichtsorgaan" echter niet. Op het netvlies zitten bepaalde receptoren, die het optisch weerspiegelde beeld
op minstens drie manieren analyseren en vooraf inschatten. Bepaalde receptoren analyseren en coderen in
kleuren, andere de helderheid, en in een nog niet
geheel onderzocht wisselspel van fysisch-chemische
reactie en bewustzijn worden vormen en beweging
waargenomen.
Ook bij een zeer scherpziend mens drip en daarom
alleengefilterde fracties van het echte beeld tot het
gezichtscentrum in de hersenen door en worden daar
nog een keer gefilterd, tussentijds opgeslagen, verwerkt, gemengd, geInterpreteerd.
(Doet u zelf eens een experiment: kijk enkele seconden
ergens naar, doe uw ogen dan snel dicht. U ziet letterlijk voor uw "innerlijk oog" hoe het beeld vervaagt en
zichplotseling met andere beelden uit uw herinneringen vermengt. In uw hoofd vindt heel row geschetst
hetzelfdeplaats als in een regie- en montageruimte van
de televisie - even immaterieel en daarom ook identiek
aan de digitale computerrealiteit!).
De door de dichtheid van de receptoren vastgelegde
beperking aan het oplossend vermogen van het oog
leidt tot een "vervagingsproces", dat we in het normale
leven helemaal niet waarnemen. Schilders als Georges
Seurat - in hetpointillisme resp. neo-impressionisme en
later eigenlijk ook de expressionisten - hebben deze
eigenschap bewust gebruikt, doordat ze de motieven
als het ware in meer of mindergrote punten of vlakken
lieten "oplossen". Maar ook de moderne druktechniek
en de televisie baseren zich op deze menselijke gezichtszwakte.

l

ine punten: grijze vlakken
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Lost men een beeld in kleine, de kleinstepunten, op,
dan neemt hetgezichtsproces die waar als min of meer
"grijze" vlakken. De kleinste punten zijn altijd gelijkmatig zwart of hebben een bepaalde heldere kleur.
Men spreekt ook in zoverre van een grijs-, namelijk
tussenwaarde, van de kleur (tussen "niets" en "vol",
"verzadigd") bij heldere of lichte kleuren. Onder het
vergrootglas bekeken zijn ze een gelijkgekleurd, hoewel klein vlak. Op het papier waarop ze zijn afgedrukt
- datgewoonlijk wit is - even ze nu de grijze men
waarde weer: kleinerepunten en een Witter vlak zijn
lichtgrijs, grotere punten en een minder wit vlak leveren een donkergrijze kleur op. Hetzelfde geldt voor een
heldere kleur. Dat is het helegeheim van de grijze of
halftoon beelden: een in werkelijkheid eenkleurig vlak
wordt in kleinere ofgrotere, op gelijke afstand geplaatstepunten opgelost en spiegelt het oog daarmee verschillendeg
rijs-, zeg maar helderheidswaarden voor.
Mengt men de kleuren nu met elkaar, dan wordt het
zien en de veelkleurigheid, vorm en kleur plotseling
echte wiskunde!

In een op zich zeer eenvoudig optisch protes worden

achten maken het bunt

de originelen met hun verschillen in helderheid en
kleur in afzonderlijke punten omgezet, die een
bepaalde, vaste volgorde hebben. Vroeger gebeurde
dat door middel van lichtbreking, tegenwoordig met
zee kleine afzonderlijke lens- en elektronische elementen. Daarbij hebben de middelpunten van de rastercellen een vaste afstand tot elkaar. Deze rasterpunt is
de meeteenheid voor de fijnheid van het oplossend vermogen: hoe meer punten per lijn of vlak, des to minder
afzonderlijke punten het oog kan waarnemen. Bij de
klassieke zilverhalogenide films bestond er inderdaad
zelfs bij fijne rasteringen nauwelijks een beperking in
de gradatie van de door de verschillende lichtinvloed
. Bij twijfelgevallen zorggedifferentieerde rasterpunten
de alleen de moleculevoor een beperking.
Maar de digitale computer leverde enerzijds een grotere
grafische vrijheid op, maar veroorzaakte tegelijkertijd
ook bepekingen voor diezelfde vrijheid.

Zoals bekend denken computers "zwart-wit", ofwel
,
"aan-uit"
"een-nul" , "on-off'. Ze kennen maar twee
waarden. Om alleen al de waarde3 weer te geven, is er
een complexere coderingsvorm, een programmeertaal
en een vast te le en regeltechniek nodig. Het lit voor
de hand dat uiteenlopende grijswaarden op deze
manier slechts door voor computer geschikte al
ritmen weer tegeven zijn. En daarvoor heeft men zoals
gewoonlijk modellen en "tricks" nodig.

de van de computer
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Een dergelijke "trick" is de reprografische rastercellen
(die bij de huidige druktechniek tussen 1/40 en 1/120
centimetergroot zijn) in aparte, kleinere cellen op te
splitsen. Dit is qua toepassing te vergelijken met de
opsplitsing van atomen in verschillende samenstellende
delen. Deze cel, die "dot" of "pixel" wordt genoemd,
kan dan door de computer als on-off, "vol" of "leeg"
beschouwd, opgeslagen, berekend, verwerkt worden.
Het aantal dots,
waarin een optische rastercel
opgesplitst wordt, is tegelijkertijd ook de meeteenheid
voor de weergave van de grijsw
aarde (zwart = zwartwit
of veelkleurig = bont). Splitst men de optische rastercel
in vier dots op, dan worden er vier grijswaarden
weer even. Ms we alles steeds met twee vermenigvuldigen, bestaan er inderdaad optisch-computertechnische programma's en processen met 16, 32, 64,
128 en 256 grijsw
aarden.
In de klassieke vierkleurendruk is er intussen een
standaardisatie opgetreden. Het is gelukt om met vier
exactgedefinieerde basiskleuren (geel/yellow,
rood/magenta, blauw/cyan, en als toegevoegde factor
voor kleurdiepte en contrast zwart/black) praktisch alle
technisch-fysisch weer tegeven kleurtussentonen te
beheersen.
Verheft men (niet vermenigvuldigt, dat is wiskundig
niet correct!) de 256 grijswaarden van een kleur (die
tegenwoordig computertechnisch als optimaal gelden)
nu tot de vierde macht, dan Levert dit zuiver mathematisch on veer 16 , 7 miljoen verschillende kleurtonen
op. Een waarde, die het menselijk gezichtsvermogen
ver overstijgt. Dit lit namelijk bij de optische
differentiatie op ongeveer 1 miljoen kleurnuances.
Maar door allerleigegevenstechnische, fysische maar
ook mechanische,
en door het materiaal veroorzaakte
informatieverliezen "onderweg" lijkt het zinvol, om met
een ho er oplossend vermogen en differentiatie de
lane we van het origineel via de fotografie, reproduktie, drukvorm en druk te volgen, wat dan een
optimaal resultaat oplevert wat betreft fijnheid en differentiatie.

mma

Als men echter rekening houdt met de achterliggende,
ecodeerde hoeveelheid gegevens
(elke dot is een bit!
g
),
wordt het duidelijk waarom de grafische, op computer
gebaseerde, gegevenstechnologie zeer innovatief en
vooral ook resultaat- enproduktiegericht moet zijn. De
hoeveelheidgegevens is alleen nog vergelijkbaar met
de hoeveelheid die nog verwerkt kan worden bij realtime-chaosonderzoek (globale weergegevens of computersimulaties van explosies en verbrandingsprocedes
of aero-dynamica).
Tegelijkertijd is zetten, beeldverwerking, drukken
echter een maatschappelijk wijdverspreid procede, dat
op "normale computers", goedkope hardware, uitgevoerd moet kunnen worden. Degrafische industrie
heeft op dit ogenblik to maken met dit spanningsveld,
met dit dilemma.
Tegenwoordig bestaan er zeer krachtige personal
computers en werkstations. In vergelijking met de
afgelopen jaren krijgt men voor dezelfde prijs veel meer
aan reken- en opslagvermogen. Of omgekeerd, men
betaalt voor bepaalde rote computerconfiguraties nog
maar een fractie van de vroegere prijs. Het lijkt een
straatje zonder einde: hoe sneller de computer, hoe
meer eisen degebruikers stellen, hoe hoer de eisen,
hoe minder de normale computers aan deze eisen
kunnen voldoen. Want er is al lang uit de eenvoudige
tekstverwerking op typemachine een hoogwaardige
typografische software voor zetwerk gegroeid. Deze
software zal in eenpaar jaar de meeste gespecialiseerde
grafische zetprogramma's van de drukindustrie rigoureus en onherroepelijk achter zich hebben gelaten. Op
een enkele uitzondering na,
die opnieuw voor nieuwe
eisen, nieuwe normen, nieuwe wensen zal zorgen.

Gutenberg en zijn uitvinding zijn daarmec dcl'initicl

voorhijgestreeld. In de beginjaren van de computer
werclen zijn letters uit loud in zekere mate "gMek-

ers zijn beelden en punten

triseerd/geimiteerd", men ontwikkelde belichtingsvormen die als negatief in een optische lichtstralenbewerking erk.'oor zorgden slat de op een hepaald
moment gewcnste letter in de correcte grootte en vorm
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techniek Meld nauwelijks tee decennia stand en is
ondertussen door een totale digitalisering verdwenen.
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Zelfs de letters worden heeldponten, net als heelden.
De hijbehorende lettervormen worden in zogenaamde
"hitmaps" weergegeven, het geen letterlijk vertaald zoo
kunnen worden met "een kaart van de beeldponten".
Daarmee worth duidelijk dat elke letter in zijn
karakteristieke vorm en noodzakelijkerwijze ook in een
bepaalde grootte in een hestancl is opgeslagen, en op
een hepaald moment beschikbaar wordt gesteld aan de
helichtings- of afdrukeenheid. Er bestaan in de
grafische wereld overigens 4000 verschillende letterfamines, die () zich misschien weinig, maar glohaal
gezien wel veel verschillen vertonen.
Want ()()k de matrix-printers, de eenvoudigste en
goeclkoopste printers in de informatica-wereld, werken
volgen het proc(2cl& van het aantal heeldponten; elke
fine naald is een pixel. In tegenstelling tot het moderne
zetlArerk op computer of het afclrukken () laserprinter
of inkjetprinters worth de pixel, de dot, niet via een
lichtstraal of inktstraal verkregen, maar gewoon
mec-hanisch door een aanslag. (Daarom worden deze
apparaten ook "impactprinters" of "aanslag-printers"
genoemd, de andere "non-impact-printers").
Voor elke letter, elke grootte, elk soort hestaat er dos
een heschrijving in pixels. Voor elke oplossing, dos de
afstandper pixel, eveneens een elektronisch origineel.
Het is logisch chit de technici niet tevreden zijn met
dergelijke oplossingen. Le kwamen met een nieuxkproc(:-cle, waarhij de bitmapfonts (een font is de
verzameling van letters van een tekenfamilie) ‘veliswaar
nog hestaan, maar in feite al lang achterhaald zijn. Ilet
nieuwe toverwoord: "outline-fonts".

Men beschrijft eenvoudig (was het maar zo eenvoudig!)
de omtrek van een letter (= outline). Daarvoor bestaat
een speciaal procede, dat door de wiskundige Bezier
gehanteerd werd voor de grootte-onafhankelijke
beschrijving van grafieken. Het functioneert als een
elastische band: zowel veranderingen in de hoogte als
in de breedte, of een enkele wijziging in de omtrek
(alleen hoger, kleiner of alleen breder, smaller) zijn mogelijk. Daarbij komen riog de schreven en bovendien
enkele bruikbare mogelijkheden zoals de aparte
opvulling van de omsloten vlakken met eigen voorbeelden.

a a (?

Op dit moment volstaat dus een enkele basisvorm om
degrootte van alle letters weer to geven. Dat is in elk
geval de theorie. Want in de praktijk gaat het om de
details. Een zeer kleine letter van een bepaald lettertype
ziet er voor het oog weliswaar enigszins hetzelfde uit
als een zeergrote letter van dit lettertype, maar in
werkelijkeid - om tegemoet to komen aan de hoge
eisen op esthetisch gebied - onderscheiden ze zich in
vaak zeergeringe mate in hun grootte, vorm van de
schreven (de "voetjes") of andere details.
Zonder de eindeloze discussies en de noodzakelijke
oggen
p
in tot aanpassingen en standaardisatie van de
grafische industrie ook maar bij benadering to beschrijven, moet opgemerkt worden dat alleen deze "strijd"
om de rechte en correcte vorm en origineel voorlopig
in de eersteplaats leidt tot een consolidering van de
grafische lettertechniek op computer.
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Daarentegen heeft de techniek zich in een bepaalde
het gaat om een bepaald programmatema, een bepaalde programmeer- en opslagvorm,
waarmee degrafisch opgemaakte en verwerkte pagina's, voorzien van tekst-, beeld- en grafische elementen,
naar een uitvoerapparaat gestuurd worden. Het toyerwoord is "PostScript". Dat betekent dat elke combinatie
van hard- en software die in licentie van de Amerikaanse fabrikant en "geestelijke varier" Adobe wordt
vervaardigd, de grafische wereld ten minste in enige
mate verenigt.

laan is meer dan opslaan

Computergebruikers kennen de problematiek van het
formaat voorgegevens, bestanden en opslag in het
algemeen uit andere sectoren. In de grafische wereld is
het formaat we ens de vele invloeden, nieuwkomers,
verschillendeproducenten, de machtsstrijd, oude en
nieuwe standaarden, evenals de ene keer prijsmatig
lage, de andere keer weer kwaliteits- en tijdkritische
ho ere eisen bijzonder actueel en acuut.
Ook in het normale Leven heeft de burger hiermee to
maken: sinds de invoering van de technieken voor
opslag van muziek en beeld bezit elk huishouden
gegarandeerd minstens tien verschillende opslagmedia
en -variaties:grammofoonplaten (verschillend toerental
engrootte), film-fotonegatieven, videoformaten en snelheden, geluidsbanden, cassettes, compact disks,
enzovoort.
Natuurlijk is niets compatibel, het een de leveranciers
en verkopers van nieuwe apparatuur voor de op winst
gerichte handel juist wensen.
Zelfs voor de aansluiting op het stroomnet is de standaard binnen Europa en in feite wereldwijd zo verschillend dat men apparatuur voor grammofoonplaten
en video en andere elektrische apparaten lang niet
overal kangebruiken (er bestaan zelfs verschillende
standaarden voor televisie!).
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Het is niet moeilijk zich voor to stellen hoe groot de
chaos is, als men bedenkt dat degrafische programma's
in verschillende fasen en op basis van verschillende
hardware-platforms ontwikkeld en gevestigd worden.
Dat is immers de realiteit. De "data-jungle" kent weliswaar ook beperkingen; er bestaan daardoor "slechts"
ongeveer twee dozen gevestigde standaarden, maar
ook hiergeldt: 24 maal 24 (of wat het concrete cijfer
ook zijn mag) zorgt voor rond de 500 theoretische
combinatiemogelijkheden. Deze komen in de praktijk
allemaal niet voor, maar -denk aan Murphy - gegarandeerd zit er wel eenprogramma tussen dat het op
dat momentgeladen programma niet kan lezen, interreteren of verwerken.
P

Typography, in the w
publishing has come a
dreds of fonts are now
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typographic craftsmansh
Desktop output, even t
lution, rivals that a
typesetting output.
graphic programs
powerful control over c
deter. word. and line
I lig. Publishing pi ogi
can extend that control re,
paragraphs
and
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documents by eniplo;L_.1,,
spelling checker,. hyplien-'
ation dictionark, .n1,1 AI,
word processing-qpc
features. Many publications have found des op
computers a practical Ind
flexible way of preps
text for final reproduction,
The pace of technologcal
innovation is the excitor
thing about publishing with
computers. New programs
appear every day which en-

der dan alles is niets

t in het feit dat de mens nooit te v]
Het tragische lit
g
is. Degrafische computers waren nauwelijks c
marktgebracht, of het gold al als ongebruikeli
ouderwets om drukvormen uit aparte delen op de
wijze samen to voegen, zoals het in de tijd van he
ste fotozettengebruikelijk was.
Tegenwoordig moet het de complete vorm zijn.
Met "Control thepage" heeft men de suggestief
kende opdracht bij de hand en waarom zoucle
joneg
Gutenbergs zich ook vermoeien om zeer fle]
en overal inzetbare databanken voor tekst, gr
werk en afzonderlijke elementen voor beelden
bouwen, als ze met een toetsindruk complete pa
of zelfs complete drukvormen door de corn
kunnen laten berekenen en belichten? Omdai
elementen zoals beschreven in de kleinst mo
unten opgesplitst worden, is dit - als het formaat
P
patibel is - ook mogelijk en wordt het langzame
een normalegang van zaken.

sktop able users to handle typography in ways
Hun- never before possible For exd the ample, many programs allow you to
el of create your own fonts, which you can
high store and use in your documents as you
reso- would any other font Now, with at

least two programs, you can ungroup
the original outlines of the characters,
allowing you to manipulate the shape
of each character one by one or all

together Or use an existing font as the
basis for modification or new designs
This could be very useful in creating
logotypes, custom ligatures, etc

Maar de applicaties, die daarvoor noodzakelijk
hebben een bepaalde grens bereikt, waarover de
tici een beetje smalend lachen omdat die ontoere
is voor het menselijke streven naar perfectie: 909
een resultaat is mogelijk met 10% van de mid(
voor de overige 10% perfectie heeft men 90% v:
totale energie, geld en tijd nodig. Of zoals een c)
het stelt: "Vanaf nu wordt er met de compute
spaard. Ongeacht de kosten!" Niemand zal t
spreken dat de grafische industrie, de voorber(
van drukwerk en alles wat daarmee samenl
enorme vooruitgang heeft geboekt. De toekor
ontwikkelingen en baanbrekende trends houde
scherp in de gaten: de digitale fotografie, waardc
beelden direct op beeldscherm of de computer
gebracht kunnen worden. De samensmelting van
en televisie en bredere onderdelen van degra
vormgeving en druktechniek, gecombineerd met
en allerlei hokuspokus als "multimedia", leve
vernieuwende kick op in deze tijd van de com
Wat bereiken we ermee?
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Fen Phyrrus-overwu n cell Imjitans paard zoil men
(kis kunnen steam? Als len weet dat vandaag de dag,
in het verkeer
meer niensen met de it
gelukken dan vroeger (zells (ompenseerd naar het
huidige hevolkingsaantal), van ee laard zijn gevallen
of door een )card en \\ • agen zijn ov eden, dan heck
ook de grafisdie
^
compi
echniek als
Wien gelijk
een vooruitgang op zich to hestempelen.
nzodanig.
Nlaar het argument, de zienswijze
loos. Want net de auto, om de vergelijking door t
trekken, een totaal nieuwe manier van level, handel
drilven en handelen ontstaan. We organiseren ontmoetin tell op korte termijn, die vroeger onmogelijk geweest
zouden zijn. We vervoeren goederen naar plaatsen
waar ze vroeger nooit zouden zijn geraakt. We helpen
elkaar, terwiil de 'liens vroeger veel nicer op zichzell
was aangewezen. !let individu is stork door een vrijwel
onheperkte mobiliteit. Mohiliteit - en niets - was
het sleutelwoord voor het verwerven van meer niacin
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door bepaalde volkeren, culturen en economische gehieden in de laatste decennia.
lietzellde geldt voor de communicatie-computer, waarvan de grafische apparatuur slechts een algeleide is. Wil
men hem gebruiken, terwijl men de apparaten slechts
‘'ervangt !mar voor het overige dezelfde handelwijze

Als men de moderne techniek, gehaseerd op de
computer, voor grafisch en zetwerk hekijkt vanuit het
stand punt van de functionaliteit van de apparatuur, clan
lo()pt men ongetwijfeld een teleurstelling op.
De onhetwisthare voordelen wat hetreft tijd en kwaliteit, ook met hetrekking tot de kosten en mogelijkheden van een afzonderlijk ohject, worden minstens gecompenseerd, maar liggen doorgaans zelts hoger door
de toepassingen die noodzakelijk zijn Om het complexe
en gecompliceerde system van hard- en software le
laten draaien.
1)e tijcl (lie een persoon hespaart ()p een hepaa1(1
project \\-itaraan hij werkt., verliest op een andere plaats (nil al liet nieuwe aan te leren en nuttig to
gel)ruiken. I ledenclaags clriik\verk heeft nicer kleitren,
kent nlecr variatic, afl)eelclingen, lieeft vaak tans prek(2ncle en agressieve aSpecten- niaar de lioe\-eellicicl en
(le alledaagslieid niaakt liet sonis \\ •(_inig geschikt voor
c'Onstlill )tie.

hanteert, dat zou inderdaad cfe enige koc in betiding
worden gegeven voor de aankoop van de melkmachine.
.\laar de nieuwe mens (\vat dat verder ook mag
hetekenen') denkt, handelt, functioneert antlers. Het is
een mens voor wie alle y tegelijk en direct moo
^eheuren, en hi' duet het allemaal nog zelf ook. ziet
het nieuwe, itgemeen nagestreefde, klakkel(x)s aarigcnomen wereld-, denk- en voorheeld er van de moderne, globale, universele mens ult. We willen het 'idlemaal zo, ieder van ons evil het echter op zijn eigen
manier.
Vanuit het gezichts p unt hieden grafische computers
opwinclende momenten. Omdat ze van elke werkplek
een complete zetterij maken, waar gewoonlijk een normale computer staat, \vaarop een gralisch programma
draait. pick krijgt een hepaalde functie, de functie is
ti d- en ruimteloos. Dit is zeker geen
^
Tito p ie, geen
Ltntasie, peen theorie: dit is puur, edit pragmatisme van
vandaag de dag. Het vreselijke geheurt daadwerkelijk:

een beeld uit Tokio wordt in Madridgecombineerd met
tekst uit Santiago de Chile en op een printer in Moskou
afgedrukt - en ook nog allemaal in fracties van
seconden, en het verloopt allemaal via alledaagse
communicatielijnen (telefoon). Het onderscheid tussen
letter, beeld, lijn, vlak, vorm en kleur lost zichzelf op
(letterlijk in een enkele punt), bestaat alleen nog door
de kunstmatigheid van een programmeertaal.
Tekst uit een tekstverwerkingsprogramma vormt in bits
en bytes de originelen, die het zetprogramma verwerkt
totprachtige documenten en mooi verzorgde pagina's.
Men stapt de zetterij, het reproduktiebedrijf binnen om
een diskette met elektronischegerasterde, digitaal
gecodeerde beelden te laten verwerken, die op de
eigen desktop-computer naast de standaard laserprinter
even bruikbaar zijn also
op de enorme drukmachine die
een schitterende catalogus aflevert die op miljoenen
exemplaren wordt verspreid.
Grafici makengeen ontwerpen meer, maar leveren
kant-en-klaar werk af. Digitale stuurprogramma's voor
de tekencomputers zorgen er bovendien voor dat de
schroeven voor de inkttoevoer op een zeer complexe
drukmachine zo ingesteld worden, dat de kleurnuance
van hetpersoonlijk beeldscherm identiek is met de
afdruk van het beeld op een willekeurig blad papier.

Wie, welke mens, welke functie, welke competentie is
waar, hoe en wanneer beschikbaar?
Welke auto zorgt er voor dat u 's morgens verse melk,
's middags de laatste berichten en 's avonds een
schitterendeplaat in de disco hebt? Geen enkele, een,
allemaal en toch maar bepaalde. Het komt aan op de
manier waarop men vorm wil even aan de koppeling
tussen dienstverlening en consumptie, tussen het
ogenblik en het principiele op lane termijn. Het is op
de duur niet meer uit elkaar te houden. Alles is
eindeloos met elkaar verbonden in een lane ketting
van oorzaak engevolg.
,niet iedereen
Op deze manier aan wij misschien
tegelijk, maar toch al velen en in de zeer nabije
toekomst ongetwijfeld allemaal, met het produkt
"Informatie", met de codering van tekst, beeld en
grafisch werk om. Het ene grijpt in het andere, zonder
dat ales in elkaar moetpassen. Uiteindelijk rijden er
specifieke en algemene auto's rond. Ze horen eigenlijk
allemaal op de we thuis en sommige mogen geen
gebruik maken van alle straten. De ene keer zus, de
andere keer zo, maar over het algemeen gesproken
past de ene bij de andere. Dit conglomeraat van het
specifieke met het universele en algemene staat ons te
wachten in degrafische industrie. Een industrie die nog
onder de noemer dienstverlening valt en dat blijft ook
zo, hoewel of omdat depopularisering in een on ekend tempo verloopt.
Het is aan de mensen zelf,
aan het individu maar ook
aan hele sectoren engebruikersgroepen, om de
momenteel beschikbaregegevens-, computer- en
grafische technieken een nieuwe zin, een verdere
functie tegeven. De techniek als dusdanig heeft al
resultaten vooraf opgeleverd, die al volop bruikbaar
zijn, zelfs voor de innovatieve en fantasierijke mensen
die niet over deze mogelijkheden beschikken, omdat de
technische vooruitgang van de apparatuur eens te meer
sneller isgeweest, dan de mens zijn gewoonten en
omgangsvormen heeft kunnen aanpassen.
Degrafische computertechniek is een zeer specifieke
techniek. Met karakteristieke eigenschappen, bijzonderheden, contrasten. juist daardoorgroeit hi' uit tot een
uitgelezen voorbeeld van gewoonheid, van het alledaagse: het bijzondere aan de huidige computers is nu
eenmaal dat ze uitzonderlijke prestaties leveren. Als je
dat begrijpt, beleef je er ook een hoop plezier aan.
Andreas Weber, Mainz

Dit artikel werdgeschreven door Andreas Weber
(Mainz) en werd technischgerealiseerd in samenwerking met Agfa-Gevaert - Mortsel.
studeerde
Andreas Weber,,geboren
in 1959 met succes
kunstgeschiedenis. Tegelijk heeft hi' zich altijd sterk
geinteresseerd aan de typografie in de grafische kunst.
Hi' heeft een tijdlang gewerkt als redacteur bij het
Duitse vaktijdschrift "Der Polygraph", om daarna over to
stappen naar Agfa-Duitsland waar hi' een verantwoordelijke functie bekleedde in de afdeling "Reclame en
Communicatie".
Sinds 1991 werkt hi' als zelfstandige raadgever voor
grafische bedrijven en als free-lance journalist voor verschillende tijdschriften.

wij huldigen I wij gedenken

LETTERKUNDIGE

DICHTERES

RENE DUYCK 80

JULIA TULKENS 90

Op 16.05.92 is Rene Duyck
tachtig geworden. Tien jaar
geleden bracht zijn vriend
Bert Peleman hem in deze rubriek hulde. In 1986 verscheen
van de hand van advocaat
(thans senator) Johan Weyts
een uitgebreide biografie, die
een mooi overzicht geeft van
het rijkgevulde leven van de
Sint-Kruisenaar Duyck. Zijn
levensloop en zijn talrijke gevarieerde activiteiten werden
er 'con amore' en met interessante illustraties in weergegeven
(De Middenstand van Sint-Kruis, infoblad, 8ste jrg., nr. 1,
1986, blz. 4-13). Rene Duyck heeft sedertdien niet stilgezeten. Vooral de lokale geschiedschrijving, een van zijn geliefkoosde bezigheden, heeft hij verder beoefend. Dit heeft weer
bijdragen opgeleverd waarin hij kleine, maar daarom niet
minder interessante elementen uit de geschiedenis van SintKruis tot leven wekt en er de lezer mee weet te boeien. Zijn
uitgaven over 'Baronet John Sutton', 'Mary More' (rechtstreekse afstammelinge van Thomas More) en 'Judith van
Vlaanderen' zijn zeer waardevol en wekten de aandacht in het
buitenland. Zijn voornaamste werk van de recente jaren is het
boek 'Sint-Kruis - Geschiedenis van de Brugse Rand' (uitg.
M. Van de Wiele, Brugge) uit 1987. Hij is zonder twijfel de
beste kenner van Sint-Kruis die we onder ons hebben en dit
boek draagt dan ook de stempel van de auteur: vol nieuwe
gegevens en details die hij in de loop van zijn jarenlange
speurtochten en opzoekingen heeft verzameld. Rene Duyck is
gaandeweg `Mijnheer Sint-Kruis' geworden. Hoewel de leeftijd soms gaat wegen, blijft hij alert, aandachtig en kritisch
alles volgen wat in Sint-Kruis gebeurt. Hij hoopt nog altijd —
en wij met hem — dat de onbarmhartige aftakeling van het
kasteel Rooigem, dit belangrijkste monument van Sint-Kruis,
zou kunnen gestopt worden en dat aan dit prachtig eigendom
en domein een nieuwe jeugd en zo mogelijk ook een publieke
bestemming zou kunnen gegeven worden. Ondertussen blijft
hij jong van hart en omringd door zijn mooie familie en zijn
vele vrienden verder zorg dragen voor het geestelijk, cultureel
en materieel erfgoed van `zijn' gemeente. We wensen hem
hierbij nog vele jaren en talrijke voldoeningen in zijn rusteloze activiteiten (Pastorieweg 3, 8310 Sint-Kruis/Brugge).
Andries Van den Abeele

Het is een zegening de dichteres Julia Tulkens op haar negentigste verjaardag nog onder
ons te hebben. De bundel, die
ze verleden jaar bij de Leuvense Schrijversaktie uitgaf
onder de merkwaardige titel
De eeuw is aan het kantelen
getuigt van haar dichterlijke
presence. Het is zoals de inleider E. Berode toen stelde `wie
schept, voelt zich eeuwig
jong' . Vooraleer de eeuw kantelt blikte de dichteres met haar
blijvende levenslust terug in
het verleden: haar jeugd, haar vrienden, de wereldoorlogen,
Landen. Een reeks foto's illustreerden deze levensloop en ze
besluit de bundel `Ik rol mij op / als een cocon. / Ik kom in
d'andere eeuw / stralend / naar U weer !' Julia Boddaer is
geboren te Tienen op 6 oktober 1902, waar zij opgroeide in
een sfeer van muziek en poezie. Zij was jarenlang werkzaam
in het onderwijs. Haar man Leo Tulkens (t 1967), met wie ze
in 1922 huwde, was leraar aan de Provinciale Normaalschool
te Tienen. Julia Tulkens publiceerde een vijftiental gedichtenbundels, o.m. Ontvangenis (1936), Vader (1938), De aardse
bruid (1950), Na het bruidlied (1953), Het huffs van de stilte
(1959). Naast haar zuiver literair werk legde zij een drukke
activiteit aan de dag o.m. bij de B.R.T., als Voorzitter van de
Vlaamse Poeziedagen, lid van de Kultuurraad voor Vlaanderen, bestuurslid van de Vereniging van Vlaamse Letterkundigen, lid van het Beschermcomite van de Europese Vereniging
ter Bevordering van de Podzie, jurylid van talloze poezieprijzen o.m. van de Podzieprijs Vlaamse Club Brussel. In 1938
werd zij onderscheiden met de Literaire Prijs van Brabant, in
1950 met de Vijfjaarlijkse Prijs van de Vlaamse Provincien.
De stad Landen verleende haar het ereburgerschap. Ze is in de
Leopoldsorde en in de Kroonorde verheven. Julia Tulkens
behoort tot het poetisch erfdeel der Nederlanden. E. Berode
vatte haar oeuvre aldus samen: 'Er zijn, denk ik soms, twee
dichteressen die Julia Tulkens heten. Een hymnische dichteres en een elegische dichteres. De hymnische, is die van
`Ontvangenis' en 'De aardse bruid'. Pas toen ze 34 jaar oud
was, ontdekte ze na een ernstige ziekte het zinnelijk genot dat
man en vrouw samen kunnen beleven. Pas toen ook bezong ze
de weelde van het moederschap. Die onbevangen hymne aan
het vrouw- en moeder-zijn heeft indertijd nogal wat pennen in
beweging gebracht. Dat is natuurlijk al een halve eeuw geleden en die bekrompenheid is nu alleen nog van historisch
belang. Wat nu echt nog rest is dat overweldigende aardszinnelijke geluk waarvoor geen woord te lyrisch is, geen beeld
te retorisch, geen ritme te gedragen. Het is de tijd van `Mijn
jonge lijf plooit als een wise onder de macht van uw begeert'
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306 en van `Ik voel uw leven in mijn lome schreden. Ik voel uw
leven in mijn zware borst' . En dan is er die andere Julia
Tulkens, de elegische dichteres. Het is de tijd dat het geliefde
Wissenbos geleidelijk 'Het huffs van de stilte' werd. Het is de
tijd dat hij uit haar leven verdween die alles voor haar betekende en betekent: regen in de droogte, koelte in de hitte, licht in
de duisternis. Het is ook de tijd dat de dichteres steeds meer
beroerd wordt door het schrijnende gebrek aan liefde en het
zinloze geweld in de wereld. Het is in een woord de tijd van de
pijnlijke ervaringen en gelouterd door het lijden schrijft Julia
Tulkens aangrijpende gedichten in een strakke, gebalde, sobere stijl. Het is de tijd van `Geen eksters meer en geen uilen aan
de rand van het Wissenbos' en van 'Er is mist, mijn man, en
uw stem is van glas' . Kunnen we deze heuglijke verjaardag
beter afsluiten dan met een van haar ontroerende verzen 'Ben
ik nog schaduw, / ben ik al licht, / of is d'oneindigheid / mijn
aangezicht ?' .
Raoul Maria de Puydt
KUNSTSCHILDER

ROGER VAN BELLEGHEM 70
Roger Van Belleghem is Westvlaming van geboorte (°24 mei
1922): West-Vlaanderen, waar
de dichter of de schilder en de
kunstenaar van echte afkomst,
dicht bij de schepping blijft en
taai volhoudend, verfijnd zijn
kunstenaarstalent zijn eeuwig
lied laat zingen. Hij is een kind
van zijn streek: een onvermoeibaar werker, die in bescheidenheid en met virtuositeit zijn werken borstelt. Een
onvermoeibaar werker die dag
na dag zijn strijd voert met zichzelf, die ontsnappende kleuren
aan banden legt, die details aan elkaar rijgt tot een kleurrijk
snoer; een verfijnde geest die minutieus alle gegevens verwerkt en speurend het kleinste deeltje van het doek onvermoeibaar bewerkt. Bescheiden als hij is, schuwt hij pralerige
samenkomsten en nutteloos gepraat: zijn bescheidenheid belet hem oppervlakkig te zijn, als wil hij steeds weer voor
zichzelf en voor de anderen bewijzen dat hij niet ondermaats
is gebleven. Maar zijn werk is meer dan uitermate verfijnde en
geslaagde kleurenschakeringen... is meer dan een oppervlakkige streling voor het oog. Roger Van Belleghem staat `te
midden van het veld' (G.G.), te midden van zijn en onze
wereld en schouwt in de diepten. Hij ontdekt deze wereld,
beheerst de elementen, ontleedt met oneindige vaardigheid
het bouwvallig gebouw van onze beschaving – zoals een
chirurg legt hij de mens bloot en etaleert hij wat de mens is in
zijn diepste `ik' en wat hij bereikt heeft, gedreven door zelfopgewekte en niet meer in handen te houden vernietigende
krachten. Roger Van Belleghem wil een deel zijn van de
schepping en reageert, schildert en confronteert ons met het
verval en schokt. Toch is hij geen doemdenker: zijn werk is
meer dan een aanklacht; hij blijft vertrouwen hebben in de
schepping van de Heer en in de mens. In al zijn werken steken
elementen van ordening en die staan steeds centraal: een
parket van zwart/witte blokj es, lijnen en meetkundig afgemeten vakken, serene figuren midden in het verval. Roger Van
Belleghem schildert de eeuwige strijd van het goede en het
kwade en laat het geweten spreken. leder doek is de weerspie-

geling van het innerlijke leven van ieder mens: de mens die
dreigt verloren te gaan (Heidelaan 32, 1640 St.-GenesiusRode).
Firmin Aerts
IN MEMORIAM

RODOLF MICHIEL CALLEWAERT
Letterkundige
R.M. Callewaert werd geboren
op 15.02.1911 in Roeselare en
stierf in leper op 07.03.1992.
Als auteur was hij bekend onder het pseudoniem R.C. Gitsberg. Hij werd onderwijzer
(Torhout 1930) en stuurde als
eenderspillenvan de A.K.V.S.getrouwen uit de 'klas 30', zijn
eerste pennevruchten naar `De
Vlaamsche Vlagge' en publiceerde in het vertrouwelijk circulerend 'Ex catacumbis' . Die
idealistische instelling tekende blijvend het leven van R. Callewaert. Na zijn legerdienst
benoemd te Gits werd hij er schoolhoofd en stond, gedurende
40 jaren, tot 1973, toegewijd in dienst van opvoeding en
onderwijs. Gehuwd met Flare Declercq (Wevelgem) was hun
bloeiend gezin – acht kinderen – zijn vreugde en trots. Het
`plus est en vous' bezielde R.C. Gitsberg. Ook bij de anderen
wou hij dit ontbolsteren... Literatuur en muziek hadden zijn
creatieve aandacht. Hij stond breed open voor alle cultuur. Bij
zijn menigvuldige reizen en tochten, was hij bewonderend
geboeid door het eigen zijn van vreemde landen en volkeren.
Overtuigd en geengageerd werd hij in zijn dorpsgemeenschap
initiatiefnemer en motor in vele culturele en godsdienstige
verenigingen. Onder het pseudoniem R.C. Gitsberg, een toponymische verwijzing, debuteerde R. Callewaert met een paar
jeugdboeken: `Gevangen op het ijs' . (Averbode 1935) en `De
meesterdronk van Rothenburg' (Averbode 1934). In 1946
bracht hij, op voorstel van Hernieuwen-uitgaven Roeselare,
de studie 'Twee pioniers van het eerste uur: J.F. Willems - J.B.
David', door recensenten beschouwd als 'een daad van
Vlaams zelfbewustzijn en historische rechtvaardigheid' . In de
opvoedkundige brochurenreeks van het C.O.V. bracht R.C.
Gitsberg, anno 1957, met inleiding van Dr. A. Decoene 'Ons
Sanktuarium, vijftig heiligen in dienst van opvoeding en
onderwijs' . Op de naam van R.C. Gitsberg staat anno 1963 de
compilerende literaire studie `De figuur van de onderwijzer en
de onderwijzeres in de Zuidnederlandse literatuur' . Geinteresseerd voor de geschiedenis van zijn dorp, waar het Stevinisme nog naleeft, publiceerde hij de roman 'Het verdwenen
landgoed van de Stevenisten' , naar de aantekeningen van een
oud dagboek 1815-1863 (1963). Anno 1980 verscheen als
Davidsfondsuitgave de roman 'Mist en rode bladerval' , 'een
tragisch boek over een tragische bladzijde uit de bewogen
geschiedenis van ons yolk tijdens en kort na de tweede wereldoorlog' (R. Van de Moortel). Terugdenkend aan zijn Torhoutse jaren schreef R. Callewaert, onder zijn gekend pseudoniem,
in het periodiek Christene School, naast andere bijdragen:
`Normaalschoolherinneringen' (16 afleveringen), die een
blijvende documentaire waarde hebben voor de-tijd-vantoen. In het A.V.K.S.-schrift 5, (nov. 1982), kwam hij nog
daarop terug: 'Een A.V.K.S.-periode in de Torhoutse normaalschool' . Wakkere `Ridder van 't Manneke uit de Mane',

met zin voor humor, deed hij regelmatig zijn duit in het zakje,
door het leveren van pittige invallen en bijdragen voor de
jaarlijkse Nolksalmanak'. VWS-Cahier 46 (1973) was aan
R.C. Gitsberg gewijd. F.R. Boschvogel merktekende R.C.
zeer gevat: `Trouw en toenadering . Het 'Lexicon 2' vergat
R.C. Gitsberg niet. Wijlen Rodolf Callewaert was, in wezen
en werken, een sieraad voor zijn beroepsgroep, die zoveel
heeft bijgedragen, in gezin, school en verdere inzet, ook met
de pen, tot de bewustwording en culturele verheffing van ons
yolk (Brugsesteenweg 75, 8840 Hooglede-Gits).
D.J.G. Merlevede
IN MEMORIAM

DENIS DOLPHYN
Kunstschilder
Denis Dolphyn werd geboren
op 8 oktober 1902 en overleed
te Antwerpen op 7 augustus
1992: twee maanden later zou
hij negentig geworden zijn.
Hoewel geboren te Diest was
hij een volslagen Antwerpenaar geworden. Met zijn broer
Vic en diens zoon Willem
vormde Denis een schilderend
triumviraat met naam en faam.
Vic was een specialist in de
portretkunst, Willem is een
stillevenspecialist en Denis
muntte uit in het landschap en
de marine. Hij was een uitstekend kenner van de schilderkunst, Naast restaurateur was hij
ook tekenleraar. Zijn enig thema was dus het landschap en de
marine, maar dan in zeer vele verschijningsvormen. Hij werkte in Brabant, Antwerpen (de Schelde), West-Vlaanderen, het
Land van Waas en Ierland. Het is duidelijk dat de thematiek
plastisch-hierarchisch moet wijken voor de picturaliteit. Denis Dolphyn beschikte over een ideaal vierspan om zijn plastische wagen aan te trekken: picturale zintuigen, een scherpe,
pientere geest; een gevoelige ziel en een enorme stielvaardigheid. leder werk van de schilder vertoont een zeer verzorgde
voorgrond, een overkoepelende lucht en een primerende middenlaag. De meestal horizontalistische lagen en vlakken worden door ronde en ovale vormen tot een synthese en een
cohesie met elkaar verbonden. Op het technische vlak was
Denis Dolphyn een veilige, onkreukbare gids in een chaotische tijd. Hij was heel sterk als olieverfschilder en zijn
etherische aquarellen zijn vaak verrukkelijk. Denis Dolphyn
exposeerde geregeld in Antwerpen: Galerij Van den Boom
(Deurne), Galerij De Eik, Kunstcentrum Hof De Bist te Ekeren (4x), B.P. Building, Galerij Brabo, Galerij Campo; ook in
Brussel (ASLK); in het Kunstcentrum te Vaalbeek, enz. De
drie Dolphynen stelden samen tentoon in 't Elzenveld te
Antwerpen. Denis Dolphyn leidde een fijn leven aan de zijde
van zijn lieve echtgenote. Hij had bovendien vele goede
vrienden. Denis kreeg een zeer mooie uitvaart in de artistieke
Sint-Jacobskerk te Antwerpen en werd begraven op het erepark van de begraafplaats Schoonselhof vlak naast zijn broer
Vic die onlangs overleed. Denis, uw werk zal u overleven.
Roger Geerts

IN MEMORIAM

FONS STELS
Glazenier
Op 09.07.1992 overleed in
Tienen Fons Stels op de leeftijd van 80 jaar. Fons, geboren
in de suikerstad, had zich reeds
verscheidene jaren met zijn
gezin teruggetrokken in het
rustige Bunsbeek. Toch bleef
hij het doen en laten van zijn
geboortestad op de voet volgen. Tienen, waar hij zijn
jeugd sleet, zijn kunstgalerij
had en als leraar jarenlang zijn
leerlingen esthetische vorming
gaf, was een stuk van zijn leven. Het meest bekend was
Fons als glazenier. Ontelbare kerken bezitten glasramen van
zijn hand. Deze vallen onmiddellijk op. Ze getuigen van een
diep godsdienstig gevoel, een grondige studie van de religieuze symboliek en een groot vakmanschap met oog voor het
kleinste detail. Ook de diepe harmonieuze kleuren, evenwichtig ingepast in het geheel, zijn een kenmerk van zijn werk.
Fons deed zoals zijn grote voorgangers uit de middeleeuwen:
hij illustreerde in begrijpelijke taal alle facetten van het
christelijk geloof. Dat geloof gaf hem levensmoed en hield
hem recht. Het was de leiding in zijn leven en zijn hoop na de
dood. "Ik ben altijd gereed om te gaan". Een zinnetje dat hij
de laatste jaren dikwijls uitsprak. Hij voegde er onmiddellijk
aan toe: "ondertussen doe ik rustig voort". Rustig heeft Fons
afscheid genomen van het leven, van zijn moedige vrouw en
van zijn kinderen. Met hem verdwijnt een bescheiden man en
een groot kunstenaar. Zijn werk zal echter de gedachtenis aan
hem levendig houden. (Vissenakensesteenweg 2, 3380 Bunsbeek).
Dries Cuppens
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Zowel C.V.K.V.-leden als abonnees kunnen
edichten ter selectie sturen aan
g
Tijdschrift `Vlaanderen',
Redactiesecretariaat 'Ter Hoogserleie',
Hondstraat 6 - 8700 Tielt.

Samenstelling: Fernand Florizoone en Chris Torfs

Per selectie worden slechts tweegedichten van
dezelfde dichter(es) — in tweevoud getikt —
ter beoordeling aanvaard.
Ingestuurde gedichten worden niet

Banier en trommel in het Apennijns
gebied verdelen steden in tiaar
en kroon. Zo wordt men Welfisch, Ghibellijns,
zo ziet de stadspoort moeders wuiven naar

Aan de auteurs van degepubliceerde gedichten
wordt achteraf een bewijsexemplaar gestuurd.

sterven (1)

Assisi (ca. 1200)
I
Welhaast twaalfhonderd jaren sinds de Tijd
be on, nog altijd kent het avondland
een vrede. Want het kruis werd zwaard en leidt
g
de ridder, straks het kind naar de Levant.

teruggezonden en over ingezonden werk wordt
nietgecorrespondeerd, noch getelefoneerd.

de snelweg tussen onze ogen
ligt opgebroken
ik volg de omleiding
onderweg struikel ik
over opstand
stotter ontkenning
en overvalt mij de angst
te laat te komen

hun zoon en dan nooit meer. De blik van wrok
drukt ook de kleine stad. Die loert omhoog
sands vreemde heerser daar de burcht betrok
en westwaarts lit de rote oog in oog.

sterven (2)
ik vermoed dat als ik je loslaat
je omhooggaat als een luchtballon

II.
In het olijvendal een grijze stoet
met lege ransel, ratel, ruwe pij
en barrevoets de vrijheid tegemoet.
`Nu waait de Geest van God, zo zeggen zij,
maar niet door kloosters met een voile schuur
noch in zijn huffs van schande waar een vrouw
de lauwepriester warmt met minnevuur
en zij de tienden innen van het grauw. '
Op Tibergolven vloeit de ketterklacht,
de roe stem van de arme, naar de Stad
zen in de macht,
waar rood enpurper grijn
verstommen wie verbod en bul vertrad.

maar er is nog zoveel ongezegd
en onbegrepen
zoveel onaf
dat ik je vasthou
ik koester de draad
herteken de toekomst
waar ooit eenpuist puilde in jouw slaap
laat ik een roos ontwaken
Bart Deltour

In luchten vol azuur de burcht die heerst
en waakt. De klank van vedel, tamboerijn
en luitgolft dalwaarts en vermengt zich eerst
halfweg met marktgeluiden op het plein
-

waarvanplaveien zengen in een zon
van lood. De toren van Rufino luidt
de noentijd van een dag die vroeg be on.
En in Minerva's schaduw klinkt de buit
der kooplui, winsten van hun duivels werk.
Maar zwijgzaam langs de deuren van de dood
zien Job en Lazarus dat ongemerkt,
hun handen smeken om het dagelijks brood.
Patrick Lateur

_..
-...... :....
. 0.4*,%:esolgaa.e.117.2.07.1.
Gezicht op Assisi
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Vriendin
De kloof.
Zij lie er rakelings
voorbij.
En altijd wist zij
`Ik ontkom.
Dit laat ik achter mij.'
Wat afgrond leek
was slechts een wei
een langzaam dier
een lento
g
draad
de tijd
die tussen brieven staat.
Zij schrijft.
Verzwijgt het roest van averij.
Roept blauw op.
Koekoeksbloemen.
Akelei.
Wrijft grondverf vrij.
Aleidis Dierick

Tango met de dood
Uit: 'Tango met de dood'
Hi' is een zwerver die
het drama mint,
die avonden en nachten
geen bed beslaapt, geen feest verzint.
Voorbij de grens van angst en wachten
wordt stilte tedere vrouw.
Er is een afspraak ook met jou.
Hi' wil de teugels los,
de sluier open,
de vragen van zijn ik ontknopen:
zijn zelfverraad.
Gefolterd engekooid
let
g
hi'zijn kwaal van hartstocht bloot
en danst een tango met de dood.
Maria Sesselle

Boom
Vijftig jaren
in een vlaag voorbij
geen woord en niemand
niemand die lets zei
maar vanavond vloog in
late schemering een vogel
naar een verborgen tak.
Nu is er zoveel licht
op die lege plek
dat een fielder beeld
in zijn schaduw brak
alsof ik in mezelf verging
met al wat eerder
sprakeloos verdween.

Oude man
Je veegt de herfst bij elkaar,
zomaar de herfst bij elkaar.
Je pijp gloeit als de avondzon.
Je kijkt niet om,
veegt maar door,
en de bladeren vallen maar.
Onverstoord ben jij,
het lijkt et
je nite raken.
Maar als ik even jouw blik
ontmoet
dan strijk ik langs de rand
van de tijd, de scherpe rand van de tijd.
Je veegt met de wervel
van je borstel of is het de wind ?..
al m'n gedachten mee.
En de straat wordt veel te schoon.
Marleen Callewaert

Hannie Rouweler
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Transit
In deze rubriekpubliceren we literaire' vertalingen in het Nederlands van
goede gedichten uit andere talen. Naast de vertalingen drukken we tevens de
gedichten in de oorspronkelijke taal af. Het is o.m. de bedoeling van deze
rubriek het vertalen vangedichten to stimuleren en daarom kunnen vertaling
en ter selectie ingestuurd worden op het adres van ons redactiesecretariaat.
Het team dat instaat voor de samenstelling van deze rubriek, zal tevens de

Samenstelling:
Edmond Ottevaere en Piet Thomas
selecties van de ingezonden vertalingen doorvoeren.
Om in aanmerking to komen voor publikatie moet ieder vertaald gedicht
vergezeld zijn van een fotocopie van het oorspronkelijke gedicht en van de
bibliografische gegevens van de bundel of het boek waaruit het genomen
werd.
De redactie

Der alte Schulmeister

De ouwe schoolfrik

Nun schickt man mich zu Oster n in Pension.
Nun war esgut, ich hate einen Sohn;
die Kostfraugackert wie ein altes Huhn:
was werd ich ohne meine Schiller tun ?

Men wil me teen Pasen met pensioen.
Had ik een zoon, ik kon bij hem terecht.
Hier zeurt mijn hospita, die kale specht !
Wat moet ik zonder al mijn ben gels doen ?

Zu lesen vor hatt ich noch dies und das,
doch leg an alles mein gewohntes Mali;
zu alt zum Forschen, doch zu jung zum Ruhn:
was werd ich ohne meine Schiller tun ?

Ik dacht: ik lees nog wat, maar daarbij hoort
de norm van toen en ook het strakgezicht.
Voor speurwerk oud, to jong voor het gesticht:
kan ik wel zonder al mijn bengels voort ?

's ist schOn, beim Vortrag auf und ab zu gehn,
die Hefte mit dem Rotstift durchzusehn;
ich laB wohl mehr als sonst auf sich beruhn...
Was werd ich ohne meine Schiller tun ?

'k Laat alles meer op zijn beloop voortaan.
Zolang ik maar die rooie stift hanteer
en langs de banken dwaal en peroreer...
Wat yang ik zonder al mijn bengels aan ?

Theodor Kramer

Vertaling: Edmond Ottevaere en Piet Thomas

Der alte Biicherwart

De ouwe bibliothecaris

Mit meinem eignen Leben ist's vorbei.
Ich sitz bis abends in der Bilcherei;
die kiihlen Bande stehn in strengen Reihn,
die Schiller kommengem zu mir herein.

Mijn Leven is nu haast gedaan.
En toch weer elke dag die baan.
Ik zie de boeken, flink op rij,
scholieren komengraag bij mij.

Ichgeb nicht bloB die neuen Bucher aus,
ich Breit vor ihnen sie wie Schaze aus;
und manches bring ich nahe ihrem Geist,
auf das kein trockner Lehrer sie verweist.

Zeprijzend als een 'one bruid
leen ik de nieuwe boeken uit
en leid ze binnen in hungeest.
Geen done leraar kent dit feest.

Sie gehn; est ist, als ob ich niemals war...
doch andre kommen wieder iibers Jahr.
Undgeht kaum hOrbar auch mein eignes Blut,
so bin ich doch zu etwas hier nochgut.

Zij gaan alsof ik nooit bestond,

Theodor Kramer

maar d'ene gaat en d'andre komt.
Al vloeit onhoorbaar haast mijn bloed,
voor jets althans ben ik nog goed.
Vertaling: Edmond Ottevaere en Piet Thomas

Der alte Kanzlist

De ouwe klerk

Ich fiihrte die Register der Kanzlei,
ich stellte jeden Band in seine Reih,
ich nahm zu Mittag kaum mir Zeit zum Essen;
ich hab dort vierzig Jahre abgesessen.

Ik hield in het kantoor 't register bij.
Ikplaatste alle boeken op hun rij.
En 's middags had ik haast een tijd om t'eten.
Ik heb daar veertig jaar mijn broek versleten.

Nun kann ich schOn im Park spazieren gehn,
doch was ich lese, kann ich kaum verstehn,
kann an Verstand mit keinem Kind mich messen,
so hab ich nichts beachtet, viel vergessen.

Nu kan ik of en toe hetpark in aan.
Wat ik ook lees, ik kan zo weinig aan.
Ik weetgeen snars meer van wat kindren weten.
Niets had ik door en veel heb ik vergeten.

Ein Schatten schiebt sich vor den Sonnenschein,
in runden Lettern trag ich Namen ein,
das KannchengieSt die Kapuzinerkressen:

Een lane schaduw kost de zon Naar kop.
Met ronde letters schrijf ik namen op.
Het kannetje besproeit de goudenregen.
Mij hebben de registers kleingekregen.

mich haben die Register aufgefressen.

Theodor Kramer

Vertaling: Edmond Ottevaere en Piet Thomas

PERSVOORSTELLING VAN NR. 241 ' DE HEMEL OP AARDE'

Daar dit nummer – samengesteld door Jean Luc Meulemeester
– tevens dient als catalogue van de gelijknamige tentoonstelling die nog loopt tot 2 november 1992 in het Abtsgebouw
(Marktstraat 25) in Oudenburg en die ook door de heer Jean
Luc Meulemeester is ontworpen, was het zinvol en de tentoonstelling te openen, en het `Vlaanderen' -nummer voor te stellen bij een en dezelfde gelegenheid: dit gebeurde dan ook op
vrijdag 10 juli jl. in de tuin voor het Abtsgebouw in Oudenburg.
Voor een talrijk opgekomen publiek – het weer dat in de
namiddag gedreigd had met buien, was mooi opgeklaard –
leidde samensteller Jean Luc Meulemeester de diverse sprekers in: vooreerst de heer Ignace Dereeper, burgemeester van
Oudenburg, die de aanwezigen van harte welkom heette en
o.m. wees op de vlotte samenwerking tussen de stad Ouden-

burg en het tijdschrift Nlaanderen' en het belang van de
tentoonstelling voor de uitstraling van de stad benadrukte. Na
hem kwam Dom Anselm Hoste, 58e abt van Oudenburg, aan
het woord en stelde de inhoud en de auteurs van de artikels in
het daglicht. De derde spreker was niet minder dan Mgr. R.
Vangheluwe, bisschop van Brugge, die het initiatief van nummer en tentoonstelling prees en de tentoonstelling opende,
waarna de aanwezigen de tentoonstelling konden bezoeken.
Graag vermeldden we ook nog dat deze academische zitting
werd opgeluisterd door een duo erg begaafde muzikanten, nl.
juffrouw Annemie De Cock, fluit en juffr. Karen Vandevelde,
klassieke gitaar. Opmerkelijk was ook dat de persmensen in
groot aantal aanwezig waren. Zowel de mensen van `Vlaanderen' als van de stad Oudenburg genoten die avond van het
verdiende succes.
R.D.

Het talrijk opgekomen publiek
met vooraan Mgr. R. Vangheluwe en
Dom Anselm Hoste ernaast.
(Foto: C.V.K.V.)

Aan het woord Jean Luc Meulemeester (1), Ignace Dereeper (2) en Dom Anselm Hoste (3). (Foto's: C.V.K.V.)
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Verbondsberichten
Berichten voor deze rubriek sturen naar:
Robert Declerck
Verbondssecretaris C.V.K.V.
`Ter Hoogserleie'
Hondstraat 6, 8700 Tielt

STATUTAIRE LEDENVERGADERING VAN HET C.V.K.V.
OP

14 JUNI 1992 IN BRUGGE -

JAARLIJKSE ONTMOETINGSDAG VAN DE C.V.K.V.-LEDEN

Traditiegetrouw meldden zich heel wat leden met hun familie
voor de jaarlijkse ontmoetingsdag van de C.V.K.V.-leden, die
dit jaar door de Provinciale afdeling West-Vlaanderen in
Brugge werd georganiseerd op zondag 14 juni 1992. Het
Westvlaamse C.V.K.V.-bestuur had aangeklopt bij de Provinciale Overheid en kreeg de toestemming om de statutaire
vergadering en het vriendenmaal te organiseren in het Provinciehuis op de Grote Markt in Brugge. En blijkbaar was ook
mooi weer besteld, want van 's morgensvroeg scheen een
lachend zonnetje !
Om 10 uur verzamelden de C.V.K.V.-leden in de Sint-Salvatorskathedraal voor de Eucharistieviering, waarin Dom Anselm Hoste, 58e Abt van Oudenburg, van de Sint-Pietersabdij
van Steenbrugge, voorging en de homilie hield. Hij werd
geassisteerd door de concelebranten Kan. Robert Lagrain,
Deken van Stad-Brugge en Pastoor van St.-Salvators en de
EE. Heren Dries Van Coillie, Anton van Wilderode en Arthur
Yeah& priester-leden van het C.V.K.V. Aan het Memento
werd gevraagd te bidden voor de zielerust van onze (sedert de
vorige Jaarvergadering) overleden C.V.K.V.-leden: Gabriel
Dekiere, Tielt, lid Raad van Bestuur; E.H. Jozef Sterck, SintNiklaas, lid van de Redactie van `Vlaanderen' ; de letterkundigen Rodolf Callewaert, Gits; E.H. Leo Devloo, Tielt; Willem Hoffman, Vught (Ned.); Cor Ria Leeman, Haacht; Karel
Vertommen, Berchem; de voordrachtkunstenaar Rene Herman, Deurne; de musicus Maurits Denaux, Kortrijk; de beeldende kunstenaars Anto Diez, Bredene; Helene Riedel, Brussel; Johan Spilliaert, Gent.
Om 11 uur kwamen de leden bijeen voor de Statutaire
Vergadering in de vergaderzaal van de Provinciale Raad in

Voorzitter Werner Vens verwelkomt...
(Foto: C.V.K.V.)

het Provinciaal Hof. De heer Werner Vens, C.V.K.V.-voorzitter en tevens gedeputeerde van de Provincie West-Vlaanderen, verwelkomde de genodigden en vroeg het akkoord van de
Algemene Vergadering om de uittredende leden van de Raad
van Bestuur, de heren Robert Declerck, Jaak Maertens en
Adiel Van Daele, die zich opnieuw verkiesbaar stelden, in hun
functie te bevestigen. Anderzijds werd meegedeeld dat de
heren Paul Hanoulle, Paul Vanderschaeghe en Jo van Eetvelde ontslag namen uit de Raad van Bestuur van het C.V.K.V.
(Zie verder voor de samenstelling van de nieuwe Raad van
Bestuur). De heer Vens maakte tevens van de gelegenheid
gebruik om een woordje uitleg te geven over de activiteiten
van de Provincieraad die in die raadszaal plaatsvinden. Hij
kon ook meedelen dat de Provinciale Overheid van WestVlaanderen de subsidie voor het C.V.K.V. opgetrokken heeft
tot 200.000 frank, wat door de vergadering op een warm
applaus werd onthaald. Na hem nam de heer Adiel Van Daele,
penningmeester van het C.V.K.V., het woord om het financieel verslag van het werkjaar 1991 naar voor te brengen en
tevens de begroting 1992 voor te stellen. Om dit Statutaire
gedeelte of te ronden gaf de heer Jean Luc Meulemeester,
kunsthistoricus en lid van de Raad van Bestuur en Redactieraad van het C.V.K.V., een erg gewaardeerde historische
uitleg bij de iconografie en het decor van de Provinciale
Raadzaal.
Om zowat 12 uur werd door de Provinciale Overheid van
West-Vlaanderen op de benedenverdieping het aperitief aangeboden en een uurtje later werd het vriendenmaal opgediend.
E.H. Kan. Robert Lagrain, eminent Gezelle-kenner, had aanvaard de tafelrede uit te spreken. Hij gaf eerst een bondig
overzicht van de realisaties van het Guido Gezellegenootschap, de G. Gezellekring en het Centrum voor Gezelle-studie
aan de UFSIA en hij wees erop hoe verschillende kleinkunste-

Penningmeester Adiel Van Daele geeft het
financieel verslag... (Foto: C.V.K.V.)

Kan. Robert Lagrain houdt de tafelrede.
(Foto: C.V.K.V.)
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Jaarvergadering 1992: groepsfoto met de
gehuldigden op de
trappen van het Provinciehuis in Brugge.

(Foto: C.V.K.V.)

De foto's als illustratie bij dit verslag kunnen
teen 50 fr. per exemplaar (verzending incluis)
besteld worden bij onze penningmeester, de heer
Adiel Van Daele, door overschrijving van het
assende bedrag op rek. nr. 712-1102147-19 t.n.v.
P
C.V.K.V., Lindenlaan 18, 8700 Tielt, met duidelijke vermelding van de gewenste foto('s).

naars door voordrachten en zang Gezelle weer bij het grote
publiek brachten. Kan. Lagrain besloot met `vooruitzichten' :
"In deze context kan ik u meedelen dat er in het najaar bier in
Brugge gestart wordt door Koen de Cauter met een Gezelleprogramma, dat doorheen Vlaanderen zal gebracht worden.
Willy Leloup, de conservator van het Gezellemuseum, weet
daar meer over. En ongetwijfeld is hij er ook mee bezig hoe dit
Brugs museum nog beter kan ingericht worden met het oog op
het nog ruimer publiek dat er, naarmate de eeuw vordert,
verwacht wordt.
En uzelf – hoor ik sommigen onder u vragen – hebt u iets op
stapel in verband met G. Gezelle ? U weet dat ik 17 jaar
geleden een boek heb geschreven over de moeder van Guido
Gezelle. Als ik dat boek nu zou publiceren, zou mijn tekst van
toen ver-beterd en aangevuld moeten worden. Aan de gedichten die erin besproken worden zou er alvast een toegevoegd
dienen te worden: `Mijn Moedertaal' (van 1896). Gezelle
heeft het in dit gedicht o.m. over zijn grootvader Joseph
Devriese. Eigenlijk is het een vertaling uit het Platduits van
Klaus Groth. Maar Gezelle heeft het vrij vertaald, zodat het
by . niet Langer gaat over Groths grootvader, maar over Gezel-

Snapshots van een gezellige ontmoetingsdag... (Foto: C.V.K.V.)

les grootvader, overleden in 1839. Ludo Simons heeft daarop
gewezen in zijn bijdrage tot het huldeboek aan Andre Demedts, toen deze 60 jaar was (1977). Bedoelde strofe zegt het
volgende (Gezelle noemt zijn grootvader `grootheer'):
lk hoore, in Grootheers handen zoet
mij, – vijftig jaar nadien !
nog `onze-vader, weest-gegroet'
herhalen, op mijn knie'n.
Hoezeer herinnert dit aan `Terug' (28.1.1897), waar Gezelle
zegt:
daar
knielden wij, kinderen,
handen te gader,
Baden wij, kleenen en
grooten, te gam
Over diezelfde grootvader van Gezelle verneemt men meer in
mijn boek over Monica Devriese. Maar vandaag zou ik daar
nog veel kunnen aan toevoegen. Verleden jaar kwam namelijk
een schriftje aan het Licht, dat van Monica's vader blijkt te zijn.
Hij begon erin te schrijven nu juist 200 jaar geleden (1792) en
hij heeft er een drietal jaren voor zijn dood voor het laatst iets
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staan, gemaakt in 1792. Die man moet een knappe kop geweest zijn, leergierig, kunstminnend ook, want er komt
schoonschrift bij van pas en er zijn versieringen, een paar
malen zelfs in diverse kleuren. Het zijn meest vraagstukken
uit de rekenkunde, die erin gesteld en opgelost worden. Maar
ook gegevens uit de tijdrekening en de kalendervorming,
zoals: hoe vindt men het gulden getal, de epacta, de zondagsletter, de paasdatum, de zonnecirkel e.d.m. (gegevens die
men toen in de altaarmissaals aantrof, in het Latijn natuurlijk).
Er staan ook enkele rijmreken in, als inleiding op gevallen van
erfenisberekening. Onder de titel `Erfdeelinge' luiden ze:
Door gierigheydts abuijs,
Men dikwijls zeer siet kijven,
In menig mans sterfhuijs,
Ook wel door 't duijster schrijven,
Dus als de dingen al,
Wel net staen opgeschreven,
Door dezen regel zal,
Men elk 't zijne geven.
Het bijbels scheppingsverhaal is er gedeeltelijk in overgeschreven. Ook al de parochies van een vijftal dekenijen, met
een getal erbij, waarschijnlijk het aantal paasplichtigen. Er
wordt een boek in geciteerd: het `Cijferboek' van Klaas
Hendriksz. Gietermaker. Hij zal ermee "t Vergulde Licht der
Zeevaart of Konst der stuurlieden' bedoelen, een zeer populair boek, dat 13 herdrukken heeft gekend. Uit Amsterdam zal
ik, via de bibliotheek van de UFSIA, een microfilm van de
laatste herdruk (1774 ?) toegezonden krijgen en dan zien wat
Joseph Devriese daaruit gehaald heeft. Zoveel is zeker, Gezelles Wingense grootvader komt door dit schriftje heelwat nader
bij ons. Het zegt ons iets over zijn persoon, zijn ontwikkeling,
zijn belangstelling en zijn kennis. Ik zal proberen de tijd te
vinden om het schriftje verder te bestuderen en het misschien
met de nodige uitleg ooit eens te publiceren. De eigenaar stemt
daar alvast mee in."

i

Een steevast terugkerend programmapunt is de huldiging van
jarige en bekroonde C.V.K.V.-leden. Ondergetekende stelde de (aanwezige) gevierde leden voor en aan hen alien werd
als herinneringsgeschenk een houtsnede (voorstelling: Jacob
van Maerlant, Damme, Den naturen bloeme), speciaal voor
deze gelegenheid vervaardigd door Wim de Cock (°1932) uit
Sint-Niklaas, overhandigd.
We laten hierbij de gehele reeks volgen (met inbegrip van de
afwezigen): mevr. Willy Balyon (Heerlen, Ned.): 65 jaar;
Jozef Beerden (Brugge 4): 75 jaar; Luk Bekaert (Genk):
podzieprijs van de stad Hasselt 1992 met de dichtbundel
`Tussen tijm en salie' ; mevr. Cl. Blommaert-Meyssen (Kessel-Lo): 80 jaar; Phil Bosmans (Antwerpen): Visser-Neerlandiaprijs 1991; Leon Charita (De Pinte): 75 jaar; Willy Copmans (Geel): Cultuurprijs 1991 van Geel; Michiel De Bruyne
(Rumbeke): 65 jaar; Rene Duyck (St.-Kruis/Brugge): 80 jaar;
Prosper Fegaerts (Herent): 65 jaar; Jan Flamengh (Turnhout):
75 jaar; Patrick Lateur (Gijzegem/Aalst): vertaalprijs n.a.v.
het 20-jarig bestaan van Kleio, tijdschrift voor Oude Talen en
Antieke Cultuur; Antoon Luyckx (Deurne): 70 jaar en 50ste
expo; Lieven Martens (St.-Michiels/Brugge): 65 jaar; Mark
Meekers (Marcel Rademakers) (Heverlee): le Prijs Cursiefjeswedstrijd van de Koofschep, le Prijs voor poezie in de
wedstrijd Haacht Literair, le Prijs in essaywedstrijd van
W.E.L., 2e laureaat in de Int. Ambrozijnwedstrijd voor kortverhaal, genomineerd voor kortverhaal en voor poezie in de

Schrijfwedstrijd van Vlissingen (Ned.), le Prijs in de poeziewedstrijd van Balloo-Assen (Ned.); Gust Michiels (Oostende): 70 jaar; Hendrik Sulmont (Moen): 75 jaar; mevr. Julia
Tulkens (Tienen): 90 jaar; Roger Van Bellegem (St.-Genesius-Rode): 70 jaar; Pater Dries Van Coillie (Kesel-Lo): 80
jaar; mevr. Lieve Van Damme-Ketels (Blankenberge): 80
jaar; Rudolf van de Perre (Affligem): commandeur in de
Leopoldsorde; Jan Van Der Aa (Hemiksem): 65 jaar; mevr.
Suzy Van Bever (Aarschot): Pioniersprijs voor keramiek van
Lebbeke 1991; Noel Vandorpe (Geluveld/Zonnebeke): Gouden medaille in Parijs 'Academie de Lutece' , Beker van de
prijs `Schepen Debroux' in Charleroi, Hors concours 'Prix
Rene Borel' 42e Prijs van Deauville, medaille van de Stad
Parijs (uitgereikt door burgemeester Chirac), Prijs van de pers
in de wedstrijd van de `Cote d'Azur', Cannes; Adhemar
Vandroemme (leper): 75 jaar; Andre Van Eeghem (Assebroek): 80 jaar, meer dan 70 jaar schilder; Gaston Van Wonterghem (Deinze): 65 jaar; mevr. Maria Vlamijnck (Koksijde): 75 jaar en laureaat Karel Barbierprijs van de Kon.
Academie voor Nederlandse Taal en Letterkunde; mevr. Nelly Windels (Kortrijk): 70 jaar; Leonardo Torfs (Berchem): 65
jaar.
Om de feestviering of te ronden werden de gehuldigden op de
pui van het Provinciehuis verzameld voor de groepsfoto.
Robert Declerck
Verbonds- en Redactiesecretaris
SAMENSTELLING RAAD VAN BESTUUR VAN HET

C.V.K.V.

V.Z.W.

(Jaarvergadering 14 juni 1992)
Theo Coun, Parklaan 9, 3590 Diepenbeek - Luc Daems, Du
Boislei 95, 2930 Brasschaat - Marcel Debroey, Mgr. Stillemansstraat 41, 9100 Sint-Niklaas - Robert Declerck, Hondstraat 6, 8700 Tielt - Gaston De Cock, Boekhoutstraat 17,
1790 Hekelgem/Affligem - Etienne De Cuyper, Nieuwe Baan
6, 9111 Belsele - Marc Delrue, Doorniksestraat 21/2, 8500
Kortrijk - Raf Deltour, Korenbloemstraat 9, 8800 Roeselare
K. van Manderstraat 24, 8510 Marke - Raoul-LucDemstr,
M. de Puydt, Ninoofsesteenweg 153, 1080 Brussel - Kamiel
D'Hooghe, Beiaardlaan 1, 1850 Grimbergen - Marc Dubois,
Holstraat 89, 9000 Gent - Gust Keersmaekers, Wouwendonkstraat 78, 2570 Duffel - Patrick Lateur, Fatimawijk 25,
9308 Gijzegem/Aalst - Jaak Maertens, Meelbessenlaan 1,
8800 Roeselare - Jean Luc Meulemeester, Lege Weg 153,
8200 Brugge - Willy Otte, Hellegatstraat 25, 9170 Destelbergen - Chris Torfs, Marcel Aubertinlaan 67/5, 2600 Berchem - Adiel Van Daele, Lindenlaan 18, 8700 Tielt - Dre
Vandaele, Pieter Tacklaan 15/1, 8500 Kortrijk - Danny Van
Den Bussche, Longchamplaan 67, 8400 Oostende - Rudolf
van de Perre, Blackmeers 81, 1790 Hekelgem/Affligem
Troyentenhoflaan 19/1, 2100 Deurne --KarelvnDu,
Flor van Vinckenroye, Berkenlaan 6, 3500 Hasselt -Anton van
Wilderode, Dorpvaart 70, 9180 Moerbeke-Waas - Werner
Vens, Prinsbisdomlaan 16, 8870 Izegem - Julien Vermeulen,
Bellegemkerkdreef 14, 8510 Bellegem - Arthur Verthe,
Veydtstraat 11/1, 1050 Brussel - Christian-Adolphe Wauters,
San Cirolaan 24, 8400 Oostende.
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Wie voor 1992 een nieuwe abonnee op ons tijdschrift werft
of geworven heeft, krijgt als geschenk de hiernaast afgebeelde houtsnede van Wim De Cock toegestuurd.
De houtsnede van Wim De Cock werd speciaal voor het
C.V.K.V. ontworpen en stelt Jacob van Maerlant voor die
met Damme op de achtergrond bezig is met 'Den naturen
bloeme' te schrijven... Deze houtsnede is eerst in spiegelbeeld met de beitel in glad geschaafd en geschuurd kopshout (bij een linosnede wordt het hout door linoleum
vervangen) gesneden en werd dan stuk per stuk door de
kunstenaar manueel gedrukt, waarbij de niet uitgesneden
gedeelten het drukvlak (zwart) vormen.
Wim De Cock werd op 29.06.32 in Sint-Niklaas geboren
en bekwaamde zich als autodidakt in houtsculpturen en
houtsneden. In 1973 behaalde hij de Reynaertsprijs van de
stad Sint-Niklaas. Hij stelde individueel tentoon in SintNiklaas, Belsele, Hulst en Lier. Hij nam aan groepstentoonstellingen deel in Sint-Niklaas, Brussel, Ronse, Beveren, Veere, Lokeren, Temse en Gent. Hij is lid van de
Koninklijke Wase Kunstkring en het C.V.K.V.
Adres: L. Scheerderslaan 12, 9111 Belsele/Sint-Niklaas.

STEL NIET UIT TOT MORGEN
WAT U VANDAAG NOG KAN DOEN:
Abonneer u nu reeds op

VLAANDEREN
Jaargang 42/1993
nr. 244 (jan.-febr.):
Antwerpen, Cultuurstad 1993
Samenstelling: Karel van Deuren & Ugo Verbeke
nr. 245 (maart-april):
Vlaamse Kerkdagen
Samenstellingsteam uit de Redactieraad gevormd.
nr. 246 (mei-juni):
Limburgse musea
Samenstelling: Robert Nouwen
nr. 247 (sept.-okt.):
Van Maerlantnummer
Samenstelling: Theo Coun (i.s.m. Fernand Etienne)

BELANGRIJK BERICHT
Mogen we iedereen die wenst te corresponderen met het
C.V.K.V. en/of het tijdschrift `Vlaanderen' beleefd
verzoeken de exacte adressen in acht te nemen.
Gelieve voortaan alle correspondentie van redactionele
aard (artikels, ingezonden gedichten, berichten voor de
rubrieken `Tentoonstellingen', `Uit het Leven van kunsten en letteren' , `Prijskampen' , ...) enkel nog te sturen
aan:
REDACTIESECRETARIAAT TIJDSCHRIFT
`VLAANDEREN'
p/a ROBERT DECLERCK
`TER HOOGSERLEIE'
HONDSTRAAT 6
8700 TIELT
en alle correspondentie in verband met de administratie
(abonnementen, proefexemplaren, adresveranderingen, facturen, ...) en alle betalingen te richten aan:

nr. 248 (nov.-dec.):
Vlaams-Brussel
Samenstelling: Arthur Verthe & Raoul M. de Puydt

ADMINISTRATIE van het C.V.K.V. /
TIJSCHRIFT `VLAANDEREN'
p/a ADIEL VAN DAELE
LINDENLAAN 18
8700 TIELT

Binnenland: 800 fr.
Buitenland: 950 fr.

REKENINGNUMMER: 712-1102147-19

Rekening: 712-1102147-19
C.V.K.V.
Lindenlaan 18, 8700 Tielt

Briefwisseling die aan het verkeerde adres gestuurd
wordt, loopt zeker vertraging op en/of... blijft misschien onbeantwoord...
Dagelijks Bestuur van het C. V.K. V.

Prijskampen en Onderscheidingen
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Berichten voor deze rubriek sturen aan: Redactiesecretariaat van het
tijdschrift `Vlaanderen',
'Ter Hoogserleie', Hondstraat 6, 8700 Tielt.
Om te kunnengepubliceerd worden in het nr. 243 (nov.-dec. 1992)
moeten de berichten ons bereiken voor 1 november 1992.
Met dank voor uw medewerking.

A. PODIUMKUNSTEN
• Gent

De Provinciale Paul de Montprijs
voor Toneel was dit jaar voorbehouden aan een televisiespel. De
inzendingen werden onder het
wnd. voorzitterschap van de heer
Dr. P. Hu s, Cultureel Adviseur,
beoordeeld door volgende juryleden: de heren Michel De Sutter,
Winnie Enghien, Andre Poppe en
Frank Van Laecke. Op voorstel
van dejury werd door de Bestendig
e Deputatie de prijs
van 60.
000
fr. toegekend aan Jef Mellemans
uit Bazel(Kruibeke) voor zijn inzending `Voor cactus en piano' . In
1993 wordt de Provinciale Paul de
Montprijs voor Toneel uitgeschreven voor een toneelstuk.
• Hasselt

Zie rubriek `Beeldende Kunsten' .
• Loosdrecht

Door de muziekuitgeverij Harmonia wordt een compositiewedstrijd
georganiseerd die openstaat voor
componisten woonachtig in Nederland en Belie. Gevraagd
wordt muziek voorgemengd koor
en kleingemengd vocaal ensemble, in close harmony, vocal jazz
of andere `populaire' stijlen naar
keuze. Deelnemers kunnen werken inzenden in drie categorieen;
zij dienen de categorie waarvoor
hun compositie is geschreven duidelijk aan te geven. Cat. A: tot en
met 5gemengde zangstemmen,
zonder begeleiding. - Cat. B: van 6
tot en met 8gemengde zangstemmen, zonder begeleiding. - Cat. C.
tot en met 5gemengde zangstemmen, begeleid door maximaal
toetsen,gitaar, bas en slagwerk.
Voor de zangtekst moet de Nederlandse of de En else taal gebruikt
worden. De uitvoeringsduur van
de inzendingen ma maximaal 4
minuten bedragen. Inzendingen
moeten bestaan uit volledig uitgeschrevenpartituren. Voor de inzending komen slechts in aanmerking volledig originele composities op nieuw tekst of arrangementen cq. composities op basis
van ouder origineel werk van
Nederlandse componisten/tekstdichters. De ingezonden stukken
mogen niet eerder uitgevoerd, bekroond of uitgegeven zijn. In alle
categorieen is een eerste prijs van

f 1.000,-, een tweedeprijs van
f 500,- en een speciale prijs van
10.000 Bfr. voor de beste inzeng
ding uit Belie
beschikbaar. Alle
bekroonde werken worden door
Harmonia uitgegeven. Door het inzenden van een compositie verplichten deelnemers zich bij bekroning met Harmonia een uitgaveovereenkomst aan tegaan teen
honorering van 10 % van de netto
verkoopwaarde (excl. BTW) van
eventuele tweede en volgende drukken. Voor de eerste druk van 1000
exemplaren geldt de gewonnen
prijs als honorering. Harmonia zal
er naar streven de bekroonde werken door eengerenommeerd ensemble te doen opnemen voor
promotionele doeleinden. De inzendingen worden beoordeeld door
een jury die bestaat uit Ruud Bos,
Hans van de Brand, Margriet Eshuijs, Carl van Eyndhoven, Gaston
Nuyts en Hans Vermeulen. Deelnemers moeten hun composities voor
30 november 1992 inzenden aan
Harmonia, Postbus 210, 1230 AE
Loosdrecht, zonder vermelding van
de afzender. Op de envelop vermelden zij 'Compositiewedstrijd lichte
koormuziek' . Op elk ingezonden
stukplaatsen zij (in plaats van hun
eigen naam) een motto of schuilnaam en de categorie waarin de inzending meedingt. Tegelijkertijd
zenden zij in een gesloten envelop,
waarop eveneens staat vermeld
'Compositiewedstrijd lichte muziek' , een aan zichzelfgeadresseerde en voor de terugzending van hun
manuscript voldoende gefrankeerde envelop, waarop hun motto of
schuilnaam staat vermeld met hun
eigen naam, adres, woonplaats en
telefoonnummer, aan J.J. Oostendorp, Postbus 347, 1180 AH
Amstelveen, die tot het moment
waarop de jury de uitslag heeft vastgesteld naam en adres van de inzender voor een iedergeheim zal
houden. De winnaars ontvangen
ersoonlijk bericht. Niet bekroonde
P
inzendingen worden aan de inzendersgeretourneerd als zijn een envelop voor terugzending hebben
verstrekt. De uitslag van de wedstria
wordt voor 10 februari 1993
J
gepubliceerd in het koortijdschrift
`K&K'(Koor- en Kunstleven).

B. LETTERKUNDE
• Aarschot

Dichteres Suzy Van Beveren meldt
dat zegeselecteerd werd in de Poeziewedstrijd van de vzw 'De Nederlanden' Kunst en Kultuurkring
1992. Ze werd eveneens bekroond
in de Internationale Prijs van de
Internationale Kunstkring van Halle in de categorie ' zijd
eschilderen'
met eengouden medaille.
• Brugge

De jaarlijkse Prijs voor Letterkunde van de Provincie West-Vlaanderen is in 1993 bestemd voor het
Jeugd- en Kinderboek. Een totaal
bedrag van 150.000 fr. wordt beschikbaargesteld voor het verlenen
vanprijzen en/of premies. De prijskamp is voorbehouden aan alle
Westvlamingen van geboorte of
met tenminste vijf jaar domicilie in
West-Vlaanderen. Elke deelnemer
mag een of meer werken indienen,
zowel Jeugd- en Kinderboeken die
reeds werdengepubliceerd, tussen
1 januari 1987 en 1 januari 1993,
als nog onuitgegeven typoscripten.
Hetprijskampreglement en alle
verdere inlichtingen kunnen worden aangevraagd bij de Provinciale
Dienst voor Cultuur/Sectie Letteren en Podiumkunsten, Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold
III-laan 41, 8200 Sint-Andries (tel.
050/44.34.06).
• Brussel

Op 14 juni werd Mgr. G. Maertens,
ere-rector K.U.Leuven Campus
Kortrijk, bevorderd tot Commandeur in de Ridderorde van het Heilig Graf van Jerusalem.
• Gent

De Provincialeprijs voor Letterkunde 1992 was dit jaar voorbehouden aan een essay en monografie. De inzendingen werden onder
het wnd. voorzitterschap van de
heer Dr. P. Huys, Cultureel Adviseur, beoordeeld door volgende juryleden: mevrouw Prof. Dr. A.M.
Musschoot, de heren R. Bauer,
F. Handtpoorter, Prof. Dr. M. Janssens en Dr. L. Simons. Op voorstel
van de jury werd door de Bestendige Deputatie de prijs niet toegekend. Een eervolle vermelding van
15.000 fr. wordt verleend aan Marc
Reynebau voor zijn inzending
`Apollo's klacht. Over cultuur in

Vlaanderen en elders' . In 1993
wordt de Provinciale Prijs voor
Letterkunde uitgeschreven voor
P oezie.
• Hasselt

Zie rubriek `Beeldende Kunsten' .
• Hilversum

Concept, een initiatief van de Nederlands-Vlaamse culturele vereniging 'De Koofschep' hield op
29/8 in Terneuzen haar 6e culturele
dag waarop een aantal prijswinnaars bekend werdengemaakt:
Mark Meekers won de eersteri's
van de Concept-Poezieprijs, tweede werd Hannie Rouweler, derde
Karel J.H. Wash en vierde Peter
Horst. Marianne Kiauta(Bilthoven) werd eerste van de ConceptHaikuprijs, tweede werd Miche
van de Broek (Lichtaart), Lia Barbiers(Apeldoorn) werd derde en
Ludo Hasaert (Kontich) werd vierde.
• leper

Sinds 1988 wordt door de Stedelijke Culturele Raad leper jaarlijks
een Monografieprijs uitgeschreven. Voor het verlenen vanprijzen
en ofpremies wordt door het Stadsbestuur een bedrag van 50.000 fr.
beschikbaargesteld. De prijs is
voorbehouden aan alle in het Nederlandsgestelde studies die handelen over om het even welk facet
van het cultuurhistorisch leper. Dat
kan zuiver historisch zijn, maar
evengoed archeologisch of kunsthistorisch, biografisch of sociaaleconomisch, heem- of familiekundig, militair of religieus, taal- of
volkskundig, ... De monografie
moet minstens dertig met tussenregel et to bladzijden lang zijn, en
de
g
lee bronnen moeten
vermeld worden. Reedsgepubliceerde scripties komen in aanmerking, maar slechts indien de publikatie ervan na 1 maart 1991plaats
had. De inzendingen worden teen
uiterlijk 1 december 1992 in ewacht bij de voorzitter van de SCR
leper: Romain Vinckier, Vaubanstraat 40, 8900 leper (tel. 057/
20.31.12). Daar kunnen ten andere
ook het volledige reglement en alle
verdere inlichtingen worden bekomen.
• Knokke

Op initiatief van de Persclub van
het Casino Knokke werd de jaar-

lijkse Prijs voor Verdienste 1992
toegekend aan dr. Eugene Mattelaer, ere-burgemeester van de badstad Knokke-Heist, voor zijn jarenlane inzet voor de gemeente en
voor zijn vele boeken en dichtbundels die hem internationale bekendheidgaven. Dr. Mattelaer was
de laatste burgemeester (19661971) van Knokke en de eerste van
Knokke-Heist (1971-1973). Hi'
bleef bestendig in de politiek van
1945 tot 1991, in hetgemeentebestuur als schepen of raadslid. In
1973 kreeg hi' de titel van ereburgemeester. Dr. Mattelaer was
chirurg, stomatoloog en ere-lector
van de KU Leuven, maar hi'j heeft
ook velepodziebundels uitgegeven. Het veeltalige boek `Nooit de
moed opgeven' dat hi' tijdens de
oorlog schreef, kreeg een plasts in
het Guinness Book. Het is het
meest vertaaldegedicht: in 750
landstalen, streektalen en dialecten. Eugene Mattelaer is hiermee
houder van 32 onderscheidingen.
• Leuven

De Universitaire Werkgroep Literatuur en Media (WEL) organiseert
twee literaire wedstrtjden Essay
(i.s.m. Stad Leuven): max. 6 blz.,
anoniem in te sturen voor 15 dec.
1992 en Flitsverhaal/Prozagedicht: max. 2 blz. eveneens anoniem voor 15/12 in te sturen. Reglement schriftelijk aanvragen met
ingesloten retourpost.
• Mortsel

Bij Bennie Callebaut van de Uitgeverij Unistad, H. Kuijpersstraat
49B, 2640 Mortsel(tel. 03/
449.75.69) kan men informatie
verkrijgen over de Samuel-Prijs
voor het beterejeugdboek. Deze
prijs wordt tweejaarlijks georganiseerd door de Uitgeverij Unistad,
waarbij De Volksverzekering
(DVV) als sponsor optreedt. De
prijs bedraagt naast de auteursrechten 50.000 fr. en wordt voor de
eerste keer uitgereikt tijdens de
Jeugdboekenweek 1993. Manuscripten worden uiterlijk 1 november 1992 ingewacht. Bedoeling van
de 'Samuel-Prijs' is het bevorderen
van jeugdboeken die religieuze of
aanverwante thema's verwerken in
degelijke jeugdverhalen. De manuscripten moeten gericht zijn tot een
publiek van 10- tot 14-jarigen.
• Soest

Het Samenwerkingsverbond Literaire Activiteiten Soest (SLAS) organiseert i.s.m. de gemeente Soest
de Rinke Tolman-poezieprijs 1993
die openstaat voor Nederlandse
poezie uit Nederland en Vlaanderen. Het thema is: Het Verloren
Landschap. Iedere deelnemer/-ster
mag hoogstens twee ongepubliceerdegedichten van maximaal
dertig reels inzenden, persklaar

g
et ypt op A4-formaat, in viervoud,
diegezonden dienen te worden
naar de voorzitter van SLAS(secretaris van dejury): mevr. Nelleke
Streefkerk-Stemerding, Jozef Israelslaan 13b, Bosch en Duin,postcode 3735 LM en dit voor 15/2/93.
Degedichten blijven eigendom
van de deelnemers en dienen anoniem onder vermelding van een
schuilnaam worden ingezonden. In
een bijgevoegde gesloten envelop,
waarop de schuilnaam is herhaald,
worden naam, adres,geboortedatum en telefoonnummer merle edeeld. De jury is samengesteld uit
de leden: Jan Visser(voorzitter),
dichter en wethouder van degemeente Soest; Edith Oeyen, dichteres te Beringen (Belie);
g
Jef van de
Sande, letterkundige te Amersfoort
en Nelleke Streefkerk, secretaris
van de jury. De uitspraak van de
jury is bindend en wordt bekend
gemaakt in de 58ste Boekenweek,
op vrijdagavond 12 maart 1993
(om 20.00 uur) tijdens een literaire
manifestatie in de raadzaal van het
Gemeentehuis te Soest door bur emeester J. de Widt, die deprijzen
zal uitreiken. Deprijzen worden
alien die avond aan de bekroonden
overhandigd na voorlezing van het
jury-rapport. De jury kiest een winnaar/winnares en twee eervolle
vermeldingen. De prijswinnaar
ontvangt drie honderd vijftig gulden en een oorkonde. De eervolle
vermeldingen worden begeleid
met een oorkonde en een boekenbon van iedergroot honderd gulden. De bekroondegedichten zullen in deers gepubliceerd worden.

schriften als dusdanig worden niet
aanvaard, wel indien herwerkt in
de vorm van een artikel. De bijdrage moet origineel zijn en ma in
g
een enkele publikatie verschenen
zijn. Er moet systematisch verwezen worden naar de bronnen of documenten waarop de studie steunt.
De bijdrage is in keurig Nederlands
gesteld. De bijdrage moet minstens
4.500 woorden (= ca. 15 biz. met
tussenregel et t) tellen, hoogstens 30.000 woorden(= ca. 100
blz. met tussenregel getypt), de
voetnoten telkens wel, de illustraties telkens niet inbegrepen. Een
auteur mag meerdere bijdragen indienen. De jury bestaat uit 8 leden.
De jury beschikt over een prijzenP van 30.000 fr. De ereprijs,
Franz Thiers-prtjs genaamd, bedraagt 20.000 fr. De jury kan beslissen dieprijs niet toe te kennen.
De overige 10.000 fr. kunnen naar
het vrij oordeel van de jury besteed
worden. Deprijs wordt uitgeloofd
in 1993 en teen
g
1/10/93 moeten de
bijdragen in 8 exemplaren gestuurd
worden aan het Secretariaat van De
Roede van Tielt, Kastanjelaan 1,
8700 Tielt, waar ook alle verdere
informatie te verkrijgen is.

• Tielt
Op initiatief van Franz Thiers en

C. BEELDENDE
KUNSTEN

van de heemkundige kringen De
Paelwulghe (Dentergem), Den
Helleme (Oostrozebeke), Oud
Ruysselede (Ruiselede), De Roede
van Tielt (allegemeenten van de
vroegere `roede van Tielt), Het
Bourgondisch Erfgoed (Wakken)
en de Juliaan Claerhoutkring
(Wielsbeke) wordt tweejaarlijks
eenprijs uitgeloofd voor de beste
onuitgegeven heemkundige bijdrage. Bijdragen die in aanmerking
komen voor bekroning: studies van
heemkundige aarde (in de ruimste
zin van het woord) zoals o.m. een
historisch, archeologisch, kunsthistorisch, taalkundig, volkskundig of biografisch onderwerp.
Ruimtelijk moet de studie handelen over een of meer van de volgendegemeenten: Aarsele, Denterg
em, Egem, Gottem, Kane em,
Lotenhulle, Markegem, Meulebeke, Oeselgem, Ooigem, Oostrozebeke, Pittem, Poeke, Ruiselede,
Schuiferskapelle, Sint-Baafs-Vi've, Tielt, Vinkt, Wakken, Wielsbeke, Wingene, Wontergem, Zwevezele. Het onderwerp ma ook
regionaal zijn. Academische proef-

• Wilsele (Leuven)

Dichter Hubert Jacobs werd bekroond als le Laureaat in de Poeziewedstrtjd 'De Nederlanden' die
in Aarschot werd uitgereikt. Anderzijds werd hi' geselecteerd voor
de verzamelbundel `Niet alleen de
meeuwen' van de Concept-Podziep
rijs 1992.

• Antwerpen

Tot 1 nov. e.k. kan men nog deelnemen aan de Nationale Prijs Mark
Macken voor Beeldhouwkunst
1992-93, waarvoor Belgische
beeldhouwers tot 40 jaar kunnen
inschrijven. Onderwerp en techniek zijn vrij en max. mogen drie
werken ingediend worden. Eerste
prijs 100.000 fr. en voor een eervoile vermelding is 15.000 fr. beschikbaar. Info: Nationaal Hoer
g
Instituut en Koninklijke Academie
voor Schone Kunsten, Mutsaertstraat 31, 2000 Antwerpen. Tel. 03/
233.56.19.
• Brussel

Het Provinciebestuur van Brabant
organiseert de Provinciale Prijs
voor Beeldhouwkunst die openstaat voor beeldhouwers die in Brabantgeboren zijn of er drie jaar
gedomicilieerd zijn. Er is vrijheid
van techniek, maar de afmetingen
zijn beperkt tot 150 x 150 x 150 cm
en er mogen maximum drie werken
ingestuurd worden. Prijzendepot:

100.000 fr. Info: Provinciebestuur
Brabant, de beer Anthoons, Koningsstraat 294, 1210 Brussel. Tel.
02/219.24.80.
— Tot 15/01/93 kan men inzenden
voor een wedstrijd georganiseerd
door de Koninklijke Academie
voor Wetenschappen, Letteren en
Kunsten van Belie. Men vraagt
een ontwerp van een sculptuur of
een installatie, binnen de ruimtes
van het Paleis der Academien, met
respect voor het architecturaal gegeven, of een sculptuur of installatie in de omringende tuin (spanningsveld tussen gebouw en tuin
met inbegrip van de tuinarchitectuur). De Academie schrijft tevens
eenprijs uit voor een grondige studie over Mail art. info en re lement: Secretariaat van de Academie, Hertogstraat 1,
1000 Brussel.
Tel. 02/511.26.23.
— Het Departement Welzijn,
Volksgezondheid en Cultuur van
het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap geeft een Nieuwsbrief
Beeldende Kunst uit. Men kan een
abonnement aanvragen bij de Administratie Kunst, Bestuur Beeldende Kunst en Musea: tel. 02/
510.36.47, vragen naar Mevr. Cecile Jacobs, Kolonienstraat 31,
1000 Brussel.
• Gent

De Provincie Oost-Vlaanderen
schrijft een Prijs voor Fotografie
uit waarvoor men tot 13/11/92
werk kan inzenden. De wedstrijd
wordtgehonoreerd met 60.000 fr.
en men vraagt een reeks van min. 5
en max. 8 foto's,gerealiseerd in
1991 of 1992, zowel in zwart-wit
als in kleur. Info en reglement: Provinciebestuur Oost-Vlaanderen,
9de dir. - afd. 91, Kulturele aan elegenheden, Vogelmarkt 17, 9000
Gent. Tel. 091/25.30.01.
– Deproblematiek van beelden in
een stedelijke omgeving omvat
heel wat aspecten: betekenis, plaatsing, integratie in de omgeving,
aanvaarding, bekendheid, onderhoud, bescherming tegen vandalisme. Drie verenigingen – het Centrum voor Architectuuronderzoekproject Arkumeko, de bewonersorganisatie Elisabethbegijnhof en Interbellum – willen dieproblematiek onderzoeken aan de hand van
een case-studie over het Georges
Rodenbachmonument van George
Minne op de Begijn
hofdries te
Gent. Hetproject Ten beeld in een
stad. Bruges-la-Morte op de Beg
ijnh
ofdries te Gent' omvat: een
ideeenwedstrijd omtrent de integratie en conservering van het monument, waaraan zowelprofessionelen als studenten uit diverse
vormgevende disciplines kunnen
deelnemen; deprijzen voor de
wedstrijd worden geschonken door
de VDK Spaarbank; - een tentoonstelling over Rodenbach, Minne,

317

318

het Elisabethbegijnhof, samen met
depresentatie van de ingezonden
werken (november 1993), met medewerking van de Stad Gent; - de
publikatie van een catalogus, met
medewerking van drukkerij
Snoeck-Ducaju. Info: Huize SintJacobs, Provenierstersstraat 11,
9000 Gent (Elisabethbegijnhof),
tel. 091/23.30.98.
• Hasselt
Het Provinciebestuur van Limburg
reikt 3-jaarlijks Provinciale Prijzen voor Schone Kunsten uit. Met
dezeprijzen wil het bestuur een
opmerkelijke figuur bekronen uit
de sectoren Letterkunde, Beeldende Kunsten en Muziek. De bekroonden zijn Limburgers die zich verdienstelijk maken op het vlak van
de ontwikkeling, de verspreiding,
het behoud of het onderzoek in
een van degenoemde disciplines.
Aan elkeprijs is een waarde van

100. 000 fr. verbonden. Allegeinteresseerden kunnen een schriftelijke kandidatuur in de vorm van
een curriculum vitae indienen tot
15 oktober 1992 bij de Directie
Cultuur en Recreatie, Universiteitslaan 1 in 3500 Hasselt. Als
deelnemingsvoorwaarde geldt enkel dat de kandidaat in Limburg
moetgeboren zijn of wonen. Voor
bijkomende inlichtingen kan u
steeds terecht bij de beer Theo
Veyfeyken op het telefoonnummer
011/23.75.30.
• Leuven
De Dirk Boutsprijs 1992 werd toeekend aan Raymond Allaerts, een
g
eervolle vermelding ging naar Willy Lan mans, terwijl de prijs van
de Stad Leuven(voor een geselecteerde student of oud-student van
de Stedelijke Academie) aan An
Heyman werd toegewezen.

• Meise
Alle kunstenaars die in Belgie wonen of verblijven kunnen deelnemen aan de 2e Maurits Naessens-

sprijs voor teken- en schilderkunst
en dit tot 5 november 1992. Het
thema is vrij en deelnemers kunnen
twee recente en originele werken in
olieverf, acryl, tempera, aquarel,
collage, potlood, pastel of inkt insturen. Info en reglement: Secretariaat: tel. 02/269.55.46 of Culturele Dienst van Meise: 02/ 269.55.00.
• Nyon-Suisse
Op de 3e Triennale van het porce-

lein / Internationale wedstrijd van
hedendaags porcelein kreeg Arnold Annen (Zwitserland) de Gouden Vis. Deprijs van de Stad Nyon
g
in naar Masamichi Yoshikawa
(Japan) en de Prijs 'Pro Novioduno', Vereniging voor de verdedig
in van het patrimonium, werd
toegekend aan onze landgenote

Mieke Everaet. Voor de tentoonstelling (nog tot 1 november 1992)
werden 22 artiesten uitgekozen en
daarbij 5 meesters in de porseleinkunst uitgenodigd. Info: Secretariat de la Triennale, Chemin du
Pelard 18, CH-1197 Prangins (telefax 022/362.52.27).
• Roncq (N.-Fr.)
Beeldende kunstenaars kunnen
deelnemen aan een groepstentoonstelling in de Galerij 'EntreP ots des Chalets' . Info: H. Kok J. Vandecasteele, Rue des Chalets, 59223 Roncq-Blanc-Four.
Tel. 20.46.07.84.

Namens de Raad van Bestuur en
de Redactie van het tijdschrift
`Vlaanderen' feliciteren we
graag alle bekroonde en/of geR.D.
huldige kunstenaars !

Uit het /even van kunsten en letteren
Gelieve uw berichten voor deze rubriek te sturen aan het
Redactiesecretariaat van het tijdschrift `Vlaanderen',
`Ter Hoogserleie', Hondstraat 6, 8700 Tielt.
Om in aanmerking te komen voor publikatie in het volgend
nummer 243 (nov.-dec. 1992) moeten de berichten ons
bereiken voor 1 november 1992. Met dank voor uw medewerking.

• Aalst
Uit hetprogramma van het Centrum Netwerk(De Ridderstraat 28,
9300 Aalst) stippen we aan: op
17/10 om 20.30 u brengt Lieven
Tavernier, auteur-componist-gitarist-zanger, samen met Niels Decaster (viool) en Bruno Deneckere
(gitaar) een anderhalf uur durend
concert. Prijs: 350/315 fr.
• Antwerpen
I.s.m. de Marnixring organiseert
het A.N.Z. in oktober overal in het
Vlaamse land zangavonden met de
bedoeling de samenzang opnieuw
in de belangstelling te brengen en
te stimuleren met de uitgave van
een nieuw liedboek `Vlaanderen
Zingt Samen' . Bij de samenstelling
van deze nieuwe uitgave werd uiteraard rekening gehouden met de
evolutie van het nederlandstalige
lied. Naast het oud-Nederlandse
lied, het Vlaamse romantische lied
en degekende strijdliederen, bevat
dit liedboek ook nieuwe liederen
en komen de kleinkunstliedjes, die
stilaan tot het vast liedrepertoire
zijn aan behoren, in deze uitgave
aan bod. Deze boeiende liedjesverzameling met 130 titels moet een
muzikalegids zijn voor elkeen die
opnieuw samen wil zingen en
wordt daarom uitgebracht onder de
titel: Nlaanderen Zingt Samen'.
Het liedboek Nlaanderen Zingt

Samen' wordt in de actiemaand
oktober uitsluitend verspreid via
deplaatselijke zangavonden van de
Marnixring. De liedboekprijs bedraagt slechts 150 fr. en verleent de
koper tevens toe an tot een zangavond naar keuze. Wie alvast een
liedboek wil bestellen, doet dit
door 150 fr. + 50 fr. verzendingskosten over te maken op rekeningnummer 645-5092740-81 met de
vermelding Nlaanderen Zingt Samen'. Begin november wordt er
werkgemaakt van de verspreiding.
Voor datum,plaats en uur van de
Zangavonden verwijzen we naar de
plaatselijke pers en/of de plaatselike Marnixring.
– Het Jaarboek van het Koninklijk

Museum voor Schone Kunsten van
Antwerpen 1991 is verschenen met
de volgende inhoud: Eric De
Brun,
Het Madrileense Tafelblad:
y
een iconografische benadering;
Leo Wu is Bij de iconografie van
twee Rubensschilderijen: De Bewening van Christus en Christus op
het stro; Dr. Katelijne Van der Stighelen, Van `marchane naar `vermaert conterfeyter' : het levensverhaal van Cornelis de Vos; Dr.
Jean-Pierre De Bruyn, Erasmus II
Quellinus(1607-1678): addenda
en corrigenda II; Jean Luc Meulemeester, Twee feestelijke huldiin en van kunstschilder Jozef
g
Suvee in Brugge; Dirk Pauwels,

Rafael en de Fornarina (1842), een
historischgenrestuk van Nicaise
De Keyser (1813-1887). Kanttekeningen, theoretische en kritische
reflecties bij een der `parels' van
het Antwerpse Salon van 1843;
Siska Beele, Nicaise De Keysers
schilderijencyclus in de Antwerpse
museumvestibule: archivalia omtrent een academischproject; Els
Marechal, Verslag van de Educatieve Dienst. Het Jaarboek is in het
museum te koop voor 300 fr. Bestellen : 300 fr. (+ 100 fr. verzendingskosten). Storting van de som
op het postchecknummer 0000019172-63 van het Koninklijk
Museum voor Schone Kunsten Patrimonium, Plaatsnijdersstraat
2, 2000 Antwerpen. Met vermelding: Jaarboek 91 en naam en adres
van afzender.
– In het Museum van Hedendaagse Kunst (MUHKA), Leuvenstraat
32, 2000 Antwerpen (tel. 03/
238.59.60) wordt tot 15/11 de tentoonstelling `Woord en Beeld in de
Belgische Kunst van A tot Z' getoond. Woord en beeld liken wel
incompatibel. Enkel in `populaire '
cultuuruitingen, zoals reclame en
stripverhaal (b y . het klassieke
`Kuifje' van Herge), lijkt er zoiets
als een samenwerking tussen de
twee te bestaan. Het woord behoort
traditioneel immers tot het domein
van de taal en de literatuur, het

beeld tot dat van de beeldende
kunst. Taal en kunst hebben echter
een aantal din en met elkaar gemeen; ze zijn bijvoorbeeld allebei
een spel met betekenissen en conventies. Vol ens traditionele opvattingen is de verhouding tussen
taal en kunst doorgaans complementair: de kunst illustreert de
tekst, de tekst veklaart de kunst. In
het eerstegeval doelen we op de
zogenaamd literaire' kunst, in het
tweede denken we aan de kunst eschiedenis, -filosofie en -kritiek.
Het is met betrekking tot dit laatste
dat de Amerikaanse auteur Tom
Wolfe in 1975 ironisch spreekt van
`hetgeschilderde woord' ; daarmee
doelt hi'j op de woekerende theorie
diegeleidelijk aan de plaats inneemt van het kunstwerk zelf.
Nochtansgaat ook de traditionele
kunstliefhebber op zoek naar de
titel alvorens het kunstwerk in
kwestie aandachtig te bekijken.
Het woord onder het schilderij is
dus blijkbaar van root belang. Het
woord in het schilderij wordt door
sommigen nog steeds ervaren als
een bond in een kegelspel. De tentoonstelling `Woord en Beeld in de
Belgische kunst van a tot z' is gegroeid vanuit de vaststelling dat het
samen aan van tekst en beeld in de
moderne en hedendaagse Belgische kunst een vaak voorkomend
fenomeen blijkt te zijn. Ze wil de

bezoeker een speels en didactisch
overzicht C yan a tot z') bieden van
de uiteenlopende wizen waarop
Belgische kunstenaars de laatste
vijftig jaar woord en beeld in hun
werk aan elkaar koppelden. Om
elke hierarchie te vermeden werden de werken alfabetischgerangschikt volgens de eerst leesbare letter op het werk zelf (links bovenaan
te beginnen). Deze absurd logische
indeling zorgt voor de nodige verrassingen, maar zegt tegelijk lets
over de zin en onzin van rationele
classificaties. Meer dan honderd
kunstenaars zijn met een of meerdere werken vertegenwoordigd.
– Monumenten worden voortdurend bedreigd ! Niet alleen door
hun natuurlijk verouderingsproces, door atmosferische en klimatologische omstandigheden, maar
ook en vooral door toedoen van de
mens: nalatigheid, brand, diefstal
en vandalisme. Vooral het roerend
kunstbezit van kerken is daar vaak
voorwerp van. In samenwerking
met de Raad van Europa organiseert het Bestuur Monumenten en
Landschappen een colloquium om
op internationaal niveau de jongste
technische evoluties inzake beveiliging te toetsen aan de noden van
de Europese monumentenzorg. Bedoeling is zowel monumentenzorgers en beveiligingsdeskundigen
samenbrengen om mogelijkheden
en toepassingen grondig te bespreken, als ervaring en know-how uitwisselen. Om de theoretische bevindingen te confronteren met de
praktische situatie wordt de deelnemers de keuze uit enkeleplaatsbezoekengeboden. Het colloq
uium over `Beveiliging van
monumenten en hun kunstbezit tegen misdaad en moedwillige beschadiging' heeft plasts in het Congrescentrum Elzenveld, Lange
Gasthuisstraat 45 te Antwerpen,
van 3 tot 6 november 1992. Deelneming kost 5.000 fr. en gebeurt via
inschrijving bij het Bestuur Monumenten en Landschappen, t.a.v.
mevr. A.M. Leijssen, Zandstraat 3,
1000 Brussel. Gelijktijdig wordt in
het Congrescentrum Elzenveld een
vakbeurs georganiseerd. Deze
beurs toont een aantal recente beveiligingssystemen en is voor iederegeinteresseerde toegankelijk.
• Antwerpen/Keulen
In het Koninklijk Museum voor
Schone Kunsten(Leopold de Wae1plaats, 2000 Antwerpen, tel. 03/
238.78.09) loopt van 19/12/92 tot
en met 7/3/93 de tentoonstelling
`Van Bruegel tot Rubens. De Antwerpse schildersschool 15501650'. Dagelijks toegankelijk van
10-17 u, op woensdag tot 21 u
(maandags gesloten). Toegangsprijs: 200, 120 of 80 fr. De Spaanse
overheersing van de Lae Landen,
de Reformatie, de beeldenstorm,

de Contrareformatie, tenslotte de
afscheiding van de Noordelijke
Nederlanden, is eenperiode van
groot publiek belang voor onze
landen en met enormegevolgen.
Maar het is ook een belangrijke
periode in de Vlaamse schilderkunst, die de tijd van Rubens, Jordaens en Van Dick omvat. De
Vlaamse schilderkunst was, met
Antwerpen als centrum, toonaangevend in de Europese schilderkunst. De tentoonstelling 'Van
Bruegel tot Rubens', een initiatief
van het Walraff-Richartz Museum
in Keulen en tot stand gekomen in
samenwerking met het Kunsthistorisches Museum in Wenen en het
Koninklijk Museum voor Schone
Kunsten in Antwerpen, geeft met
150 kunstwerken een zo volledig
mogelijk beeld van die periode.
Altaarstukken,portretten, stillevens,genre- en dierenstukken,
architectuurschilderijen, historiestukken en kunstkabinetten van
meesters als Frans Floris, Maarten
de Vos, Pourbus, Snijders, Bruegel, Teniers, Rombouts, Mor, Van
Dick, Rubens en vele anderen,
bijeengebracht uit collecties van
Washington tot Sint-Petersburg,
vaak nog nooit aan het publiek getoond, zijn van 19 december '92 tot
slechts 17 maart '93 in Antwerpen
te bezichtigen. De tentoonstelling
Non Bruegel bis Rubens. Das goldene Jahrhundert der flamischen
Malerei' is van 4/9 tot 22/11/92 te
bezichtingen in het Wallraff-Richartz Museum in Keulen. (Tel.
00-49-221-221.26.66) Openingstijden: di.-do. van 10-20 u - vr.-zo.
van 10-18 u - maandags gesloten.
• Arnhem
`Images' staat voor het internatio-

naal festival voor beeldend, objecten- enpoppentheater, dat van 5 tot
en met 15/11 op diverse locaties in
Arnhemgehouden wordt. Dit Festival heeft zich als een zelfstandige
stichting gevestigd in Velp. De organisatie ervan is in handen van
Henk Boerhof, artistieke en zakelijke leiding; Marina Coster, programmering eigentijds repertoire;
Louis Helmer,programmering traditioneel niet-Europees repertoire;
en Barbel Geijsen, coOrdinatie. Het
bestuur van de stichting bestaat
voorlopig uit Hubert Atjak, adjunct-directeur van het Koninklijk
Theater Cane in Amsterdam, Liesbeth Brandt Corstius, directeur van
het Gemeentemuseum in Arnhem
en Rob Baron van Ittersum, werkzaam bij de ABN/AMRO Bank.
Tien dagen lang zullen theatervoorstellingen te zien zijn, die tot
de top van het beeldend, objectenenpoppentheater behoren van het
land waaruit ze afkomstig zijn. De
belangrijkste produkties van deze
odiumkunst, zowel traditionele
P
als eigentijdse produkties, uit bin-

nen- en buitenland, komen aan bod.
De schouwburg is met drie zalen —
de Grote en de Kleine zaal en de
Oude Foyer — het centrale punt
van het festival. Verder zullen andere activiteiten zoals masterclasses, workshops of coprodukties
met bijvoorbeeld film, beeldende
kunst, muziek of dans, ertoe bij
dras
gen dat 'Images' een ontmoetingplaats wordt: publiek, programmeurs van theaters die beroepsmatig aanwezig zijn en theatermakers uit binnen- en buitenland kunnen bij deze gelegenheid van gedachten wisselen en kennismaken
met elkaarsprodukties, waardoor
internationale uitwisseling kan
ontstaan. Buitenlandsegroepen die
in Nederland nog niet bij het publiek bekend zijn, presenteren zich
tergelegenheid van het festival en
hebben daarna de mogelijkheid
meerdere voorstellingen in het land
tegeven. Info: Stichting Internationaal Theaterfestival, Arnhemsesteenweg 358, 6881 NK Velp,
Postbus 82, 6800 AB Arnhem.
• Barcelona
Op 20 april 1993 zal het 100 jaar
g
eleden zijn dat kunstschilder Joan
Mir6 in Barcelona werdgeboren en
een onlangs opgerichte Fundaci6
Joan Mira organiseert daarvoor
een overzichtstentoonstelling van
20/4 tot 30/8/93. Om de viering
luister bij te zetten werden een aantal kunstenaars uitgenodigd een
poster te ontwerpen als een hulde
aan MirO: Karel Appel, Enzo Cucchi, Jan Dibbits, Barry Flanagan,
Jiri Kolar, Claes Oldenburg, Panamarenko, Giulia Paolini, Mimmo
Rotella, Antonio Saura, Ray
Smith, Frank Stella en Antoni
Tapies.
• Brugge
De Provincieraad van West-Vlaanderen richtte de vzw Monumentenwacht West-Vlaanderen op. Concreet komt het erop neer om via
jaarlijkse grondige inspectie door
een team van vakkundige monumentenwachters de toestand van de
monumenten te rapporteren. Dit
systeem moet toelaten dat tijdig de
nodige herstellingen en/of instandhoudingswerken door de eigenaars
kunnen worden uitgevoerd, zodat
verdere schade voorkomen wordt
en dure restauraties vermeden. Een
team van monumentenwachters
werd intussen aangesteld en bestelwagens ter beschikking gesteld.
Ook in andereprovincies worden
dergelijke monumententeams opgericht.
– De socio-culturele vormingsinstelling Moritoen organiseert
schrijfcursussen van 26 set. tot 5
juni 1993, telkens op zaterdag van
10 tot 12.30 u en van 14 tot 16.30 u
in het Moritoenhuis, Eekhoutstraat
46, 8000 Brugge (tel. 050/33.63.09

of 33.69.43). Er is een basisjaar
(proza, poezie, essay en journalistiek); tweede jaar: keuze tussen
tweepaketten: proza/poezie of
journalistiek/essay. Slechts 20 inschrijvingen worden aanvaard teen 8500 fr. per cursus.
g
– Van 18/9 tot 30/11 loot
in het
P
Gruuthusemuseum, Diver 17 (tel.
050/33.99.11) engedeeltelijk ook
in de aangrenzende 0.-L.-Vrouwekerk deprestigieuze tentoonstelling lodewijk Gruuthuse, mecenas en Europees diplomaat',
uitgebouwd door een wetenschappelijke werk roe (o.l.v. hoofdconservator V. Vermeersch) die
bestond uit Dr. M. Martens, mevr.
H. Lobelle-Caluwe en de heren W.
Le Loup en S. Vandenberghe. Lodewijk
n Gruuthuse
va
overleed in
1492. Hi' was een belangrijk Brugs
edelman die vooral naam verwierf
als diplomaat van de Bourgondische hertogen. Daarbij was hi'
kunst en kunstenaars zeergenegen
en trad vaak als mecenas voor hen
op. Hi' stelde een schitterende bibliotheek samen en deze zgn.
Gruuthusebibliotheek wordt dan
ook de blikvanger op de tentoonstelling. Diverse nationale en internationale bibliotheken(o.m. de Bibliotheque Nationale de Paris, de
British Library van Londen) verlenen hun medewerking door Gruuthuse-handschriften uit te lenen.
Daarin zijn de miniaturen van onschatbare kunst- en historische
waarde. De expo is dagelijks toeg
ankelijk
anv9.30 tot 17 u. De
toegangsprijs bedraagt 120 fr.
(voor het museum) en 60 fr.(voor
de kerk). Gezinskaart telkens het
dubbele. De uitgeverij Stichting
Kunstboek(Blankenbergsesteenweg 14, 8000 Brugge, tel. 050/
31.23.52) publiceert in aansluiting
bij de tentoonstelling een kunstboek met dezelfde titel,
geschreven
door zes specialisten. Het telt 208
blz. en verhaalt niet alleen het bewogen leven van Lodewijk van
Gruuthuse, maar beschrijft tevens
de Gruuthusebibliotheek. Het is
geIllustreerd met talrijke (vaak paginagrote) kleurenfoto' s.
• Brussel
De tentoonstelling Avant-Garde in
Belie 1917-1929 is een gezamenlijk project van het Museum voor
Moderne Kunst te Brussel en het
Koninklijk Museum voor Schone
Kunsten te Antwerpen. leder museum biedt eenglobaal overzicht
van de beeldende kunst uit deze
periode. Aangezien Brussel en
Antwerpen tevens de voornaamste
centra van de avant-gardekunst
waren, werden de beide tentoonstellingen ook in die zin uitgewerkt. In de tentoonstelling te
Brussel worden daarom specifiek
Brusselse accentengelegd waarbij
vooral de nadruk ligt op de bewe-
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320 ging rond het tijdschrift '7 Arts' en
de eerste activiteiten van de Belgische Surrealisten. Aan de hand
van documenten uit de verzamelingen van de Archives d'Architecture
Moderne, zal ook een schetsmatig
overzicht van de Moderne Beweging in de architectuur worden getoond. In dezelfde zin wordt de tentoonstelling in Antwerpen uitgebouwd met bijzondere aandacht
voor de activiteiten rond de tijdschriften 'Het Overzicht' , 'Ca ira'
en `Lumiere' . Naast het historische
uitgangspunt heeft de opdeling in
twee verschillende maar tevens
volledige tentoonstellingen ook
andere voordelen. De bezoeker kan
immers in twee eta es en vanuit
twee verschillende invalshoeken
eengroot aantal kunstwerken zien
vooraleer tentoonstellingsmoeheid
kan optreden en zonder dat het
overzicht verlorengaat. In de tentoonstellingen worden vooral de
avant-gardestromingen opgenomen zoals ze zich in Belgie aandienden na de Eerste Wereldoorlog; met name Dada, de tweede
golf van het Futurisme, Zuivere
Beelding en de abstracte stromingen evenals aspecten van het Exressionisme, de beginperiode van
P
het Surrealisme en de radicale fractie van het Modernisme. ledere tentoonstelling omvat naast een rijk
documentairgedeelte een 200-tal
kunstwerken van alle kunstenaars
die actief bij de avant-garde betrokken waren, met uitgebreide ensembles van de belangrijkste protagonisten. Gelijktijdig met de
tentoonstelling wordt een rijk geillustreerd boekgepubliceerd waarin alle aspecten van de beeldende
kunst van dezeperiode in wetenschappelijke teksten worden behandeld. Er wordt werkgetoond
van M.-L. Baugniet, V. Bourgeois,
Jan Cockx, A. Daenens, F. De
Boeck, L.H. De Koninck, P. De
Troyer, Marthe Donas, M. Eemans,
P.-L. Flouquet, J.-J. Gailliard, F.
Jespers, 0. Jespers, P. Joostens, J.
Kiemeneij, J. Leonard, K. Maes, R.
Magritte, E.L.T. Mesens, J. Peeters, V. Servranckx, F. Van Den
Berghe, E. Van Dooren, G. Vantongerloo en H. Wolfs. De tentoonstelling loot
van 18/9 tot en met
P
13/12 in het Museum voor Moderne Kunst, L. De Waelplein, 2000
Antwerpen; dagelijks open van 10
tot 17 u,gesloten op maandag (in
Brussel ook op 1 en 11/11). Toeg
an gsprijs
0 15 fr. (met reductie:
120 fr.), 80 fr. (beg eleide schoolg
roe pen). Info: Brussel: tel. 02/
508.32.11, fax 02/508.32.32 en
Antwerpen: tel. 03/328.78.09, fax
03/248.08.10.
– In het kader van de Open Monumentendag 1992 geeft het Bestuur
Monumenten en Landschappen
een nieuwe reekspublikaties uit
onder de titel M&L-cahier. Het

eerste nummer isgetiteld `Glas in
Lood' . Info: Pers en Voorlichting,
Zandstraat 3, 1000 Brussel, tel. 02/
209.27.36, fax 02/209.27.05.
– In degalerij van de Kredietbank,
Grote Markt, 1000 Brussel, wordt
van 20/10 tot en met 20/12 de tentoonstelling `Mangbetu' opgezet.
Elke dag toegankelijk van 11-18 u,
gesloten op maandag . Vrije toegang. De Mangbetu 's zijn een yolk
uit het Noordwesten van Zaire en
aan de hand van 107 sculpturen,
voorwerpen en ju
welen maken we
kennis met hun beeld- en sierkunst.
Als criteria werdengehanteerd bij
de selectie van de objecten: kunstwaarde en zeldzaamheid. De stukken werden in bruikleengegeven
door Belgische verzamelaars.
Meestal trotseren ze nu voor het
eerst hetpubliek. Zeker is dat de
bezoeker to maken krijgt met authentieke meesterwerken van de
Afrikaanse kunst. Dr. H. Burssens
van de R.U.G. stond in voor de
categorie.
– Als een herdenking van de
500ste verjaardag van de eerste reis
van Christoffel Columbus naar
Amerika organiseert het Algemeen
Rijksarchief (Ruisbroekstraat 2,
1000 Brussel) de tentoonstelling
`Beelden van de verovering van
Spaans-Amerika in de 16de eeuw' ,
die lootP
van 22/10/92 tot en met
20/3/93. De toegang is gratis en
de openingsuren zijn 8.30-16.30 u
op weekdagen en op zaterdag van
8.30-12 u en van 13-16 u. Gesloten
op zon- en feestdagen. Op 12 oktober 1492 zet Christoffel Columbus,
die een we g naar Indie zocht via het
westen, voet aan wal op San Salvador (Guanahani), een eiland van de
Bahamas. Daarnaging hi' nog aan
land op andere eilanden van de
Antillen. Aan dezegebeurtenis
wijdde het Algemeen Rijksarchief
reeds een eerste tentoonstelling
van 6 januari tot 14 maart 1992
onder de titel Thristoffel Columbus uit Genua' . De huidige tentoonstelling brengt beelden van de
ontdekking van Mexico en Peru,
gebieden die bestuurd werden in
naam van keizer Karel V, koning
van Spanje en vorst van onze provincien. Vanaf 1520 maken
Azteekse voorwerpen deel uit van
de koninklijke verzamelingen op
hetpaleis van Brussel. Het Rijksarchief bewaart eengedetailleerde
inventaris uit 1545 van de juwelen
van de keizer met een beschrijving
van 125gouden en zilveren voorwerpen en 141 halssnoeren in goud
en edelstenen waarvan een aantal
waarschijnlijk voortkomen uit het
losgeld dat geeist werd voor de
vrijlating van de Inca Atahualpa in
1533. De eerste evangelisatieperiode van Mexico start in 1523 met
de aankomst van Brie Gentse franciscanen, van wie er een, Pieter van
Gent, bij de vijftig jaar in Mexico

woonde en de catechismus in het
Nahuatl vertaalde. Deze tentoonstelling biedt ruim aandacht aan de
cartografische documenten die het
Amerikaanse vasteland in Europa
bekend zullen maken. Mochten
deze beelden van de 500ste verjaardag van de 'ontdekking'
van
Amerika ons bewust maken van de
verdwijning van miljoenen 'Indianen' , naam die aan de inwoners
gegeven werd door Christoffel Columbus en de volgende ontdekkingsreizigers. Er is een catalogus
g
beschikbaar teen
150 fr. (±100
blz.).
– De Vlaamse Vereniging in het
Paleis voor Schone Kunsten(Koningsstraat 10, 1000 Brussel, tel.
02/507.85.10) presenteert in oktober nog twee avondvoorstellingen:
op di. 20/10 om 20.30 u: Plan K.
The Fall of Icarus, een dansvoorstelling met 9 acteurs op muziek
van Michael Nyman; op 30/10
treedt het wereldvermaard Hilliard
Ensemble op, gespecialiseerd zowel in renaissance- en barokmuziek, als in hedendaagse muziek.
Dirigent is Steven Jackson en het
ensemble werd uitgebreid met 2
solostemmen, 11 musici en 18 koristen. De lunchvoorstellingen van
oktober zijn: op 13/10: Erik Spinoy
ingeleid door Hans Vandevoorde;
20/10: The lover van Harold Pinter; 27/10: Monika Van Paemel
ingeleid door Hugo Bousset. In
november: 10/11: Fidelio naar
Ludwig van Beethoven met Frank
Groothof en Erna Sassen; 17/11:
Betty Mellaerts met vrouwenpodzie; 24/11: Zeven Deuren van
Botho Strauss,gebracht door Arca
(einde om 14.10 u). December telt
eveneens vier lunchvoorstellingen
die telkens beginnen om 12.40 u:
1/12: Kamiel Vanhole en Charles
Ducal(auteurs); 8/12: De Nieuwe
Snaar: William met Geert Vermeulen, Jan en Kris De Smet; 15/12:
Het Liedboek door Dree Peeremans en op 22/12: Johan Padan en
de ontdekking van Amerika van
Dario Fo, met Charles Cornette en
de Internationale Nieuwe Scene.
Tickets: 100 fr.
– In het Paleis voor Schone Kunsten(info: 02/507.85.10 of 02/
507.85.15) kan men tot 20/11 de
tentoonstelling 'Portretten van PaP bezoeken. Het is een kijken leestentoonstelling. Verwezen
wordt naar hetgefotografeerde
portret, naar het geschreven zelfortret en naar de commentaren
P
hierop. Schrijvers, fotografen en
commentaren vormen samen 12
combinaties: Jean-Marie Berckmans, Marc Cels en Bart Van Egeren; Gie Bogaert, Pascale Van Den
Broeck en Marc Reynebeau; Gilbert Grauws, Patrick De Kuysscher
en Jooris Van Hulle: Luuk Gruwez,
Filip Claus en Georges Wildemeersch: Kristien Hemmerechts,

Lieve Blancquaert en Betty Mellaerts; Stefan Hertmans, Herman
Selleslags en Hugo Bousset; Pol
Hoste, Patrick De Spiegelaere en
Jean-Pierre Rondas; Tom Lanoye,
Carl De Keyzer en Gust Gils; Monika van Paemel, Gerard Dauphin
en Jos Bone; Leo Pleysier, Kristien Buse
en Dirk Christiaens;
Y
Kamiel Vanhole, Johan Jacobs en
Mark Schaevers; Eriek Verpale,
Michiel Hendryckx en Hugo
Brems. Elke fotograaf maakt een
kleine fotoreportage van de schrijver. Deze schrijft een zelfportret
met de foto' s als uitgangspunt. Hi'
baseert zich m.a.w. op de visie van
een andere kunstenaar bij het
schrijven over zichzelf. Tenslotte
kruipt een zogenaamde 'buitenstaander' in het vel van het kijk- en
leespubliek. Hi' stelt zich vragen
overpakweg pose, authenticiteit en
degekozen invalshoek. Het eindresultaat is vaak, hoeft hetgezegd,
no al verrassend. Er wordt ook een
catalogus gepubliceerd. Deze
wordt ingeleid door protrettenliefhebber Herman De Coninck. Gratis
toegang.
– De Orgelkring Brussel (Aduatiekersstraat 58, 1040 Brussel; tel.
02/733.09.81; secretariaat Domstraat 8, 1602 Vlezenbeek, tel. 02/
532.50.80) organiseert een Internationale Orgelweek van 18 tot en
met 25/10. Hetprogramma ziet er
uit als volgt: 18/10: (16 u) St.Michielskathedraal(St.-Goedelevoorplein, Brussel): Hans Van
Nieuwkoop en de Scola Cantorum
St.-Laurenskerk(Alkmaar, Nederland), o.l.v. H. Timmerman, Grote
Orgelmis, J.S. Bach - 19/10: (20.15
u) 0.-L.-Vrouw-Kerk(0.L.Vrouw-voorplein, Laken): Edward
Davey (Pretoria, Zuid-Afrika),
Werken van C. Franck, S. Grove
(wereldcreatie) i.s.m. Kunstspectrum Meise - 20/10: (20.15 u) St.Pieterskerk (Kard. Mercierplein,
Jette): Jozef Sluys (Brussel) + Koerensemble + Koor m.m.v. P.
P
Voet, P. Dejaeghere, J. Van Neste,
D. Vanhaegenbergh, L. Neirinck,
G. Vermandere, Werken van Fl.
Peeters, A. Meulemans, J. Jongen,
L. De Meester, E. Tinel - 21/10
(20.15 u) Kerk van het St.Michielscollege (St.-Michielslaan,
Etterbeek): Jane Wats(Londen),
Werken van C. Franck, F. Mendelssohn, J. Bonnet, A. Guilmant,
M. Dupre, Fl. Peeters, Ch. Tournemire - 22/10: (20.15 u) St.-Lambertuskerk(H. Hartplein, St.-LamLuis
brechts-Woluwe):
Jose
Gonzalez Uriol (Saragossa),
Spaanse muziek: A. de Cabezon, C.
de Arauxo, J. Cabanilles - 23/10:
(20.15 u) St.-Pieterskerk (Dekenijstraat, Ukkel): Lucienne Antonini(Avignon) + Gregoriaans
Koor van Leuven o.l.v. F. Mariman, Werken van L. Marchand, F.
Couperin, C. Saint-Saens, J. Alain,

M. Durufle i.s.m. 'Renaissance de
l'Orgue' - 24/10: Orgelwandeling:
(10.30 u) Koninklijke Bibliotheek
Albert I (Keizerslaan 4): Organist:
Raphael Wilt en, Klavecinist: Guy
Van Waas, Werken van Fr. Kropfreiter, H. Roelstraete, H. Haselbock -(11.30 u) Protestantse Kerk
(Koninklijke Kapel): Organist:
Allen James m.m.v. Dominique
Mols(sopraan), Werken van C.
Loret, M. Re er, J. Rinck - (12.30
u) St.-Jakob op Koudenberg (Koningsplein): Organiste: MarieAndree Morisset-Balier (Rouen),
Trompet: Michel Morisset, Werken van P. Tchaikovsky, S. Prokofiev), C. Franck, L. Vierne, E.
Chausson -(15.00 u) Koninklijk
Muziekconservatorium(Bijgebouw Karmelietenstraat 51): Or anist: Kamiel D'Hooghe, Werken
van J.P. Sweelinck, J.S. Bach, J.
Van Landeghem, H.F. Micheelsen
- (16.00) O.L.V. ten Zavelkerk
(Regentschapsstraat): Organist:
Jozef Sluys, Werken van A. Van
den Kerckhoven, G.G. Nivers, J.S.
Bach - 25/10: (16.00 u) SintMichielskathedraal: Werner Jacob
(Niirnberg), Werken van J.S. Bach.
Toegang: 250 fr. Orgelwandeling:
500 fr. of 120 fr.per concert. Vermindering voor +65 en –21: 200 fr.
- orgelwandeling: 400 fr. of 100 fr.
per concert. Geen plaatsbespreking; kaartenverkoop bij ingang, 1
uur voor het concert.
• Deinze
Het Museum van Deinze en de
Leiestreek zet in het najaar 1993
een retrospectieve Franz Courtens
op. Prof. Cl. Van Damme publiceert daarbij een monografie over
de kunstenaar. Bezitters van werk
van Franz Courtens worden uitgenodigd om contact op te nemen met
mevr. Veerle van Doorne, conservator, Lucien Matthyslaan 3-5,
9800 Deinze (tel. 091/86.00.11)
i.v.m. een eventuele uitlening van
dat werk voor die tentoonstelling.
• Gent
Nog tot 15/11 kan men een bezoek
brengen aan de dubbeltentoonstelling in het Museum voor Sierkunst
(Jan Breydelstraat 5, 9000 Gent,
tel. 091/25.66.76) die volledig gewijd is aan glas. De eerste tentoonstelling schetst het verhaal van het
Finse kunstglas in de 20ste eeuw.
Een mooi verhaal van samenwerking tussen kunstenaars-ontwerpers en industrie in een aantal glasateliers van wereldfaam zoals
Karhula-Iittala, Nuutajarvi, Riihimaki, e.a. Reeds voor de onafhankelijkheid in 1917 volgde Finland van nabij de internationale
discussie over toegepaste kunst en
stond het in nauw contact met
Duitsland en Frankrijk, terwijl ook
de Centraaleuropese glaskunst van
rond de eeuwwisseling, waarin de

idee van sociale verantwoordelijkheid vervat lag, zijn invloed liet
ren 30 en 40 waren
elden. De ja
g
eenperiode van fervente emancipatie in de geschiedenis van de Finseglaskunst, toen de samenwerking tussen de industrie en de
ontwerpers, die hun opleiding in
toegepaste kunst hadden genoten,
resultaten be on op te leveren. De
stijl evolueerde van functionalisme, met nadruk op praktische en
volkse vormen, naar een organisch
ontwerp dat de eigenschappen van
het materiaal op steeds meer originele wijze gebruikte. Functionalisme hield eenpoging in om het ontwerp los te maken van het kopieren
van historische stijlen om zich te
concentreren op de relatie tussen
vorm en Joel en op een goedkope
produktie. Internationale wedstrijden en tentoonstellingen voor de
Tweede Wereldoorlog (Parrs:
1900, Barcelona: 1929, Paris:
1937, New York: 1939, Triennale
Milaan: 1936) zullen het Finse
Glas wereldfaam bezorgen. De jaren 50 worden beschouwd als het
gouden tijdperk van het Finse ontwerp en de Milanese Triennales
(51, 54 en 57) als het toneel van een
verblindend, overweldigend succes. Tapio Wirkkala' s `Kantarelli' -vaas en Timo Sarpaneva' s 'Orkidea' zijn symbolen van de
na-oorlogse renaissance van de
Finse toegepaste kunsten. Andere
g
rote namen zijn
Kai Franck, Saara
Ho ea, Uokka Eskolin, Nanny
Steel, Gunnel Nyman en GOran

Hon ell. De winnaars van de
Triennales werden nationale helden. Schoonheid voor elke dag, is
het nieuwe credo. De eerstegebruiksvoorwerpen die het nieuwe
design vertegenwoordigen waren
de `Tupa' -glazen van Kai Franck.
Ook de stapelbare glazen van Saara
Ho ea zijn uitstekende voorbeelden vanpraktische esthetica. De
produktie van kunstglas alleen was
niet winstgevend. Met de 'I' -kollektie bracht Timo Sarpaneva een
ontwerp van hoe
g
kwaliteit voor
huishoudelijk glas. Gebruiksglaswerk was reeds in haar vroege jaren
een kenmerk voor deproduktie van
Nanny Still. Zij is o.m. de ontwerpster van het `Viiru' -geperst glazen
gerei, een praktische ontbijtset met
een zuivere lijn. De jaren '60 brengen aanzienlijke veranderingen.
Automatisering vormde de trent bij
het ontwerp van produkten en produktieplanning. De massaproduktie ontwrichtte deproduktie op
kleine schaal. De hevige kleuren,
eenvoudige vormen en grote motieven van depop art werden in het
glaswerk overgenomen. De jaren
70 zijn jaren van verandering. Om
nieuwe klanten te lokken werden
deglasfabrieken tot toeristische
attractiesgemaakt. De nieuwe
Humppilafabriek is hier een mo-

delvoorbeeld. Onder haar succesprodukten: de 'Fantasia' -reeks en
de `Talonpoika' (boer). In de jaren
70 en 80 duiken met de nieuwe
glasbeweging nieuwe namen op.
De band kangelegd worden met
de internationale Studioglasbeweging. Kunstvoorwerpen maken een
opvallend deel uit van de produktie
van deglasfabrieken in de jaren 80.
Oiva Toikka met o.m. zijn collectie
kubussen is vandaag ongetwijfeld
de meest vooraanstaande. Anderen
zoals Timo Sarpaneva met `Lasiaeka' blijven verrassen: het verband
tussen skulpturen, gevormd door
het inkerven en slijpen van enorme
glasblokken, en de glasindustrie
litg
enkel in het materiaal. Jorma
Vennola met `Hiljainen kyla' (rustig dorp), Markku Salo met `Luotsin unet'(dromen van een piloot)
of Kerttu Nurminen en Olavi Nurminen met zelfportretten en
Toutapulvi' (cumulus) tonen het
buitengewone kunnen van de huidie
generatie Finse glasmakers.
g
De tweede expositie toont glas van
de Italiaanse kunstenaar David Palterer. Sinds 1900 is er ruime aandacht besteed aan zowel de vormg
evin g als aan het functionalisme
vanglas. De Art Deco en het modernisme uit het interbellum hebben in die zin krachtige glaswerken
latenproduceren. Pas in de jaren 50
kreeg het skulpturale glaswerk
nieuwe aandacht door o.m. schitterendeglasreacties uit de Italiaanse
en Skandinavischeglasateliers. De
jaren 80 lieten een ganse nieuwe
benadering zien: glazen kunstwerken waarvan het artistieke en beeldend karakter duidelijk de bovenhand heeft boven het funktionele.
Uit deglaswerken van Sottsass,
Zanini en later van Sipek en Palterer spreekt een root gevoel voor
kleur, speelsheid en plasticiteit.
Hoewel ditglas nog als een functioneel object kan aangezien worden zijn de overige eigenschappen
zo dominant aanwezig dat hier inderdaad sprake is van kunst. De
verregaande frivoliteit die uit het
werk van David Palterer naar voren
komt, maakt zijn oeuvre dan ook
uitzonderlijk verschillend van dat
van andere artiesten. Dat alleen al
rechtvaardigt een tentoonstelling.
Open van dinsdag tot en met zondag van 9.30-17 u (gesloten op
maandag). Toegangsprijs 80 fr. (+
reducties). Er is een catalogus beschikbaar.
– In de Gele Zaal, Nonnemeersstraat 26, kan men op 14/10 het
Quatuor Danel beluisteren. Ze
brengen een programma van he-

dendaagse Russische composities.
Op 29/10 is Boucounta Ndiyae, de
Senegalese meester van de Xalam
te gast met traditionele Senegalese
muziek. Telkens om 20.30 u. Van
21/10 tot 20/1/93 doceert Costa
Petridis in de Gele Zaal een lessen-

reeks over de traditionele sculptuur van Zwart-Afrika, een reeks
van 10 lessen. Info: 091/35.37.00,
fax 091/33.55.76.
– Als nieuwe start voor de vroegere Tubbelconcerten' werden in
Gent de Gentse Stadsconcerten georganiseerd met een zeer gevarieerd aanbod vanprogramma en
uitvoerende musici. Hetprogramma 1992-93 loot
van 13/10 tot
P
24/4/93 in het totaal 9 concerten
waarvoor een toegangsprijs van
1600 tot 4800 fr.gevraagd wordt
(losse kaarten van 200 tot 600 fr.).
Plaatsbespreking: Info-ticket,
Veldstraat 82, 9000 Gent, tel. 091/
25.77.80). Hetprogramma vermeldt: 13/10: Concerto Köln - vokaal ensemble Currende; Dirigent:
Rene Jacobs, Solisten: V. Can emi, C. Watkinson, A. Scholl, D.
Van Der Walt en C. Reinhart; G.F.
Handel: Messiah - 12/11/ Nieuw
Vlaams Symfonieorkest; Dirigent:
Patrick Peire, Viool: Mikhail Bezverkhny; Rossiniana: Britten, espighi en Paganini - 26/11/ Ze er
Vandersteene: Tenor, Levente
Kente: Piano; Franz Schubert: Die
schOne Miillerin - 11/12: Les Hautbois et Musettes de Poitou; Diligent: Paul Dombrecht; Kerstkoncert: De Lalande, Corette, De
Boismortier, De Clermbault, Rebel, Leclair - 14/1/93: Filharmonisch Orkest van Vlaanderen; Dirig
ent:
Dimitriev;
Alexander
Ludwig von Beethoven: Symfonie
nr. 8; Dimitri Sjostakovitsj: Symfonie nr. 8 - 17/2/93: Barokensemble 'Concorde% P. Malfeyt: fluit,
P. Pierlot: Viola dagamba, G.
Penson: Clavecimbel; A. Vivaldi:
concerto - 12/3/93: Filharmonisch
Orkest van Vlaanderen; Dirigent:
Jo Ann Faletta, Silvia Traey: Piano; Prima La Donna: J. Fonteyn,
M. De Falla, N. Rimsky-Korsakof 1/4/93: I Musici; G. Paisiello, L.
Boccerini, T. Giordani, A. Rolla,
G. Rossini; Virtuose Italiaanse
muziek - 24/4/93: BRTN-Filharmonisch orkest; Dirigent: Avi
Ostrovsky; G. Mahler: Symfonie
nr. 1; R. Wagner: Wesendoncklieder.
– Onder het motto Woor een minder vertekend beeld...' organiseert
Amarant, centrum voor artistieke
confrontatie, Hoogpoort 50, 9000
Gent (tel. 091/33.03.24) opnieuw
tal van cursussen kunstgeschiedenis in diverse Vlaamse steden en
dit van oktober 1992 tot januari
1993. Naast hetglobale kunsthistorische kader zijn er voor volgend
seizoen niet minder van 10 nieuwe
initiatievengepland: een lessenreeks over 'Film' als kunstvorm een inleiding tot de `Toegepaste
kunsten' ,geent op het nieuwe Museum voor Sierkunst te Gent `Afrikaanse kunst' vanuit Afrikaans perspectief - een cursus over
het fenomeen 'Museum' - een
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322 overzicht van de 'Hedendaagse architectuur' - een eigenzinnige benadering van `Motieven in de fotografie' .
– Amarantgeeft naast de inmiddels ruim verspreide kunstkrant
`De Witte Raaf' nu ook een ti 'dschrift uit dat zich specifiek richt
tot de direct betrokkenen uit de
kunstwereld. De wat enigmatisch
aandoende titel '±40A5' slaat op
het aantal bladzijden en het formaat. Tweemaandelijks wordt binnen een bestek van ongeveer 40
bladzijden een overzicht gegeven
van wat er beweegt op het gebied
van wedstrijden, workshops en
symposia, beurzen en stipendia,
overheidsinitiatieven en het sociaal statuut, allemaal zaken waar
artiesten, kunstpromotoren en organisatoren mee te maken hebben.
Op die manier wordt heel wat nuttige informatie, aan de geinteresseerden op een duidelijke en overzichtelijke wijze aangeboden.
Soms is er van die informatie wel
iets in de dagelijkse pers te vinden,
of in de meergespecialiseerde,
maar een coherent aanbod op dat
vlak bestond niet, met '±40A5'
werd een hiaatgevuld. De uitgave
van een nulnummer in mei jongstleden en de zeer ruime verspreiding ervan bij de doe/ roe kende
reeds heel wat instemmende respons. Zowel van de individuele
kunstenaar als vanwege allerlei
groeperingen en instanties kwamenpositieve reacties en ook de
overheid toonde haar belangstelling. '±40A5' is enkel via abonnement te verkrijgen bij vzw Amarant, Hoogpoort 50, 9000 Gent
(400 fr. voor zes nummers, abonnees van De Witte Raaf en leden
van Amarantgenieten van biezondere voorwaarden).
• Gent/Antwerpen

De vereniging 'Flanders Antiquity' organiseert een professionele enpraktijkgerichte opleiding
antiek met als docenten een uitgelezengroep van antiquairs, conservators,
verwoede verzamelaars,
experten, veilingmeesters en restaurateurs, waarbij de theoretische
uiteenzettingen steeds goed gedocumenteerd worden, met voorbeelden d.m.v. diaprojectie en antieke
voorwerpen in de les aanwezig.
Demonstratie, observatie en dialoog tussen de spreker en de cursist
staan centraal. Men werkt ingroeP en van ca. 25 personen. De basisopleiding is es read over twee cyclussen van 1 jaar. Tijdens het
eerste jaar, bestemd voor mensen
zonder voorafgaande opleiding,
verwerft de cursist de historiek, de
stijlen, de technieken, de materies,
kortom degrondbeginselen van de
kunstgeschiedenis en antiek. Het
tweede jaar,
voor gevorderden, is
voornamelijk gewijd aan het leren

zien van kwaliteit en themata als
vals of echt, prijsevaluatie, copie
of authentiek, verantwoorde of
slechte restauratie. Het derde specialisatiejaar laat de cursist(e), die
de basisopleiding volgde en zich
verder wil specialiseren, toe zich te
verdiepen in de materies die hem
(haar) het nauwst aan het hart liggen, zoals: meubelen en sculpturen, schilderijen en grafiek, faience,
porselein en glas, textiel,
wandtapijten en Oosterse tapijten.
De cursussen richten zich tot alle
kunstminnenden, zonder be perking van leeftijd en ongeacht de
vroegere opleiding. De cursussen
worden in Gent(Het Pand) en Antwerpen (Salons De Laet) gegeven.
Cursusgeld per cyclus voor een
jaar: 52.000 BF. Voor informatie
en inschrijving: Vaderlandstraat
13, 9000 Gent (tel. 232.65.19).
• Hasselt

De Stedelijke Academie voor
Schone Kunsten, Kunstlaan 12,
3500 Hasselt (011/22.78.32) nodigt uit tot de tentoonstelling van
de leerlingen van het atelier 'Industriele Kunst' , die nog toegankelijk is tot 31/10, op dinsdag, donderdag en vrijdag van 18.30-21.30
u, woensdag van 14-21.30 u en op
zaterdag van 14-17 u.
• Herenthout/Drongen

Onder de titel `Gregoriaans kan je
leren' organiseert het Centrum
Gregoriaans, Zelle 8, 2270 Herenthout, een Cursus Gregoriaans gedurende zes cursusdagen: 31/10,
28/11, 19/12/92, 23/1, 20/2 en
20/3/93. De cursus vindtplaats in
de Oude Abdij van Drongen. Er
zijn vijf studiemodules: 1. Inleiding Gregoriaans (voor beginners),
2. Praktische kennismaking met
graduale tripl (brede basishetex
kennis), 3. Vervolgcursus, 4. Gregoriaans voor muziekstudenten en
5. Hogere Cursus (vanaf 1993/94).
Prijzen schommelen van 3000 fr.
er persoon tot 5000 fr. Info en
P
inschrijving: Concertvereniging
der Kempen, Lierseweg 81, 2200
Herentals (rek. nr. 860-004677806), tel. 014/51.23.36 van 'Centrum Gregoriaans in Herenthout' .
• Kasterlee

Onder de titel `Drie maal drie'
werd door het Frans Masereelcentrum n.a.v. het 20-jarig bestaan een
kunstdoos uitgegeven. Het Frans
Masereel Centrum in Kasterlee
werd in 1972 opgericht als internationaal centrum voor hedendaagse
grafiek. Deze instelling van het
ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, administratie Kunst,
kreeg een belangrijke opdracht. een werkgemeenschap zijn voor
gevestigde en toekomstige grafici;
- bijscholingscursussen organiseren onder leiding van grafische

kunstenaars die naam hebbengemaakt in hun artistieke beroep;
- tentoonstellingen van grafisch
werk organiseren en aldus bijdragen tot een ruimere verspreiding
van deze kunsttak. Gedurende 20
jaar heeft het Masereel Centrum
uitstekend deze opdracht volbracht. En om de 20ste verjaardag
te voeren, wordt een doos metgrafischeprenten uitgegeven. Hiervoor werd een beroep gedaan op de
medewerking van negen beeldende
kunstenaars, die elk hun eigen
techniekgebruiken: Fred Bervoets,
Franky Cane, Albert Daniels, Enk
De Kramer, Nico Lannoo, Ingrid
Ledent, Veerle Rooms, Hilde Van
den Heuvel en Linda Vinck. De
oplage van deze in linnen gebonden doos, waarvan de officielepresentatieplaatsvindt rond 15 /10/92,
bedraagt 100 genummerde en gesigneerde exemplaren waarvan 80
exemplaren bestemd zijn voor verkoop (genummerd met arabische
cijfers). De prijs is vastgesteld op
25.000 fr.per doos (met negen
prenten). Bestellen kan door overschrijving op rekening nr. 091224004-17 van het Frans Masereel
Centrum, Zaardendijk 20, 2460
Kasterlee(tel. 014/85.22.52).
• Kortrijk

N.a.v. het 25-jarig bestaan wil Interieur, de tweejaarlijkse beurs van
het eigentijdse wonen, Europese
aandacht trekken: Interieur wil de
'
toonaangevende Europese firma 's
van moderne meubelen, verlichting en woontextiel een podium
bieden. Daartoe werden buitenlandse designer-adviseurs uitgenodigd. Deze 'biennale van de wooncreativiteit' loot
van 15 tot 25
P
oktober e.k. in de Hallen. Naast de
presentatie van een select gezelschap van de design-firma 's werd
er ookgewerkt aan een Ideeenbeurs met daaraan verbonden een
wedstrijd (prijzenpot: ca. 1,5 milfrank) waarvoor maar liefst
joen
579 ontwerpers intekenden (uit 22
verschillende landen). Hun werk van kitsch tot meesterwerk - valt in
de Hallen te bewonderen. Info: Interieur, Groeningestraat 37, 8500
Kortrijkk tel. 056/22.95.22.
– In samenwerking met V.I.Z.O.
en 5 Culturele Centra is van 3 tot en
met 25/10 in de Benedengalerij,
C.C. Kortrijkk Hazelaarstraat 7,
8500 Kortrijk de tentoonstelling
`Schoon servies' te zien. Daarin
tonen 13 hedendaagse Vlaamse
keramisten serviezen. De kunstenaars kregen de opdracht een origineel servies te ontwerpen en uit te
voeren op een ambachtelijke manier. Er worden creatiesgetoond
van: Achiel Pauwels, Piet Stockmans, Mieke Everaet, Lode Van
Houtte, Marf, Jan Vander Elst,
Willy Lan mans, Gerda Steegmans, Frank Van Houtte, Luc Ver-

sluys, Jan Winkels en Ludo Thys.
`De Elf'(Ick Reuvis, Iggy Verhulst
en El Hoeben) tekenen voor een
originele tentoonstellingsarchitectuur. Deze belangrijke tentoonstelling, een experiment op de raaklijn
tussen design en kunstambacht,
start inprimeur te Kortrijk en loopt
daarna nog in de Culturele Centra
van Berchem, Bornem, Hasselt en
Strombeek-Bever. Elke dag van
14-18 u(gesloten op maandag). Er
is een kleurencatalogus beschikbaar.
• Leuven

Traditiegetrouw organiseert WeL
(Universitaire Werkgroep Literatuur en Media) opnieuw een cursus
Creatief schrUven. Er zijn twee
cursussen: Cursus I: vanaf 15/10
27 donderdagavonden (20-23 u)
met alsprogramma: inleiding tot
schrijftechnieken van de diverse
genres, journalistiek, hoorspel, tvspel, filmscenario e.a. Cursus II:
voortzetting van I en enkel voor
wie I heeftgevolgd: vanaf 12/10
27 maandagavonden (20-23 u).
Kostprijs: 6000 fr. per cursus teksten en abonnement op WeL incluis. De cursussen vindenplaats
in 't Stuc(Ed. Van Evenstraat 2d,
3000 Leuven. Info en inschrijving:
tel. 016/22.93.24. Aantal deelnemers is beperkt.
– Het Katholiek Vlaams Hoogstudenten Verbond, dat dit jaar zijn
negentig jarig bestaan viert, wil
een teloorgegane traditie terug
nieuw leven in blazen en organiseert van 26 tot 28 november 1992
een Algemeen Nederlands Studentencongres te Leuven. Studentenvertegenwoordigers uit Vlaanderen en Nederland zullen er mekaar
vinden en in verschillende werkroe pen discussieren over o.a. de
g
toekomst van het Nederlands als
onderwijs- en wetenschapstaal, de
samenwerking op gebied van het
hoer onderwijs en de impact van
Europa en de EG op deze problematieken. Elke werk roe zal ineleid worden door een autoriteit
g
dienaangaande. Op de slotdag is er
op het stadhuis van Leuven een
Academische Zitting waar verteenwoordi gers uit de Vlaamse en
g
Nederlandsepolitieke, academische en socio-culturele wereld op
uitgenodigd worden. De Ministers
van Onderwijs van Vlaanderen en
Nederland zullen hier het woord
voeren. Voor ditproject wordt
nauw samengewerkt met het Ministerie van Onderwijs en het Al emeen Nederlands Congres. Het
K.V.H.V. zoekt naar financiele
steun om hetproject te kunnen verwezenlijken en om een zo breed
mogelijk studentenpubliek te kunnen aanspreken. Daartoe wordt een
steuncomite opgericht: wie 500 fr.
of meer stort op rekening nr. 4310177711-74 van het K.V.H.V.

wordt lid van dit steuncomite,
krijgt een persoonlijke uitnodiging
voor de Academische Zitting en het
verslagboek van het Congres.
– In de Abdijstraat 7, 3001 Heverlee(tel. 016/23.15.32) werd een
nieuwe kunstgalenj geopend onder
de naam 'Vertigo Modern Art Gallery' waar de hedendaagse kunststromingen aan bod zullen kunnen
komen. Vertigo wil geen modieus
gerichte kunstgalerij zijn, wel een
ontmoetingsplaats voor de huidige
generatie kunstenaars en degenen
die open willen staan voor deze
confrontatie. DegeInteresseerde
bezoeker ma g zich in Vertigo bijgevolg niet verwachten aan modieuze kunstenaars die om een of
andere onduidelijke reden toevallig goed in de markt liggen, wel
artiesten die reeds naam maakten
in eigen land en die op de drempel
staan van een Internationale carriere. Het drempelverlagend imago
willen de initiatiefnemers benadrukken door de toepassing van
o.m. soepele betalingsmodaliteiten
en een haast studentikoze opendeurpolitiek, uiteraard met het nodieg
respect voor de kunstenaar en
zijn werk. Vertigo beperkt zich
vrijwillig tot 6 zeswekelijkse tentoonstellingen per jaar. Aan
groepstentoonstellingen wordt
vooralsnog niet gedacht, mede
door de vrij beperkte ruimte waarover degalerij in de Leuvense binnenstad beschikt. Als eerste kunstenaar werd een beroep gedaan op
Rafael Gorsen wiens werk te duiden valt als 'rembrandtiaans kubisme' . Tot 15/10. Open van dinsdag
tot zaterdag, 11-18 u.
– In degerestaureerde salons van
het Stedelijk Museum Vander Kelen-Mertens(Savoyestraat 6, 3000
Leuven, tel. 016/22.69.06; fax 016/
21.18.00) vindt nog tot 29/11 de
tentoonstelling Ilaute-nouveaute'
- 300 jaar modecreaties (16001900)'plaats. Toegankelijk van
dinsdag tot zaterdag van 10-17 u op
zon- en feestdagen van 14-17 u.
Toegangsprijs: 150 fr. (met reductiemogelijkheden). Er is een catato us voorhanden. Doorheen de
eeuwen distantieerde de burgerij
zich in kleding en gewoonten. Kleding had een belangrijke
soc
iale
functie. Het was een subtiel middel
om zich te manifesteren en rijkdom
te illustreren. Het streelde de menselijke ijdelheid. De gedrevenheid
om als eerste de laatste mode te
volgen veroorzaakte vaak concurrentie en naijver. Niemand bleef
ongevoelig. De vraag naar nieuwigheden was root. Dikwijls ging
het om kleine details. De laatste
modesnufjes, de zogenaamde haute-nouveaute, drukten hun stem el
op nieuwe stijlen en gewoonten.
Degrote inventiviteit die hierbij
aan boord werdgelegd, vindt zijn
weerslag in een unieke verzame-

ling 19de-eeuwse modeprenten.
Hier werd de extravagantie en de
fantasie tot op de top gedreven.
Voor de oudereperiodes zijn kostbare kledingstukken, taferelen en
portretten de voornaamste getuigenissen van nieuwe modeverschijnselen. Zij illustreren de toegepaste
mode die in het straatbeeld verscheen. Inportretten werden de
kleinste details waarheidsgetrouw
weergegeven. Ook de onderkleding komt in deze tentoonstelling
aan bod. Hoewel minder aan sociale controle onderhevig, evolueerde
de onderkleding samen met de bovenkleding. En ook hier bleven de
franjes niet achterwege. Het historisch kader van de salons en de
tijdelijk ontworpen interieurs leggen verbanden bloot tussen kleding
en zijn `natuurlijke' omgeving.
Bepaalde stijlkenmerken vindt
men overal terug, zowel in de kleding als in het interieur. Deze correlaties zijn nog onontgonnen terrein waar vele vragen open blijven.
Haute-nouveaute is een evolutie
van smaak en stijl. Een geschiedenis van mode, toegespitst op kleding, zonder de ruime context uit
het oog te verliezen. Een boeiend
verhaal dat aantrekkelijk en didactisch wordt voorgesteld.
– Om in te spelen op een vraag van
het lezerspubliek naar boeken die
een hulp bieden bij het begrijpen
van de huidige tijd heeft het Davidsfonds een nieuwe reeks gestart
met als titel 'Actueer . Het opzet
ervan is om de lezer in 120pagina's
over een bepaald onderwerp tegelijk deskundige en toegankelijke,
overzichtelijke en nieuwe informatie te verschaffen. Door de hoge
verschijningsfrequentie - minstens
zes boekenper jaar - en de mogelijkheid om in te tekenen via een
abonnementsformule, kunnen alle
mogelijke thema' s aan bod komen
en kan de actualiteit op de voet
wordengevolgd. De eerste twee
boeken richten de schijnwerpers
enerzijds op de situatie van de
landbouw bij ons en anderzijds op
de Amerikaansepresidentsverkiezingen en het Amerikaans politiek
systeem. Leo Schrooten, landbouwjournalist en -kenner bij uitstek, brengt in De nieuwe boeren
bekende en vooral nieuwegegeyens samen over de landbouw nu:
van het inkomensverschil tussen de
Vlaamse en de Waals boer tot het
inkrimpend landbouwareaal, van
milieuvriendelijke mest en levende
insektenverdelgers tot de 'opdringerige' landbouwpolitiek in Brussel, van de verrassende know-how
binnen de hoevemuren tot de blijvende afhankelijkheid van de natuur... De Amerikaanse verkiezingen van Hans Bruyninckx,
teaching assistant in Colorado State University, maakt de lezer dan
weer wegwijs in 's werelds groot-

ste verkiezingsgebeuren. Wie kiest
voor wie ? Hoe belangrijk zijn de
Primaries ? Hoe komt het dat iemand met meer stemmen toch niet
altijd het fel begeerde ticket voor
hetpresidentschap binnenrijft ?
Welke rol spelen media en televisiedebatten ? Hoeveel kost de verkiezingskermis en is er een rechtstreeks verband tussen de beschikbare middelen en het resultaat ?
Prof. L. Reychler, hoogleraar Internationale Betrekkingen aan de
K.U.Leuven, zal het boek toelichten. Info: Davidsfonds/Uitgeverij,
Blijde-Inkomststraat 79-81, 3000
Leuven, tel. 016/22.18.01; fax 016/
22.25.32.
– De concertvereniging van het
Lemmensinstituut heeft voor het
seizoen 92-93(sept.-dec.) andermaal een rijkgestoffeerd muziekprogramma uitgebouwd. Voor oktober stippen we aan: 15/10: E.
Ysaye Ensemble o.l.v. Guido De
Neve en Christel Kessels; 22/10:
Kameropera 'The Medium' van G.
Menotti door het Ensemble Hedendaagse Muziek en de Klas Lyrische
Kunst Lemmensinstituut o.l.v. Piet
Swerts in een regie van Jos Verlinden; 29/10: Liedrecital door Werner van Mechelen, bas-bariton en
Marc Deckers,piano. November
telt ook Brie concerten: 12/11:
Symfonisch Orkest Lemmensinstituut o.l.v. Edmond Saveniers, met
Sabine Warnier, dwarsfluit; 19/11:
Vier op 'n rij: Bart Spanhove,
Geert Van Gele, Paul Van Loey en
Joris van Goethem met `Virtuose
blokfluitmuziek' ; 26/11: Psalmenconcert door Koor en Orkest Lemmensinstituut o.l.v. Edmond Saveniers met Jan Caals, tenor, en
Werner Van Mechelen, bas-bariton. Op 18/12 brengen de Vocale
en instrumentale Ensembles Lemmensinstituut o.l.v. Erik van Nevel
een Kerstconcert. Al deze concerten vindenplaats in de Concertzaal
Lemmensinstituut, Herestraat 53,
3000 Leuven om 20 uur. Info: Lemmensinstituut, Herestraat 53, 3000
Leuven, 016/22.08.03.
•

Leuven/Gent

In een redactie van H. van Gorp en
D. de Geest verscheen 'Even boven
het evenwicht. Gedenkboek Armand van Assche' , dat door Uitgeverij Acco, Tiensestraat 134-136,
3000 Leuven, rek. 330-010597811) uitgegeven wordt (160x240
mm, 296 blz., 1295 fr.). Op 27 augustus 1990 overleed, geheel onverwacht, Armand van Assche.
Met hem verdween niet alleen een
verdienstelijk dichter en literair
criticus, maar eveneens eengewaardeerd wetenschapper en docent, een minzaam collega en
vriend. Een man die, met zijn eigen
dichterlijke woorden, 'even boven
het evenwicht' leeftde. Met ditgedenkboek wil men de nagedachte-

nis van Armand van Assche eren.
Daartoe worden, in een eerste deel,
vijf van zijn belangrijkste bijdragen gebundeld op het terrein van de
literatuurdidactiek en de empirische literatuurstudie. In een tweede
deel komen een aantal collega's uit
Vlaanderen en Nederland aan het
woord. Zij pogen de erfenis van
Van Assche voort te zetten, met
opstellen die handelen over literatuuronderwijs, empirische literatuurwetenschap (het gedrag van
lezers) en cultuuroverdracht.
`Even boven het evenwicht' vormt
aldus een belangrijke bijdrage op
het domein van de literatuurdidactiek en de empirische literatuurstudie en de vertaling van die wetenschappelijke inzichten naar de
didactischepraktijk. De uitgeverij
Poeziecentrum, Hoornstraat 11,
9000 Gent (tel. 091/25.22.25) publiceert n.a.v. het overlijden van
Van Assche de posthume uitgave
van de bundel Noorgevoer (56
blz., 498 of 698 fr. voorgebonden
uitgave). Bij het overlijden van de
dichter lag de onafgewerkte bundel
Noorgevoer Woorgevoel' is ook
de titel van het eerstegedicht in de
bundel. Heeft Van Assche een
voorgevoel gehad van zijn plotse,
vroege dood ? Je kunt Woorgevoel' vanuit die optiek lezen: de
dood is overal onderhuids aanwezig. Maar de dichter probeert in de
eersteplaats de lee to te bezweren
met schervenpoezie. Wat krampachtig en vermoeid tracht hi' hevige momenten persoonlijk leven associatief op te bouwen tot een
fragmentair geheel. Hi' maakt een
vuurdans rond de lee te' om vat te
krijgen op het mysterie, het sacrale.
En op de `vorm' , die hi' op het
spoor is, maar niet meer zal bereiken. Armand Van Assche (19401990) debuteerde in 1973 als dichter met `De chemie van de dauw' ,
waarvoor hi' in 1974 de Prijs van
de Stad Tielt kreeg. Later volgden
nog 'Even boven het evenwicht'
(1978) en `Cer (1982). Van Assche schreef ook kinderpoezie. In
1976 werd zijn gedicht `De zwanen' bekroond met de Prijs voor
Kinderpoezie van Altiora; de bundel `De zee is een orkest' (1978)
leverde de Antwerpse Provinciale
Prijs voor Jeugdliteratuur voor de
periode 1977-1980 op. In 1985 verscheen 'Haartjes op mijn arm'.
• Meise

De Werkgroep Kunstonderwijs
(W.K.0.)geadresseerd op de Brusselsesteenweg 64, 1860 Meise (02/
269.17.88) verzet zich in een perscomunique teen
g
het feit dat de
Vlaamse Executieve nog minder

leerlingen en minder lestijd in hhet
deelajds Kunstondermjs wil. Volgens berichten uit regeringskringen zou het leerlingenaantal in het
Deeltijds Kunstonderwijs, d.w.z.
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324 de Academies voor Beeldende
Kunsten en de Academies voor
Muziek, Woord en Dans, spectaculairgestegen zijn. Er zouden vorig
schooljaar met name ca. 13.000
leerlingen meer zijn geteld dan
daarvoor. Na contact met meerdere
instellingen en de overheid blijkt
echter dat men de leerlingen per
studierichting en niet hoofdelijk
heeftgeteld. Aangezien meerdere
leerlingen 2 of zelfs 3 studierichtin en volgen heeft dit een dubbele
telling voor gevolg. In realiteit is er
dan ook een lichte daling van het
aantal leerlingen. De Vlaamse Executieve voorziet een verhoging van
het inschrijvingsgeld. Zowel de
jongeren die dan 2000 fr./schooljaar zullen betalen als de volwassen leerlingen die zelfs 6000 fr.
zouden moeten neertellen worden
aldus in beginsel gedemotiveerd
voor het volgen van ons onderwijs
dat reeds duur is vanwege de hoge
kostprijs van b y .: muziekinstrumenten, toebehoren enpartituren
of dansuitrusting. Bovendien heeft
de Vlaamse Raad het D.K.O. bij de
hervorming in 1990 in (te) strenge
structuren en reglementeringen gegoten om het zgn. als `onderwijs' te
catalogeren. Blijkens de bezoldiingsregeling is het D.K.O. van het
g
secundair niveau. Dergelijk onderwijs client dus kosteloos te zijn.
Daarbij voorziet de Gemeenschapsminister van Onderwijs bijkomend een afslanking van het
lesurenaantal. Momenteel isgepland dat de instellingen die Muziek en Woord inrichten slechts
90 % (muziek: allegraden, woord:
middelbare en ho ere graad) van
de voorziene lesuren waarop zij
recht hebben voor deze studierichtin en, zouden kunnen inrichten.
Dit niettegenstaande de `nieuwe
structuur' nog niet volledig is
doorgevoerd, het een op zich al
extra lestijden voor het inrichten
van de verplichte nevenvakken
vergt. De nu reeds veel te krappe
lestijd voor het hoofdvak (bv. instrument, voordracht, ...) zal met
deze maatregel nog korter worden.
De ernst en de kwaliteit van het
kunstonderwijs komen daarmee op
de helling te staan. Reeds in 1987
had de Werkgroep gewaarschuwd
voor de te hoe
kostprijs die de
g
`nieuwe structuur' met zich meebracht. De toenmalige beleidsverantwoordelijken hebben zich echter bereid verklaard de rekening te
zullen betalen en de vernieuwingen
tengronde te evalueren. De realiteit blijkt op beide vlakken echter
anders. Kwaliteitsbewaking, financiele enpraktische haalbaarheld en de doelstelling van het
Deeltijds Kunstonderwijs, dat op
vrijwillige basis en naschools
wordtgevolgd dienen in een soepele structuur en reglementering te
worden vervat. Deze client vanuit

een veel bredere maatschappelijke
discussie tot stand te komen dan tot
op heden het geval is.
• Nederzwalm

De vzw Kunsthof ten Doe er or aniseert in oktober e.k. een cursus
kalligrafie voor gevorderden met
als docente Joke van den Brandt.
Data: 6 zaterdagvoormiddagen: 3,
10, 17 en 24 okt. en 14 en 21 november. Kostprijs 4500 fr. cursusla en.
Info en cursusboekje
inbegrep
hats: Kunstcentrum Hof ten
P
Doe er Beekmeersstraat 9, 9636
Zwalm-Nederzwalm.
• Nieuwpoort

Het Beauvarlet-Koor (Bruggestwg
67, 8433 Mannekensvere, telefoon
058/23.66.56) heeft opnieuw een
drukke activiteitenkalender opgebouwd, waaruit we volgende manifestaties opsommen: zat. 31/10:
concert met het Requiem van G.
Faure en motetten rond dood en
eeuwig leven in de St.-Walburgakerk in Veurne; hetzelfde concert
op 21/11 in de St.-Jean-kerk te Namen. Op 17/12 is het koor te gast in
de Potterie-kerk in Brugge met een
kerstconcert en op 20/11 eveneens
een Kerstconcert in Antwerpen
(samen met Die Ghespeelckens).
Ditzelfde concert wordt ook in
Nieuwpoort gehouden op zat. 26/
12. Op 2 jan. 1993 verzorgt het
koor een Nieuwjaarsconcert in
Knokke. Ignace Thevelin tekent
voor de algemene leiding. Het koor
biedt ook 3 CD's te koop aan
`Christus der ist mein Leben' (625
fr.), `Koralen van J.S. Bach' (625
fr.) en `Romantiek en Renaissance'
(500 fr.). De Brie CD's samen:
1600 fr. Verzendingskosten 75 fr.
Hetpassende bedrag storten op rek.
nr. 712-9700367-62 van het Beuvarletkoor.
• Oudenburg

Wie nog niet de gelegenheid vond
om in het Abtsgebouw (Marktstraat 25) de tentoonstelling 'De
hemel op aarde. Vlaamse devotierenten uit de 17de en 18de eeuw'
P
te bezoeken, kan dat nog tot en met
2/11, dagelijks van 14-18 u. Als
catalogus voor die expositie werd
gebruik maakt van het Vlaanderennummer met dezelfde titel(meijuni 1992). Aan de hand van een
uitgebreide rive-verzameling
probeert deze expositie een overzicht te bieden van deproduktie
van Vlaamse devotieprenten in de
17de en 18de eeuw. Degeschiedenis van de devotieprenten gaat eigenlijk terug tot in de middeleeuwen. Overbekend zijn de Vlaamse
miniaturen ingetijdenboeken. Op
de tentoonstelling zijn enkele van
die luxueuse handschriften aanwezig, uit de verzameling van de
Gentse en Leuvense universiteit,
de Brugse stadsbibliotheek en de

Kon. Bibliotheek in Brussel. Weinigen weten dat die miniaturen ook
los werden verkocht, om ze in te
kleven in handschriften. Brugge
bezat als enige stall een ambacht
van miniaturisten. Oudenburg
speelde in dit verband een niet onbelangrijke rol. De Sint-Pietersabdi' bestelde verschillende verluchte handschriften. Hier ma g de naam
van abt Rafael Mercatel (t 1508),
bastaardzoon van Filips de Goede,
niet ontbreken. In bepaalde steden
moesten zelfs maatregelen worden
genomen om de verkoop in goede
banen te leiden. Met de uitvinding
engroei van de drukkunst veranderde veel. Nu werden deprenten
op rote schaal gerealiseerd. De
kostprijs verminderde. Wel werden ze soms ingekleurd. In het bein kleefden de drukkers ze tussen
g
de tekst. Ook daarvan is er een
voorbeeld op de tentoonstelling
evenals enkele voorbeelden van
zeldzame blokboeken te bewonderen. De techniek van deprenten
veranderde eveneens. Na de houtsnede kregen we de koper- of buvure, de ets en in de 19de
rijngra
eeuw de staalgravure. De grootste
bloei valt te situeren in de culturele-religieuze sfeer van de 17de en
18de eeuw. Het is de tijd van de
contrareformatie waar met heel
watpropagandamateriaal de
Rooms-Katholieke kerkgeherwaardeerd werd. Vele kloosterorden stimuleerden die devotieprenten door ze uit tegeven, te laten
drukken of te verspreiden. Tevens
mogen we niet vergeten dat
massa' sgrote kunstenaars (Rubens, Van Dyck, Wiericx, Van
Merlen, Galle...) dergelijke specimens ontwierpen of graveerden. In
die zin alleen werden het soms stillistischepareltjes. Ook in de expositie wordt op die periode de meeste nadrukgelegd. Verder besteedt
de tentoonstelling ook aandacht
aan de verschillende technieken,
die in een educatief zaaltje worden
toegelicht. Ook de iconografie
komt aan bod. De verschillende
thema' s in deprenten worden gallustreerd aan de hand van de literatuur uit dieperiode en ook aan de
hand van enkele belangrijke scut
turen die de iconografie helpen toelichten. Een aantal erudiete auteurs
(R.U.G., K.U.L., U.F.S.I.A., stallsbibliotheek Brugge, prentenkabinet Antwerpen, Sint-Pietersabdij
Steenbrugge...) schreven een fraai
geIllustreerde catalogus, die in de
toekomst als naslagwerk kan dienen.
– En wie eenmaal in Oudenburg is,
kan ergebruik van maken om in
Ettelgem in de gerestaureerde Romaanse kerk de tentoonstelling
F.R. Boschvogel te bezoeken, dagelijks toegankelijk van 14-18 u in
deperiode van 3/10 tot 23/10.
F.R Boschvogel (ps. van Frans Ra-

mon) is in Aartrijke geboren op
22.9.1902, zodat hi' thans 92 jaar is
eworden. Hi'is de auteur van een
g
aanzienlijk aantal historische boeken en verhalen. Hi'j publiceerde
ook verzamelingen van sprookjes,
jeugdboeken en toeristische uitgaven. Voor de BRT schreef hi' luisterspelen. In de tentoonstelling
toont men zijn compleet oeuvre (in
eerste uitgaven, meestal) en heel
wat documenten, waaronder handschriften van deze methusalem van
de Westvlaamse schrijvers.
• Oostende

Gezien de ruime belangstelling
wordt de tentoonstelling 'Modernism in Painting' tot 19 oktober
verlengd. Ook de unieke collectie
van Movado, 'Museum Watch' zal
tot deze datum in het P.M.M.K.
kunnen worden bezocht. 'Modernism in Painting' kende inmiddels
15.000 bezoekers. Met deze verlenging wordt vooral op scholen en
roe peringen gemikt. Er bestaat
g
een reele kans dat de tentoonstelar in Taiwan zal
ling volgend ja
wordengetoond. Het museum is
dagelijks van 10-18 u geopend.
Gesloten op dinsdag. Voor geleide
bezoeken liefst 14 dagen op voorhand telefonisch reserveren op het
nummer 059/50.81.18.
– De Forum Gallery / Contemporary Art, Romestraat 20, 8400 Oostende, opent - in supplement van
galerijactiviteiten - een multipleshop waar permanent grafiek en
multiples van bekende meesters
(van Alechinsky tot Warhol) te
koop aangeboden worden. Geregeld zal er ook aandacht gevraagd
worden voor kunstenaars van btj
ons. Zo zijn er nog tot 19/10 recente multiples in porselein van Piet
Stockmans te zien.
• Raversijde/Oostende

Onder de hoede van het Provinciaal
Bestuur van West-Vlaanderen
werd het voormalig domein van
Prins Karel uitgebouwd tot een
toeristisch recreatiepark onder de
titel `Memoriaal Prins Karel' . Het
koninklijk domein in Raversijde,
verworven door Koning Leopold II
en na diens doodgeerfd door koning Albert, komt na de dood van
Albert in handen van Prins Karel,
die degronden door aankoop en
ruiling steeds verder uitbreidt. Uitslaat
eindelijk
be het domein 17 ha.
Vanaf 1950 tot begin '70 worden
allegebouwen opgeknapt en krijgen veelal een bestemming als stapelplaats voor de ontelbare verzamelobjecten
van de Pr ns. Het
i
aanbrengen van (valse) steunberen
brengt in de gebouwen enige eenheid. Opvallend is de beschildering
van de constructies. Vooral de
kleuren van de villa Bastien, uit evoerd in blauw en rood, met een
uiterst ingewikkeld kleurenpa-

troon aangebracht op het dak, intrigeren de voorbijkomende wandelaars. Door het ontbreken van de
nodige arbeidskrachten takelen de
constructies echter af. Even is er
beroering wanneer de Prins op
19/01/1980 zijn domein te koop
stelt, als reactie op onteigeningsplannen vanwege de stad Oostende. Uiteindelijk wordt op 12/12/
1981, het domein aangekocht door
de Belgische staat. Het Ministerie
van Openbare Werken, Bestuur der
Waterwegen, koopt het noordelijk
gedeelte voor een som van 44 miljoen.
H
et
zuidelijk
deel wordt voor
eenzelfde som verkocht aan de
Dienst van het Groenplan. Prins
Karel behoudt het vruchtgebruik.
Hi' overlijdt echter op 1 juni 1983.
Na zijn dood worden alle gebouwen op last van de erfgenamen ontruimd. In 1986 besliste het Ministerie van Openbare Werken de
restanten uit beide wereldoorlogen
te behouden. Mits de nodige maatregelen om de duinen maximaal te
beschermen worden deze overblijfsels, samen met de villa Bastien als `Openluchtmuseum Atlantikwall'geIntegreerd in het
toekomstig `Toeristisch Recreatieark Raversij 'de
. De andere
P
villa's, waarvan de restauratie en
aanpassing door de Regie der Gebouwen met de meeste zorg werd
uitgevoerd, werden omgevormd tot
een `Memoriaal Prins Karel' . Het
zuidelijk deel van het domein blij ft
voorbehouden als natuurzone. Het
Provinciebestuur van West-Vlaanderen heeft zich bereid verklaard
de inrichting en uitbating van het
TRP op zich te nemen. Om de nodige faciliteiten voor de bezoekers te
voorzien heeft hetzelfde Provinciebestuur reeds een aantal onteigeningsmaatregelen getroffen, die
de uiteindelijke oppervlakte van
het toekomstig `Toeristisch Recreatiepark Raversijde' aanzienlijk zullen uitbreiden. Op deze
gronden is sedert april 1992 een
archeologische campagne gestart
om de resten van de middeleeuwse
Walraversijde bloot te le en.
Walraversijde was een middeleeuws vissersdorp dat een bloeiperiode kende in de 15de eeuw en ten
onderging tijdens de troebelen in
de 16de eeuw. Het werd volledig
verlaten tijdens het beleg van Oostende in 1601-1604. Het is de bedoeling dat de resultaten van de
opgravingen op een degelijk verantwoorde manier aan hetpubliek
zullen voorgesteld worden in het
kader van het Toeristisch Recreatieark
Raversijde. Het memoriaal
P
wil de herinnering aan Karel, graaf
van Vlaanderen, levendig houden.
Het omvat driegebouwen: de
Vlaamse Zaal waarin een didactisch-biografische tentoonstelling
werd ondergebracht, het Paviljoen
van de Prins dat zogetrouw moge-

lijk heringericht werd, en de Goffinet Villa. Z.M. de Koning, Z.K.H.
prins Albert, de Civiele List van de
Koning, het Archief van het Koninklijk Paleis en openbare instellinen en rive-personen droegen,
door het ter beschikking stellen van
stukken, tot de realisatie bij. Het
domein is in de zomerperiode uitsluitend voor voetgangers toe
kelijk. Groepen kunnen, na afspraak, het hele jaar door een
begeleid bezoek aan het memoriaal
brengen. Contactadres: Memoriaal
Prins Karel, Duinenstraat 147,
Oostende-Raversijde, tel. 059/
70.22.85.
• Roeselare
De Landelijke Gilden uit de streek
van Roeselare vieren op 6/12/92
hun 100-jarig bestaan o.m. met de

organisatie van een kunsttentoonstelling met als thema `Landbouw
in de Kunst' . Landbouw omvat een
breed spectrum en er wordt dus
uitgekeken naar een grote variatie
van onderwerpen: paarden, runderen, schapen, varkens, landerijen
en hoeven, teelten en het bijhorende werk, zoals oogsten van graangewassen, vlas... het rooien van
aardappelen, bieten... M.a.w. alle
onderwerpen i.v.m. het boerenleven. Kunstenaars die wensen deel
te nemen aan deze tentoonstelling
(zowel met schilderijen, aquarellen, tekeningen en/of beeldhouwwerk) nemen contact op met het
Secretariaat van de Landelijke Gilden,p.a. Pennoenstraat 8, 8800
Roeselare (tel. 051/20.36.91: vragen naar Michel Vulsteke) voor
meer info en inschrijvingen. De
tentoonstelling zal plaats vinden in
de `Oude Posterij' , Ooststraat,
8800 Roeselare van 5 tot en met 13
december e.k.
– De Koninklijke Stadsharmonie
(/a
Luc Lapeire, Lindenlaan 4,
P
8800 Roeselare, tel. 051/20.09.30)
is 125 jaar geleden gesticht en viert
dit jubileum met luister. Op 14/11
kan men terecht in de zaal Pax voor
het Jubileumconcert door de Harmonie. Op zondag 15/11 luisteren
de feestvierende muzikanten de
Jubileummis in de St.-Michielskerk op. Op 4/12 wordt het feestjaar besloten met een concert door
de Muziekkapel van de Gidsen in
de H. Hart-kerk.
• Sint-Amands-aan-de-Schelde
Tergelegenheid van de Open Monumentendag jl. werd voor het
eerst in het Provinciaal Emile Verhaerenmuseum te Sint-Amands het
portret van Emile Verhaeren getoond, omstreeks 1895gefotografeerd door de beroemde Franse
kunstschilder Edgar Degas. Deze
nieuwe aanwinst voor het museum
- in feite een hoogwaardige reproduktie die de originele foto sterk
benadert - werd door het Provincie-

bestuur van Antwerpen aangekocht bij het International Museum
of Photography at George Eastman
House, Lochester, New York. Omstreeks 1890 raakte kunstschilder
Edgar Degas (1834-1917) gefascineerd door de fotografie en maakte
van vele van zijn vrienden merkwaardige foto' s o.a. van Mallarme
waarop ook Renoir te zien is, gezeten in een fauteuil, terwijl in een
spiegel Degas zelf met zijn camera
te merken is en ook Mevrouw Mallarme en haar dochter. Degas gebruikte hierbij negen olielampen
en vroeg zijn gasten een kwartier
onbeweeglijk in de camera te kijken. Degas had heel wat sympathie
voor de dichter Emile Verhaeren
(1855-1916) die met veel lof over
het werk van Degas en van zijn
tijdgenoten had geschreven. Het is
dan ook meer dan een eenvoudig
snapshot dat Degas van zijn vriend
Verhaeren maakte. Het is een uiterst interessante fotogeworden,
typisch voor de manier van fotograferen van Degas. Een bijna onwezenlijk licht en mysterieuze
schaduwen omringen op de foto
Verhaerens expressieve blik, die
recht op de camera gericht is. Een
beschrijving van deze merkwaardie
g
foto is te vinden in het boek
van Robert A. Sobieszek over de
fotografische meesterwerken uit
het fotografiemuseum George
Eastman House in New York, onder de titel 'Masterpieces of photography from the George Eastman
House collections' verschenen in
1985. Vanaf 16 september is het
museum alleen op zaterdag en zondag open en dit tot en met 31/10. De
openingstijd is telkens van 12-19 u.
Er isgeen toegangsgeld. Info:
Secretariaat, J. Van Droogenbroeckstraat 59A, 2980 SintAmands-aan-de-Schelde.
• Sint-Niklaas
De kunstactiviteiten in het C.C.
van St.-Niklaas zijn andermaal
royaal uitgebouwd. Het theaterprogramma brengt o.m. twee eenakters van Hugo Claus: 'De Getuigen' en 'Moratorium' , gesp eeld
door het Theater Dinska Bronska
op 20/10 in het Museumtheater om
20 u (kaarten: 03/777.39.39); op
27/10 is in de Stadsschouwburg
Fred Delfgaauw te gast met 'De
Terugreis' . Onder de noemer 'De
Klassiekers van het C.C.' worden
een reeks klassieke concerten aangeboden: in de Stadsschouwburg
treden op 17/10 (20 u) in het kader
van het Festival van Vlaanderen
het blokfluitensemble 'Vier op een
rij' op met werk van J.S. Bach, H.
Purcell, A. Vivaldi e.a. Op 23/2/93
om 20 u in de Feestzaal van het
Stadhuis treedt hetgloednieuw ensemble Piacevole op met het programma 'Van Barok tot AvantGarde' . Op 8/3/93 (20 u) volt een

Orelen Zan recital met Ton
g
Koopman or el en Guy De Me
(zang) in de Kerk Tereken. Ook de
dichtkunst werd niet vergeten,
daarvoor staat hetprogramma
Toezie op Zondagmorgen ' borg.
Deze reeks bleeft in het seizoen
1992-1993 reeds de 18de jaargang.
Ook nu wordt hetpubliek vergast
op een uitgelezen reeks voordrachten overpoezie. Dichters, academici, recensenten, woordkunstenaars
en musici brengen hun kijk op podzie voor eenpubliek van fijnproevers. Zondagmorgen in de Witte
Zaal van de Cipierage, een begrip
voor literatuurminnend Sint-Niklaas. Deprogramma' s van en
telkens aan om 10.30 u en zijn gratis toegankelijk. Programmaoverzicht: Leen Vermeiren: Jonge sla in
september, 8 november 1992 Charles Ducal: over eigen poezie, 6
december 1992 - Luuk Gruwez:
over eigen poezie, 10 januari 1993
- Kristiaan Versluys: De poezie
van de stad, 7 februari 1993 - Europees Poeziecentrum: Wereld zonder einde, 7 maart 1993.
• Sint-Truiden
In het Provinciaal Museum voor
Religieuze Kunst, Begijnhof 59,
3800 Sint-Truiden (tel. 011/
68.87.79) is nog tot 18/10 de tentoonstelling 'Faithfully Yours' te
bezichtingen. Hierin staat het lijden van de mens centraal. Als leidmotief werdgeopteerd voor de
kruisweg, die niet enkel als religieuze, maar ook als humane thematiek voortleeft in de kunst van de
19de en 20ste eeuw. In samensraak
met het Seminarie voor
P
Plastische Kunsten van de Rijksuniversiteit van Gent werden uit de
moderne en actuele kunst een aantal religieuze en niet-religieuze
werkengeselecteerd die een relatie
le en tussen de kruiswegthematiek en de lijdensweg van de kunstenaar of van de mens in het al emeen. Een sobere didactische
introductiegaat in op de ontstaansgeschiedenis van de kruisweg. Enkele tekstpanelen en sprekende illustraties maken het verschil
duidelijk tussen de passie enerzijds
en degrote en de kleine kruisweg
anderzijds. Deze inleiding werd
geconstrueerd als een demonteerbaar kruis, waarvan de buitenwanden de informatie dragen en de lege
binnenruimte de bezoeker met de
kruisvorm confronteert. Vanaf november 1992 kan deze didactische
koffertentoonstelling worden ontleend als vertrekpunt voor een eigen expositie rond de kruisweg, de
passie of een verwant lijdensthema. De catalogus en het tweede
deel van de tentoonstelling brengen een klassieke kruisweg. Die
menselijke emoties over leven en
flood, die met kruiswegstaties in
verband kunnen wordengebracht,

325

326

be glen het ritme van een ongewone opstelling die hedendaagse installaties, beeldhouwwerken,
schilderijen, keramiek en kunstfoto's telkens confronteert met de
meer vertrouwde beeldspraak van
depassie. Een bezoek aan deze expositie is tegelijk ook een wandeling door het stijllandschap van de
kunst van het einde van de 19de en
20ste eeuw. Schilderijen van J.
Cox, M. Boyadjian, P. Delvaux, A.
Mortier, C. Permeke, R. Raveel, D.
Van Severen; aquarellen van E.
Tytgat; grafiek van J. Ensor; tekeningen van A. Servaes en F. Van
den Berghe; keramiek van A. Pauwels; beelden van E. Beothy, I. Irimescu; foto's van M. Bot, Hendrickx & Dehollander, I. Gavrilov,
J. Janssis, G. Merillon, B. Michielsen - om maar enkele werken te
noemen - bewijzen dat dezelfde
vraag naar de zin van lijden en
leven universeel van Oostende tot
Moskou wordtgesteld. Open van
dinsdag tot vrijdag van 10-12 en
van 13.30-17 u. Op zaterdag en
zondag van 13.30-17 u (maandag
gesloten). Toegangsprijs 110 fr.
(+reductiemogelijkheden).
• Snellegem (Jabbeke)

Vorig jaar werd in de Jabbeekse
deelgemeente Snellegem gestart
met de inplanting van een nieuwe
verkaveling tangs de Meersbeekstraat op een terrein dat ongetwijfeld een archeologische site
herbergde. Door de realisatie van
de verkaveling, met bijhorend
speelplein, zou de site aangetast
worden en daarom werd besloten
om tot het onderzoek ervan over te
gaan. De opgravingen werden verricht van midden maart tot halfjuli
1992. In totaal werd het nog beschikbaregedeelte - in totaal zowat
2700 m2 - onderworpen aan een
systematisch onderzoek. De oudste
aangetroffen sporen dateren wellicht uit de ijzertijd (pre-Romeins).
Het betreft evenwel slechts een
aantal rechthoekige kuilen waarvan een oversneden wordt door een
Romeinsgrachtje. Pas in de Merovingische tijd (6e-7e eeuw) lijkt
een terrein voor het eerst min of
meerpermanent bewoond te zijn
geweest. Hiervan getuigen talrijke
paalsporen, kuilen, greppeltjes of
grachten en mogelijk ook twee
waterputten die voor deze periode
kenmerkende ceramiek opleverde.
In de Karolingische periode moet
er een cesuur in de bewoning zijn
geweest. Tot de belangrijkste bevindingen van het onderzoek horen
ongetwijfeld de restanten van een
kleine landelijke bewoning uit de
volle middeleeuwen(10e-1 le
eeuw). Van deze troffen we niet
enkel degebouwsporen aan; ook
het volledi g woonareaal met berenzendrachtensy
gsteem werd in
g
kaartgebracht. Het houten hoofd-

gebouw was wellicht rechthoekig
en oost-westgeorienteerd; het
moet verschillende verbouwingen
hebben meegemaakt zoals blijkt uit
de talrijke, elkaar oversnijdende
paalkuilen. Ook werden de sporen
van tenminste een bijgebouw ingetekend. Een aantalgrachten of
greppels omringden het wooneiland en splitsten het tevens op in
zones; langs de zuidzijde was een
poel geIncorporeerd in het grachtensysteem. Na de ontruiming van
de bewoning moet men overgegaan
zijn tot de aanleg van een grote
poel; deze werd nog voor het einde
van de volle middeleeuwengedempt. Het belang van de opgraving is tweevoudig: hoewel de sporen uit de vroege middeleeuwen
zeker niet direct in verband te brengen zijn met de fiscus - het Merovingische kroondomein - waarvan
het bestaan vermoed wordt uit de
geschreven bronnen, zijn de langs
de Meersbeekstraat aangetroffen
Merovingische en Karolingische
bewoningsresten de eerste die de
vroegste geschiedenis van deze,
voor het verleden van de regio
Brugge zo belangrijke gemeente,
concreet illustreren. De opgravingen brachten anderzijds de resten
aan het licht van een kleine bewoningskern uit de voile middeleeuwen waarvan het erf volledig kon
worden onderzocht. Soortgelijke
nederzettingen werden pas de laatste jaren ook opgegraven in het
Oudenburgse maar de vondsten
van Snellegem vullen ons beeld
van de landelijke bewoning uit
dezeperiode in belangrijke mate
aan. Uit de verschillende sites
blijkt in ieder geval dat het patroon
van deze landelijke bewoning afwijkt van wat men kent uit Nederland(de Veluwe, Noord-Brabant,
enz.) of het aangrenzend gebied
van Belie (Antwerpse Kempen),
waar vooral bootvormige huisplattegronden worden aangetroffen.
Info: Instituut voor het Archeologisch Patrimonium, Public Relations: tel. 02/463.13.33 (vragen
naar Ann Van Driessche).
• Zandhoven

Degrafische kunstenaar/designer
Paul Iboupubliceerde een prestiieus kunstboek onder de titel
g
`Structures' en dit n.a.v. zijn meer
dan 30 jaar zelfstandige activiteit
als designer, constructivist en uitgever. Het voorwoord werd geschreven door Michel Seuphor
(1901). Het boek telt 144 biz., meet
300x300 mm en omvat een rijke
selectie structurele creaties die
toegepast werden bij artistieke en
grafische uitvoeringen. Kostprijs
3500 fr. Info: Interecho, Kasteel
`Hoff van Lyere` , Hofeinde 2, 2240
Zandhoven, tel: 03/484.55.11, fax
03/484.58.63.

• Zellik / Luik / Brussel

Onder de titel Spurensicherung Speurwerk - Releves d'empreintes
werd een archeologische tentoonstelling opgezet die van begin oktober tot midden december in Luik
vertoeft en van begin 1993 gedeeltelijk of geheel in Brussel zal aanwezig zijn (nauwkeuriger data
konden de organisatoren nog niet
meedelen). Voor verdere informatie verwijzen we naar het Instituut
voor het Archeologisch Patrimonium, Doornveld 1 bus 30, 1731
Asse(Zellik), tel. 02-463.13.33.
Eind 1990 nam het Rheinisches
Amt fur Bodendenkmalpflege, in
samenwerking met het Rheinisches Landesmuseum, beidegevestigd te Bonn (D) en werkzaam
onder de koepel van het Landschaftsverband Rheinland, het initiatief tot een tentoonstelling over
de archeologische monumentenzorg. In tegenstelling tot de beschermde historische monumenten, die we in onze omgeving zeer
konkreet en ruimtelijk waarnemen,
zijn de zgn. ' archeologische monumenten' , vaak onzichtbare, eerder
abstrakte en vanuit de traditionele
benadering van monumentenzorg
moeilijk te vatten kompleksen. Het
zijn immers die resten uit ons verleden die zich nog in de bodem
bevinden, er deel uitmaken van de
wetenschappelijke onderzoeksreserve en in afwachting van onderzoek voor vernieling behoed moeten worden. Het nog beschikbare
bestand aan `archeologische monumenten' - het zg. `archeologisch
patrimonium' - krimpt echter
voortdurend. Elke dag wordt het
verder aangevreten: delen worden
vernield bij bouw- en wegenwerken, aanleg van metro's, ondergrondse parkeergarages, graafwerken voor steeds die er aangezette
funderingen voor flat- en torengebouwen, ontginning van zand,
rind, cement of natuursteen, de
g
evolutie in de mechanisatie van de
landbouwtechnieken (o.a. die pploegen), het gebruik van chemisch agressieve kunstmeststoffen, bosbouwtechnieken, ruilverkavelingen, enz. Meer dan de klassieke monumenten zijn archeologische monumenten bijgevolg zeer
kwetsbaar. De tentoonstelling wil
vooral het nut van de archeologische monumentenzorg en de noodzaak van eengekotirdineerd beheersplan voor ons archeologisch
patrimonium door geeigende wetenschappelijke instituten aantonen. Deze tentoonstelling werd bewust internationaal opgevat. Bij
het openstellen van de Europese
grenzen vanaf 1993 willen de instituten voor wetenschappelijk bodemonderzoek en archeologische
monumentenzorg in het historisch
hart van Europa, de Euregio, duidelijk te kennen geven dat de lands-

grenzen die nu nog scheiden niet
hebben verhinderd dat zij met dezelfdeproblemen te maken hebben. Instituten metgemeenschappelijke doelstellingen en
problemen moeten er bijgevolg
naar samenwerking streven. Ook
bier wil deze tentoonstelling een
aanzet toegeven. De tentoonstelling is rond 3 hoofdthema'ss opgebouwd. Aangezien het om een organisatie in Euregio-verband gaat
worden deze thema' s konkreet
g
elllustreerd met resultaten van
opgravingen in Belgisch-Limburg:
Thema 1: `Archeologisch noodonderzoek in de stadskernen' : nieuwe
resultaten van het ca. 5jaar geleden
opgestarte projekt voor noodonderzoek in de Romeinse stadskern
van Tongeren - Thema 2: `Bedreiin door landinrichtingswerken
g
en landbouw' : onderzoek in voorhistorischegrafheuvelnekropolen
in Noord-Limburg uitgevoerd ter
gelegenheid van kaalkappingen
(o.a. onderzoek van Keltische aristokratischegrafheuvels te Wijsha en en onderzoek in het Denverbekken, o.a. tergelegenheid van
landbouw, fruitboomaanplantingen en baggerwerken (Donk, Schulen). Thema 3: `Ontginning van
natuurlijke rijkdommen' : onderzoek te Neerharen-Rekem(noodonderzoek in ontgrindingszone),
opgravingen te Kanne en Kesselt
(mergelwinning en verbreding Albertkanaal). Bij de tentoonstelling
heeft mengeen echte catalogus,
eerder een uitgebreid handboek
uitgegeven. Elk medewerkend instituut heeft hierin de kansgekregen de organisatie van de archeologische monumentenzorg in de
eigen regio en het eigen wetenschappelijk instituut voor te stellen, de diverse manieren waarop
het archeologisch patrimonium bedreigd en vernield wordt toe te
lichten en de voornaamste resultanoodopten van degravingsprojekten toe te lichten. In
dit handboek worden alle bijdragen
integraal in de drie Euregio-talen Duits, Nederlands en Frans - opgenomen. Het handboek telt 586
bladzijden en is geIllustreerd met
335 foto's en afbeeldingen, waarR.D.
van talrijke in kleur.

TENTOONS TELLINGEN
In deze rubriek worden alleen berichten opgenomen die aan het redactiesecretariaat toegestuurd worden. Gelieve rekening te houden met
onze tijdslimiet voor het afleveren
van de kopij aan de drukker. Die datum is voor nr. 243 (nov.-dec. 1992)
vastgesteld op 3 november 1992.
Als er bij een tentoonstelling een
datum vernield staat die btj het ver-

schijnen van dit nummer voorbij is,
betekent dit dat we het bericht te
laat ontvangen hebben om het nog
in het vorige nummer te kunnen
opnemen. Ter wille van de documentaire waarde worden die berichten toch opgenomen.
Met oprechte dank voor uw medewerking.
De Redactie
• Jos Barbe
Grafiek, A. Demedtshuis, St. Bavostraat 15, 8710 St.-Baafs-Vijve,
van 7 t/m 29/11.
• Pierre Bastin
Schilderijen op bladgoud, CC Anto
Diez, Centrumplein, 8450 Bredene, van 29/8 t/m 20/9.
• Benoit
Recente schilderijen, Galerie Path,
Leo De Bethunelaan 59, 9300
Aalst, van 11/9 t/m 18/10, open op
vrijdag van 15 tot 18 u. en op zat.en zondag van 14 tot 18 u.
• Gerda Blindeman
Recent werk, Gallerie `De Pe perbusse', Prins Boudewijnstraat 7;
8400 Oostende, van 13/11 t/m
3/12.
• Frank Bogaert
Recente schilderijen, eigen atelier,
Stationsstraat 58, 8700 Tielt, van 7
t/m 16/8.
• Germaan Bos
Schilderijen, De Kasteelhoeve,
Doorniksesteenweg 314, 8582
Avelgem-Outryve, tot 13/10.
• Dirk Celis
Realistische beelden, Ganzendries
Art Gallery, Kerkplein 1, 3212 Pellenberg, tot 27/11, vrij- en zaterdag
van 14-19 u, zondag van 10-19 u.
• Jacques Chaidron
Recent werk, Argo Modern and
Contemporary Art Gallery, Zeedijk
34,7 8300 Knokke-Zoute, van
25/7 t/m 19/8.
• Johan Clarysse
Schilderijen, Westrand Galerij,
1700 Dilbeek, van 5 t/m 27/9.
• Luc Peter Crombe
Huldetentoonstelling, Inkomhal
van het Casino-Kursaal van Oostende, van 1 t/m 29/8.
• Salvador Dali
Grafische werken en brons, Kunstcentrum Hof Ten Doeyer, Beekmeersstraat 9, 9636 Nederzwalm,
van 13/9 t/m 4/10.
• Michel Delaere
Wandsculpturen, Argo Modern
and Contemporary Art Gallery,
Zeedijk 734, 8300 Knokke-Zoute,
van 22/8 t/m 24/9.

• Marie-Paule Delhaise
Art Collection kaarsen, Galerij Belarte, Kortestraat 3, 3000 Leuven,
van 19/11 t/m 31/12, open van
woensdag t/m zaterdag van 10.3013.30 u. en van 14.30-18 u.
• Luc De Meer
Y
Mixed media-schilderijen en objecten, Kunsthuis Loosveldt, Romestraat 41, 8400 Oostende, van
12/9 t/m 11/10, van donder- tot zaterdag van 14-18 u., op zondag en
feestdagen van 15-18 u.

• Renee Kempen
Recent werk, Kunstcentrum
Vaalbeek, Prosperdreef 9, 3054
Vaalbeek, van 6 t/m 20/12.
• Hilde Keunen
Recent werk, CIAP, Zuivelmarkt
44, 3500 Hasselt, van 7/8 t/m 12/9.
• Imi Knoebel
Recent werk, Deweer Art Gallery,
Tiegemstraat 6A, 8553 Otegem,
van 21/11 t/m 20/12.

• Dominique D'Orange
Realistische schilderijen, A. Demedtshuis, St.-Bavostraat 15, 8710
St.-Baafs-Vijve, van 3 t/m 25/10.

• Jan Leenknegt
Glasramen,glassculpturen in atelier, tuin en binnentuin, Savooistraat 133, 9600 Ronse, open op 18,
19, 20, 25, 26, 27 set.
en 2, 3 en 4
P
okt.

• Vic Gentils
Overzichtstentoonstelling 19411990, Koninklijk Museum voor
Schone Kunsten, Leopold de
Waelplein, 2000 Antwerpen, van
4/7 t/m 6/9.

• Andre Loriers
Recente schilderijen, Tienschuur,
Heuvelhofstraat, Laar(Landen),
van 5 t/m 13/9.

• Rafael Gorsen
Schilderijen 'Clair-Obscur', Vertigo Modern Art Gallery, Muntstraat
38, 3000 Leuven, van 5/9 t/m 15/
10; open van dinsdag t/m zaterdag
van 11-18 u.
• Luc Hoekx
Schilderijen, Dommelhof, Toekomstlaan 5, 3910 Neerpelt, van
25/09 t/m 25/10, dagelijks van 1012 en 14-17 u; zondags van 14-17
u;gesloten op zaterdag.
• Gerty Hoewaer
Recente olieverfschilderijen,aquarellen enpastels, Galerij T'2000,
Stationsstraat 11, Tongeren, van
14/11 t/m 6/12, open in de namiddag en tijdens weekeinde.
• Steven Holl
Architectuur, deSingel, Desguinlei
25, 2018 Antwerpen, van 6/10 t/m
15/11; van dinsdag t/m zondag van
14-18 u.
• Renaat Ivens
Recent werk, AD Gallery, Romestraat 6, 8400 Oostende, van 5/9
t/m 11/10, van donderdag tot zondag van 14-18 u.
• Peter Jacquemyn
Beelden, tekeningen en schilderijen, CC Dommelhof, Toekomstlaan 5, 3910 Neerpelt, van 14/11
t/m 20/12, dagelijks van 10-12 en
van 14-17 u., zondag van 14-17 u.,
op zaterdag gesloten.
• Ilya Kabakov
Installaties, Deweer Art Gallery,
Tiegemstraat 6A, 8553 Otegem,
van 10/10 t/m 8/11.
• Danny Kalter
Juwelen, Casino Kursaal Oostende, van 28/6 t/m 10/7.

• Jo Masureel
Schilderijen, Kunstcentrum 't Hof
te Puttens, Wichelsestraat 20-22,
9340 Lede, van 4 t/m 27/9.
• Gabriel Meiring
Schilderijen, Kunstgalerij van het
Thermae Palace Hotel, Koningin
Astridlaan 7, 8400 Oostende, van
25/7 t/m 31/8.
• Gust Michiels
Recent werk, Gust Michiels, Gallerie `De Peperbusse', Prins Boudewijn
straat 7, 8400 Oostende, van
11/12 t/m 31/12.
• Mark Pannemans
Meubeldesign, Casino Kursaal
Oostende, 28/6 t/m 10/7.
• Willy Peeters
Beeldhouwwerk, Opsis Art Gallery, T. Faberstraat 3, 8670 Oostduinkerke, van 4/7 t/m 30/7.
• Jordan Petrov (Roemenie)
Schilderijen, Kunstcentrum, Prosperdreef 9, 3054 Vaalbeek, van
8 t/m 22/11.
• Fernand Pire
Recente schilderijen op glasplaat
of doek, Argo, Modern and Contemporary Art Gallery, Zeedijk
734, 8300 Knokke-Zoute, tot 12/
11, dagelijks van 11-13 u en van
14.30-18 u.
• Patrick Poels
Foto' s, CIAP, Zuivelmarkt 44,
3500 Hasselt, toegankelijk tot 24/
10 van di. tot vr. van 14-18 u, za. tot
17 u.
• Aime Put
Tekeningen en schilderijen, Kasteel Ter Poorten, Diepenbekerweg
65, 3500 Hasselt, van 21/9 t/m 9/1/
93, open tijdens kantooruren.

• Michel Seuphor
Overzichtstentoonstelling, Museum Dhondt-Dhaenens, Museumlaan 14, Deurle, van 27/9 t/m 1/11,
wo-vrij: 14-18 u; za-zondag: 10-12
en 14-18 u.
• Simone
Recente schilderijen, Argo Modern and Contemporary Art Gallery, Zeedijk 734, 8300 KnokkeZoute, van 27/6 t/m 22/7.
• Adi Steurbaut
Recente schilderijen, Atelier 686,
Zeedijk 686, 8300 Knokke, van 1
t/m 30/7.
• Marcel Taton
Beeldhouwwerk en zand, Casino
Kursaal Oostende, van 10/6 t/m
10/7.
• Gunter Tuzina
Schilderijen, tekeningen en beelden, Galerie Fortlaan 17, Fortlaan
17, 9000 Gent, van 13/9 t/m 31/10,
woe-do-vrij: 10.30-12 u en, 14-18
u; zat-zon: 10.30-18.30 u.
• Felix Valloton
Rijksmuseum Van Gogh, P. Potterstraat 7, Amsterdam, tot 1/11; van
ma-zaterdag: 10-17 u.; zon- en
feestdagen: 13-17 u.
• Roger Van Belle hem
Huldetentoonstelling, Grote Erehal van het Casino Kursaal van
Oostende, van 27/6 t/m 29/8.
• Suzy Van Bever
Recent beeldend werk, TaverneRestaurant 't Kasteel, Haachtsebaan 85, Keerbergen, van 25/7 t/m
10/9.
• Noel Vandorpe
Olieverfschilderijen,
Ontmoetingscentrum Geluveld, 26 en 27/9.
• Andre Van Eeghem
Schilderijen, Kunstcentrum 't Hof
te Puttens, Wichelsestraat 20-22,
9340 Lede, van 4 t/m 27/9.
• Charles van Gisbergen
Lithografieen, Galerij Brabo,
Desguinlei 100, 2018 Antwerpen,
van 12/9 t/m 25/10; op werkdagen
van 9-17 u.; op zondagen 14-17 u.
• Marijke Van Kenhove
Schilderijen, Tibury's Art Gallery,
Minderbroedersstraat 18 en Grote
Markt 32, 3800 St.-Truiden, van
11/9 t/m 13/10.
• Alfons Van Meervenne
Dierenschilderijen, Kunstcentrum
Vaalbeek, Prosperdreef 9, 3054
Vaalbeek, van 11 t/m 25/10.
• Marijke Van Neygen
Schilderijen, Ganzendries Art Gallery, Kerkplein 3212 Pellenberg,
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tot 30/10, vrijdag en zaterdag van
14-19 u, zondag van 10-19 u.

mestraat 6, 8400 Oostende, van 4/7
t/m 23/8.

• Vercaemer
Abstracte schilderijen, A. Demedtshuis, St.-Bavostraat 15, 8710
St.-Baafs-Vijve, van 5 t/m 20/12.

– 'Jong Talent - Laureaten Dirk
Boutsprijs', met werk van Raymond Allaerts, An Heyman en
Willy Lan mans, ABB-Galerij,
Hoekgebouw Diestsevest, 3000
Leuven, van 13/7 t/m 22/8.

• Mark Verstockt
`Squaring the Square', Art Gallery
Roussel, Oude Burg 4, 8000 Brugge, van 20/9 t/m 8/11, do., vrij., zat.
en zondag van 14-18 u.
• Ria Verhaeghe
Schilderijen, Gele Zaal, Nonnemeersstraat 26, 9000 Gent, van
18/9 t/m 31/10, weekdagen van
9-17 u., zaterdag van 14-18 u.
• Katy Wieme
Schilderijen, Art Gallery Branzinni, Fortenstraat 111, 9250 Waasmunster, van 7/8 t/m 15/9.
• Maya Wildevuur
Schilderijen, CC Anto Diez, Centrumplein, 8450 Bredene, van
12 t/m 25/8.
• Nelly Windels
Landschappen, vlastaferelen, marines en figuren, Foyer Stadsschouwburg, Kortrijk, van 4 t/m
14/9.
• Groepstentoonstellingen
– `Comme deuxgarcons' , werk
van Werner Mannaers en Dirk
Vander Eecken, AD Gallery, Ro-

– 'Selective 92' , Galeries Beukenhof, Ronde van Vlaanderenstraat 9,
9690 Kluisbergen (Kwaremontberg), van 14/6 t/m 12/9 met werk
van Michel Provost, Elise Lamotte,
Frank Derie, Piet Willequet, Roland De Voider, Jan Leenknegt,
Piet Peere, Hans Soenen, Gaudin,
Morlaine, A. Torrekens, Marc Bossis, Sadeleer, L. Reypens, G. Couteau, W. Verhasselt, J. Landry, A.
Steurbaut, H. Decavata, An Jia, R.
Haeck, David Louis Little, Myriam
Eykens, Renaat Sae en Wolfgang
Zelmer.
– Jean-Pierre Lefebvre, Christian
Verkaemer en Klaus Verscheure,
recent werk, Atelier De Gryse,
Gentsesteenweg 41, 8500 Kortrijk,
van 28/8 t/m 20/9, dagelijks (behalve dinsdag) van 10-12 en van
14-19 u.
– 'The Tres Collection', Tres Galeria, Zwevegemstraat 30, 8500
Kortrijk, van 6/9 t/m 21/9, werk
van Mark Van 0, Brigitte Pattyn,
Paul Vandekerckhove, Jean-Jacues Deweerdt, Pol Deblauwe,
q

Stefaan Roelstraete, Philippe Callemeyn, Hugo De Leener en Roger
Anseel.
– Galerie Spaarkrediet, Vlamingstraat 62, 8000 Brugge, Internationale Tentoonstelling van schilderijen, sculpturen en grafiek, van
1/9 t/m 27/9, met werk van Jacques
Bruynserade (B), aquarel; Patrick
Fes (B), sculpturen; Eddy Hoet
(B), schilderijen; Vic Mahieu (B),
sculpturen; Helwig Putter (D),
schilderijen; Iro Sohn (D), sculpturen; Granzo (J), zeefdruk; Corrie
Olthof (N), schilderijen; Caroline
Van Lange (N), sculpturen; Truus
Lemahieu(Venezuela), schilderijen en Paul Connor (VS), boutskool-pastel.
– `Viermaal Kunstambacht' met
werk van Marc Dejonghe (grafiek),
Brigitte Derere (poppen), Veronique Muylle (quilts) en Rita Pauwels(glas), O.C. Bibliotheek,
Gemeentelijke Hovingen, Vanackerestraat 18, Wevelgem, van 4
t/m 30/9.
– 'Scanning 1992' met de Russische kunstenaars Serguei Volkov
en Vadim Zakharov, Deweer Art
Gallery, Tiegemstraat 6A, 8553
Otegem, van 29/8 t/m 4/10.
– Selectie Anto Diez Prijs voor
Grafiek 1992, CC Anto Diez, Centrumplein, 8450 Bredene, van 4 t/m
25/10, van dinsdag t/m zondag van
14 tot 19 u.

– 'Die FrOhliche Wissenschaft' ,
Aernout Mik en Adam Kalkin, Deweer Art Gallery, Tiegemstraat
6A, 8553 Otegem, van 3/10 t/m
25/10.
– Pol Pazmany, Rita Vantomme
en Andreas Vanhulle, Atelier De
Gryse, Gentsesteenweg 41, 8500
Kortrijk, van 2/10 t/m 2/11, dagelijks van 10-12 en van 14-19 (behalve op dinsdag).
– Selectie Hembecca 92, C.C.
Brussel, Oude St.-Nicolaaskerk,
St.-Nikolaasplein 5, Neder-overHeembeek, tot 25/10, werk van de
kunstschilders Raymond Allaerts
(Leuven), Patrick Baele (Heusden), Leopold Brasseur (Brussel),
Johan Clarysse (Brugge), Nevrat
Copur (Brussel), An Deceuninck
(Knokke-Heist), Georges De
Goeyse (Brussel), Marleen De Henau (Brussel), Muriel Forconi (Flemalle), Marie-Christine Meersschaert (Brussel), Christiane
Meewis (Geetbets), Jean-Luc
Moerman (Brussel), Louise-Marie
Preux(Veltem), Marie-Paule Raigoso (St.-Martens-Bode Annette Ronchin (Vincenza-Italia),
Els Smits (Westmalle), Peter Tuaerts (Brussel), Marc Van Boom
Y
(Edegem), Edith Vandevelde (Lennik), Jan Vandendriessche(Dilbeek), Jenny Van Gimst (AntwerP en).

R.D.
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`Ter Hoogserleie', Hondstraat 6, 8700 Tielt.

LITERAIR PROZA
• Felix Timmermans

De zeer schone uren vanjuffrouw
Symforosa, begijntjen & lk zag Cecilia komen - De harp van SintFranciscus (gall. met tekeningen
van Felix Timmermans) - Adriaan
Brouwer, uitg. Davidsfonds/Leuven, Blijde Inkomststraat 79-81,
3000 Leuven, 1991, 135 x 215 mm,
resp. 95, 270 en 138 blz., gebonden
resp. 625 fr., 695 fr. en 625 fr. - Met
deze drie delen sluit het Davidsfonds(voorlopig ?) de fraaie Timmermans-uitgave af. Drie decennia
liggen er tussen De zeer schone

uren vanjuffrouw Symforosa, begijntjen (1918) en Adriaan Brou-

wer, geschreven in 1944 maar postuum verschenen in 1948. Hiervan
verschenen nu resp. de 20ste en de
6de druk. De Harp van Sint-Franciscus(1932) werd grondig herzien
(versoberd) en in 1938 heruitgegeven. Nu litg
de 18de druk voor.
Eveneens in 1938 verscheen 1k zag
Cecilia komen waarvan nu de 10de
druk uitkwam. Met het verhaal van
Symforosa keert Timmermans terug naar de BegUnhofsproken
waarmee hi' debuteerde. De ontluikende liefde van een begijntje voor
de tuinman Martienus verstoort
haar innerlijke rust. Pas wanneer
zij beseft dat hi' na zijn intrede bij
de minderbroeders tochgelukkig
is, vindt Symforosa haar evenwicht
terug. Met dit fijnzinnig verhaal
toont Timmermans aan hoe liefde

gericht is op het geluk van de andere en hoe eengetormenteerde geest
weer tot rust kan komen in het besef van een hogere rede waarin de
andere zichgelukkig weet. Cecilia
is hetpoetisch liefdesverhaal van
een jongeman die in de Kempense
bossengenezing zoekt in afwachting van zijn huwelijk met Roelinde. Maar de ontmoeting met Cecilia verandert zijn leven en als zij
sterft, berust de ik-figuur in de verwachting van de flood. In de verstilde sfeer van ditpoetisch proza
wordt het 'Lied van God' dat
Cecilia' s vader schreef, verwerkelijkt: `Uw zang doorzindert alle
wezens en din en... Wij beluisteren het in elkanders ogen' (58).
Deze idylle vol ingehouden tragiek
is een sterk voorbeeld van Timmer-

mans' kracht om zijn lezers te ontroeren. De microcosmos uit voorgaande werken maakt in De Harp
plaats voor de weidse natuur waar
alles de lof van God zingt. Uit tal
vanpassages in zijn oeuvre spreekt
Timmermans' voorliefde voor de
heilige uit Assisi. De Harp is het
uitvoerig levensverhaal van Fransciscus waarin Timmermans verbeelding en documentatie laat samen aan. Ook hier is liefde het
sleutelwoord: liefde voor de natuur
en de mens, bij voorkeur de zwakke, en een die p verlangen God in
hen te ontmoeten. In de wondere
verhouding met Clara, waarin zowel het Symforosa- als het Ceciliamotief meespelen, wordt de liefde
gesublimeerd in beider verlangen
naar absolute onthechting. Die ar-

moede en deemoed bepalen ook
zijn beslistheid in de discussie over
de toekomst van de franciscaanse
beweging: 'Een minderbroeder
mag niets bijhebben dan zijn
harp... Dat is zijn ziel, waarmee hi'
Godgedurig looft' (217). Zoals de
geweldenaar Franciscus gedreven
werd door degeestelijke liefde, zo
werd de 17de-eeuwse schilder
Adriaan Brouwergedreven door
een driftig verlangen dat hem bij
een reeks vrouwen brengt: `Liefde
is hetgrote, volste leven, meer dan
kunst' (106). Stelt het eerste hem
teleur, dan werpt hi' zich weer op
het tweede: 'Kunst voor alles, ook
voor de liefde' (27). Door de directe ik-vorm en hetgejaagd vertelritme is Adriaan Brouwer een meesleend
boek waarin Timmermans
P
ook veel van zichzelf heeftgelegd.
Teen het verwijt dat er in zijn
werkengeen gedachten steken,
vraagt Brouwer ' of het leven weer
tegeven niet de grootste gedachte
is' (22). Brouwers bewogen zoektocht naar hetgeluk door de kunst
is ook Timmermans' weg: 'Ik voelde megelukkig' zegt Brouwer na
een bezoek aan Rembrandt, 'Kunst
moet iemandgelukkig kunnen maken' (52). Deze belijdenis van Felix Timmermans is voelbaar op
elke bladzijde van deze vier verhalen en romans die liefde en leven in
diverse toonaarden bezingen. Prof.
A. Keersmaekers'geduldig leesen speurwerk resulteerden ook dit
keer in een vlekkeloze tekstuitgave
die blijkens de colofons in dit stadium van het Timmermansonderzoek de meest betrouwbare is. Dat
onderzoek zal door dezegedeeltelike uitgave van Timmermans'
werk ongetwijfeld een nieuwe stimulans krijgen. Dat moge het Davidsfonds op zijn beurt stimuleren
om verder te denken aan een interale uitgave van het werk van de
g
Fe. Het respons op deze eerste
twaalfdelige reeks getuigt van die
onuitgesproken wens van velen.
p .l.
• Walter Gansemans
Jonas, schilder of geus? uitgave
Davidsfonds/Leuven, Blijde-Inkomststraat 78-91, 3000 Leuven,
1990, Kinder- en Jeugdreeks nr.
213, omslagtekening van Andre
Sollie, 125 x 200 mm, 120 blz.,
genaaid 375 fr. - BRT-journalist
Walter Gansemans debuteerde met
`Bang in Beiroet' en haalde er meteen de Boekenwelp mee binnen.
Een jaar later rolde 'Jonas, schilder
ofgeus' van de drukpers en die
creatie leverde de auteur deri's
Knokke-Heist van het beste jeugdboek op. De jury loofde het boeiende verhaal, de scherpe karaktertekening, de gedegen stijl, de rijke
woordenschat en degoede structuur. Deze historische roman is ontegensprekelijk geinspireerd door

het oeuvre van Pieter Breugel, die
trouwens in de ontknoping hoogst
persoonlijk zijn woordje meepraat.
De hoofdfiguren uit de spannende
lot liken wel in de taferelen van
P
de meester-schilder rond te waren.
De schrijver laat niet na de geInteresseerde lezer eenpak geschiedkundige weetjes mee te geven,
maar om de leer van Luther en Calvin, de inquisitie en de beeldenstorm inhoudelijk naar belangrijkheid te interpreteren lijkt de
doelgroep ' vanaf 14 jaar' net iets
overschat. Ingewijden lezen het
vlotteproza van Walter GanseRA
mans in een adem door...
• Godfried Bomans
Pa Pinkelman in depolitiek, uitg.
Amber/Amsterdam, verdeeld door
Standaard Uitgeverij, Belgielei
147a, 2018 Antwerpen, 1991',
geill. met zw.-w.-tekeningen van
Carol Voges, 150 x 215 mm, z.p.,
paperback 395 fr. - Na `De avonturen van Tante Pollewop' verscheen
deze uitgave die eigenlijk uit twee
delen samengesteld is: nl. 'Pa Pinkelman in depolitiek' en `De ona Pinkelman'
. Daar
sterfelijke
P
deze oorspronkelijk in stripvorm
uitgegeven verhalen voor het eerst
verschenen in 1952 is de inhoud
wat uit de tijd. Het voorwoord van
Henk van Gelder brengt enige opheldering en wijst erop dat de namen uit het verhaal minder belangrijk zijn. Er is vooral veel plezier te
beleven aan deparodierende
schrijfstijl van Bomans. Zijn zinswendingen en de aan zijn literaire
brein ontsproten gekke situaties
laten ons terdege genieten. SchitteD.V.d..B.
rende vertelkunst.
• Publius Vergilius Maro/Anton
van Wilderode
Veel werd hij over land en zee gedreven. Het epos van Aeneas, uitg.
Davidsfonds/ Leuven, 1990, 128 x
218 mm, 235 biz.,genaaid 495 fr. Wanneer eengerenommeerd dichter en een evengereputeerd klasleraar als Anton van Wilderode de
verzen van Vergilius vertaalt, dan
mogen we blindelings geloven dat
er een tweede kunstwerk ontstaat.
Reeds vanaf de eerste bladzijden
stelt men inderdaad vast dat de
Nederlandse tekst erg vloeiend
leest en door het verhaal op sleeptouwgenomen leest men steeds
verder. Wie eertijds met belangstelling de Aeneis in klasverband
heeftgelezen, zal met dit boek blij
zijn dit epos te kunnen meebeleven. En voor wie het eerst kennis
maakt met Vergilius kunnen we
g
een betere ids wensen. Van de
twaalf boeken waaruit de Aeneis
bestaat, zijn er hier zes vertaald. De
aantrekkelijkheid van de uitgave
wordt ten zeerste verhoogd door de
erg verhelderende inleiding, waarin Van Wilderode de schrijver Ver-

gilius en zijn werk tot leven roe
met de wereld en de tijd waarin hi'
heeftgeleefd. Ook het register van
persoons- en plaatsnamen is erg
verrijkend voor de aandachtige lezer. Dat het hier een zevende druk
betreft,getuigt van de belangstelR.D.
ling dat het boek geniet.
• Wim Spekking
De bijbel en zijn verhalen. Teksten
uit de Willebrordvertaling, uitg.
Lannoo/ Katholieke Bijbelstichting, Tielt-Boxtel, 1991, naar een
Spaanse editie van J.M. Rovira
Belloso (tekstkeuze) en Carme
Sole Vendrell (illustraties),gen].
met kleurenreprodukties en kaarten, 225 x 290 mm, 327 blz.,gebonden 1.480 fr. - Kinderen en volwassenen samenbrengen rond het Boek
der boeken, dit is de bedoeling van
deze nieuwe kinderbijbel. Een absoluut hoogtepunt is zijn genre !
Reikt men het Oude Testament aan
als eengeloofsgeschiedenis van
het yolk van Israel dat God iets met
hen voorheeft en het besef van de
eerste christenen dat God in Jezus
zijn verbond met mensen wereldwijd vernieuwt. De keuze en ordening van verhalen die dit inzicht
verduidelijken, is de grote vernieuwing van deze kinderbijbel. De bijbel wordt niet meergeopend met
het scheppingsverhaal (waardoor
Genesis toch nog als een ontstaansverhaal zou kunnen beschouwd
worden), maar door het teplaatsen
na de koningen en profeten wordt
hetgeaccentueerd als een geloofsverhaal van het yolk van Israel dat
zich tijdens de Babylonische ballingschap opnieuw vragen ging
stellen over het aloude verbond van
God met de mensen. Dat men
psalm 116 plots aantreft na het
Laatste Avondmaal, verrast misschien maar is betekenisvol voor
een danklied om het leven dat het
haalt op de dood. Dat catecheten en
ouders voortaan met kinderen zó de
bijbel kunnen lezen en erover spreken, is een hoopvolle gedachte.
Hier staat men mijlenver van de
oude Canisiusuitgave en via de
voor kinderen hertaalde Willebrordvertaling is de vernieuwde
visie van de exegeten op de bijbelse
verhalen in dit werk volledig verwerkt. De ronduit schitterende illustraties van Carmen Sole Vendrell zullen de lectuur en het
gesprek inspireren. De bijbel en
zijn verhalen is niet alleen een boek
om uit voor te lezen of zelf te lezen.
Het ideaal zou zijn dat volwassenen en kinderen het samen lezen en
met elkaar eroverpraten. De klas of
de leefkamer wordt dan misschien
een stukje leerhuis. En daar verdient dit boek niet zomaar een
plaats op de boeken lank. Het ma
open blijven liggen bij een van die
aloude verhalen en een van die
heerlijke illustraties.
p.l.

• Jaap Goedegebuure &
Anne Marie Musschoot
Hedendaagse Nederlandstalige
prozaschrijvers, uitg. Stichting
Ons Erfdeel vzw, Murissonstraat
260, 8183 Rekkem, 1991,geIll.
met zw.-w.-portretfoto' s van behandelde auteurs, 130 x 200 mm,
128 blz.,
paperback 600 fr. / f 36.
Eveneens in het Frans (Prosateurs
neerlandophones contemporains),
het Engels (Contemporary Fiction
of the Low Countries) en het Duits
(ZeitgenOssische niederlandischsprachige ProsaschriftstellerInnen) verschenen. - Sinds jaar en
dag geeft de Stichting Ons Erfdeel
boekjes uit over belangrijke aspecten van de cultuur van de Lage
Landen, o.m. `De Nederlandse taal
engeschiedenis' dat eveneens in
diverse talen is uitgegeven. Onderhavig werk is de jongste uitgave in
die reeks. In een eerste deel schrijven de auteurs (allebei hoogleraars
in de Nederlandse letterkunde:
Goedegebuur in Tilburg en Musschoot in Gent) een overzicht van
de actuele Nederlandse literatuur,
waarbij volgende auteurs expliciet
behandeld worden: Gerard Reve,
W.F. Hermans, Hary Mulisch,
Hugo Claus, Hella S. Haase, Paul
de Wispelaere, No Michiels, Cees
Nooteboom, Gerrit Knol, Jeroen
Brouwers, Walter van den Broeck,
Monika van Paemel, Stefan Hertmans en als afronding een stukje
over de Ned. letterkunde op de
Antillen en Suriname met o.a.
Frank Martinus Arlon. Daarna
volt een bloemlezing met fragmenten uit het werk van deze auteurs. Een erg lofwaardig initiatief
dat heel wat zal bijdragen tot de
bekendmaking en waardering van
onze literatuur... als de boekjes
voldoende verspreid worden (als
geschenkboekjes ?) in het buitenland.
R.D.
• Cloots, De Paepe, Dequeker,
Vandemaere, Vermeulen
Genesis engodendeemstering,
uitgave Postuniversitair Centrum
West-Vlaanderen, KUL-Campus
Kortrijk, E. Sabbelaan, 8500 Kortrijk, gill., 157 blz., paperback
350 fr. - In het academiejaar 199192 organiseerde het Postuniversitair Centrum West-Vlaanderen op
de KUL-Campus Kortrijk een
reeks van vier lezen en over 'Genesis en Godendeemstering' . Dit
thema omvatte een zoektocht naar
de oorsprong van mens en wereld,
met aandacht voor scheppingsverhalen in Zuid-Amerika, Afrika,
IJsland en de bijbelse wereld. De
teksten van deze lezen en werden
achterafgebundeld tot onderhavig
e bundel.
A. v.D.
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bundel niet aan zijn proefstuk; van
hem horen we beslist nog in de
toekomst !
u. v.

• Iris van de Casteele

Emma, uitg. Van Hoestenberghe,

• J. Verbruggen-Franck

Stationsstraat 17, 9990 Maldegem,
150 x 220 mm, 32 blz. - Eennante bundelgedichten over de
grootmoeder van de schrijfster.
Prachtige poetische beeldentaal
met soms bijna profetische allure
en tegelijk ook heel ontroerende
gedichten die de zin van het lijden
niet uit de weg aan. Met een grote
relativerende kracht leer je doorheen deze bundel hoe met lijden om
tegaan en het te verwerken. Niet zo
vaak lees je gedichten van deze
allure: er komt eengedrevenheid
op je of die je bij je nekvel grijpt en
niet zomaar lost. Naar dezegedichten moet je wel luisteren. Ze raken
de mens tot in het diepste van zijn
ziel en ze doen onwillekeurig denken aan Munch' s `Schreeuw' . Een
schitterende ode aan eenpsychisch
getormenteerde vrouw. En zegt de
dichteres: 'Ik zal zin en / haar
naam / tot ze opstaat / tot ze wolk is
/ tot ze wier is.'
DVK

Aquarellen en poezie, uitg. in eigen

• Christina Guirlande

De ruimte tussen de reels, uitg.
't Prieeltje, Demerstraat 32 bus 7,
3290 Diest, 1991, reeks Muzesprokkels, 240 x 165 mm, 64 blz. Opnieuw een prachtige bundel gedichten van Christina Guirlande, al
vaker opgemerkt en onderscheiden
en terecht. Het zijn gedichten die
met sobere beelden en een fraaie
sierlijke taal een beroep doen op de
zelfactiviteit van de lezer. Deedichten ogen makkelijk, maar iedere reel bevat zoveel meer. Bij het
herlezen ontdek je steeds weer
nieuwe landschappen en gezichtspunten. Een bundel om voorzichtig
van teproeven en traag tot je te
laten doordringen, poezie van het
zuiverstegehalte. Zo zegt de dichteres het: `De woorden draaien om
hun as / en vatten vuur / tussen de
reels I in dit enig uur.'
DVK
• Laurent Lambrecht

Uit de maat van de tijd, uitg.
't Kofschip, Eug. Laermansstraat
10, 2020 Antwerpen, 1990, 145 x
210 mm, 48 blz.,genaaid, 300 fr. Een opmerkelijke debuutbundel
waarmee Laurent Lambrecht in de
actualiteit treedt. Hi' maakt gebruik van mooie, sfeervolle enpoetische beelden. Zijn `Uit de maat
van de tijd' is een tijdsgegeven
waarin zijn filosofische gevoeligheden niet ver weg zijn. De gedichten slaan terug op het verleden en
een nostalgisch trekje is in zijn
poezie steeds terug te vinden, sterk
verbonden met het gevoelsleven
van de auteur. Lambrecht hanteert
een heldere taal en een zuiver Nederlands. Deze dichter uit SintAgatha-Rode is met zijn debuut-

beheer, 1991 (bestellen via rek. nr.
403-7111011-14, t.n.v. P. PeetersVerbruggen, Gilles de Pelichylei
97, 2970 's Gravenwezel) met een
Woord Vooraf van Anton van Wilderode (De stem van de stilte) en
Rene Turkry (De aquarel als troostende muze),gall. met reprodukties van aquarellen van de auteur,
245 x 300 mm, 128 blz.,gebonden
in linnen band met stofwikkel
2100 fr. - Met dit boek waarin
mooi-ogende aquarellen telkens
geflankeerd worden door goed-lezendegedichten, heeft mevr. J.
Franck een treffende hulde willen
brengen aan haar reeds in 1981
overleden man, Renaat Verbruggen, de befaamde opera-zanger en
directeur van de Kon. Vlaamse
Opera, van wie Jan Brouwers in
Vlaanderen, nr. 194(jg. 32, meijuni 1983, blz. 158-159) een indringend portret heeft geschreven.
Het boek is een luxueus kunstboek
geworden, waarin zestig aquarellen te kijk staan. Zij heeft in dit
icturale werk de natuur in al haar
P
facetten vastgelegd... naast bospartije
n, zien we er rivierboorden en
landelijke dreven, kabbelende
beekjes, winterzichten, avondluchten en berglandschappen... Een
rijkdom vol nostalgische pracht.
Wie met aandacht deze aquarellen
bekijkt, voelt de grote liefde aan,
waarmee de kunstenares het natuurtafereel heeft vastgelegd. In de
meeste beelden zit er een treffende
harmonie tussen het wazige en de
detaillering. Dit moge op het eerste
ezicht een contradictio in terminis
g
liken, toch vind ik dit een opvallend kenmerk van haar aquareltechniek. In evenveelglasheldere
gedichten heeft de auteur diezelfde
natuur beschreven. Je vraagt je als
lezer voortdurend of waarin de
kunstenares zich het best heeft uitgedrukt... in het beeld of gedicht.
Wie zich onbevangen wil overgeven aan deze klassiekepoezie, zich
laat meeste en door het melodische ritme en rijm van deze verzen,
wordt beloond met eengevoel van
vrede en rust. Het boek is een fij ng
esle pen parel waarvan we wensen
dat vele kunstminnende lezers het
zullen koesteren. De uitgave werd
op slechts 500 exemplaren gedrukt.

R.D.
• La Fontaine

Berijmde vertellingen
verhalen,
en ,
uitg. Manteau, Isabellalei 76, 2018
Antwerpen, 1991, gmp 412, 125 x
200 mm, 136 blz.,paperback
595 fr. - We kennen allemaal Jean
de la Fontaine van de bekende nogal moraliserende fabels, maar reeds

in 1655(drie jaar voor het verschijnen van zijn eerste fabels) publiceerde hi'j al een eerste bundel
speelse verhalen, geInspireerd
door Boccaccio en Ariosto. Deze
ietwat erotische vertellingen uit de
renaissance werden door `La Fontaine' meesterlijk herwerkt in een
sierlijke versvorm en kennen groot
succes. Vanwege de geestelijkheid
was er echter heel wat ergernis en
druk, en de tekst werd clandestien
g
edrukt. De speelse verteltrant, de
burleske humor en de vrijmoedigheid die uit deze 'berijmde vertellingen' spreken, kunnen de hedendaagse lezer zeker bekoren. In een
voortreffelijk Nederlands vertaald
en bewerkt door Jan van den Berg.

DVK
• Piet Bekaert

Een kathedraal als troostprijs, 77
gedichten, uitg. Lannoo/Tielt,
1991, 250 x 340 mm, 61 blz., gebonden 1000 fr. - Bij Lannoo verscheen in een luxueuze uitgave de
bundel Een kathedraal als troostp
rijs van de schilder Piet Bekaert.
Er ens omschrijft hi' zijn verzen
als ' zondagvoormiddaggedichten'. Daarmee typeert hi' zelf goed
het karakter van dezepoezie. Bekaert is een soort `zondagsdichter'
in de dubbele betekenis van het
woord: zijn gedichten ontstaan in
g
de mare
van zijn
beeldend werk en
ze roe en met zijn 'verbloemde
verbeelding' een wereld op die
doet denken aan de zonnige dagen
in een Vlaams dorp van weleer. Hi'
creeert in woorden als het ware een
eiland buiten de hedendaagse realiteit, een soort Arcadie van zon,
groen, vogels, harmonie en geluk,
waar witte vredesduiven 'een kathedraal als troostprijs' krijgen.
Bekaert beschikt over een speelse
en soepele verbeelding en over een
vaardigheid in het vinden van metaforen, die doen denken aan de
eerstejaren van het nieuw-realisme
(een vroege H. de Coninck b.v.).
Ook hi' laat de din en uit zijn onmiddellijke omgeving en zijn fantasiegeregeld — ook letterlijk —
in zijn gedichten binnentreden en
zich daar thuisvoelen. Een bundel
als deze valt in feite buiten het
circuit van wat zich meestal als
poezie aandient. Wellicht heeft de
auteur ookgeen andere bedoeling
dan de lezer even we g te voeren uit
de sleur van het dagelijks leven,
hem te besprenkelen met 'een
blauwparfum' en mee te laten genieten van de hier ten toongespreide weelde. In die zin moet ook de
mooie, begeleidende tekst van Anton van Wilderodegelezen worden, die de achterplat siert. rvdp
• Jan Visser

Over het water. Over de stad, uitg.
Visser/Amsterdam, 1990, 120 x
205 mm, 32 blz.,geplakt. - Sinds

`Verzameldegedichten' (1972),
`Klaar water' (1978), `De Katharen
komen' (1981), `Daglicht/NachtLicht' (1983) en 'Ik ken je van gezicht' (1987) is de Soesterse dichter/ aan zijn zesde bundel
toe. 'Over het water/Over de stad'
valt in drie delen uiteen. In een
eerste deel met negen gedichten
onder bevreemdende titels worden
vreemdaardige personages ten tonelegevoerd. Of zijn een 'croque
monsieur' een `rneimeisje' of 'een
claqeur' een vreemdsoortige optredens ? De vijf gedichten van het
tweede deel roe en de stem op van
vijf soorten huizen: een flat, een
gezinswoning met tuintje, een
landgoed, het koninklijk paleis en
ten slotte de 'cives susati', hetgemeentehuis. In dit nieuw opgetrokkenpand heet de dichter de burgers
welkom. 'Korn op voor rechten,
voor de diensten van dit huis,gestoffeerd metprocedures.' Ook in
de tiengedichten van het derde deel
ontmoeten we een dichter die zijn
beelden aaneenprikt met woordzinsneden die de bevreemdende
sfeer rondom hem illustreren.

rmdp
• Firmin van der Poorten
Vluchtig, uitg. in eigen beheer
(Merestraat 141, 9300 Aalst),geill.
met schetsen van Walter Schelfhout, 150 x 210 mm, 27 blz.,geniet
250 fr. - Zoals de titel van ditpazie- en schetsboekje het aanduidt,
zijn dit enkele vluchtige poetische
notities en mijmeringen bij dagdagelijkse din en, die getuigen van
zin voor hetpicturale detail en anderzijds stilstaan bij de vergankelijkheid
va het bestaan. In zekere
n
zin vormt ditplaketje een uitloper
van de twee bundels die de dichter
vorig jaar, n.a.v. zijn 70ste ver'dag liet verschijnen (zie Vlaanderen, nr. 239, blz. 43).
rvdp

VARIA
• Julien van Remoortere

Ippa's Abdijengids voor Belie,
uitg. Lannoo/Tielt, 1990, 110 x 200
mm,geill. met kleurenfoto' s (Hilde van Remoortere), en tekeningen
Ste bane Herman) en plattegronden, 432 blz.,gebonden 595 fr. Dit is de achtstegids in de reeks
van 'Ippa' s'-gidsen en bestrijkt
thans onze 'abdijen-rijkdom' : in
het totaal worden 77 abdijen, priorijen, abdijrestanten of -rulnes beschreven. Daarbij golden als kriteria: onzegrote en aloude abdijen
mochten niet ontbreken, de 9provincies moesten in het overzicht
aan bod komen en elke kloosterorde die een abdij rijk is, moest in de
gids aanwezig zijn. Daarbij werd in

de omgeving van de abdijen (waar
dat mogelijk was) telkens een wandeling uitgestippeld met opgave
vanparkeergelegenheid bij de
startplaats, de afstand, de bezienswaardigheden onderweg en verduidelijkt met een plattegrond. Een
originele en verrijkende combinatie ! Aan de hand van symbolen
vernemen we of de abdij nog bewoond wordt door kloosterlingen
of niet en of het enkel om een ruIne
aat. Alleen al om het documentair
g
overzicht is dit boekje een rijk bezit, maar voor wie de abdijen als
tempels van onze cultuur en beschaving wil bezoeken is het onmisbaar. Na een historische schets
vangroei en bloei, opgang en onder an van onze abdijen — een
geschiedenis van 15 eeuwen, zegt
de auteur — worden de bezochte
abdijen per provincie beschreven.
Antwerpen komt aan bod met zeven abdijen (Westmalle, Moll
Postel, Tongerlo-Westerlo, OudTurnhout, Bornem, Brecht en Hemiksem), Brabant met achttien
(Averbode, Affligem, Grimbergen, Opheylissem, Bois-Seigneur-Isaac, Villers-la-Ville, Heverlee (2), Kessel-Lo, Leuven (2),
Elsene, Groot-Bijgaarden, Hoeilaart, Jette, Oudergem (2), Oplinter
en Nijvel); Henegouwen met zeven
Vellereille(Cambron-Casteau,
les-Brayeux, Gozee, Forges,
Fleurus, Doornik en Lobbes);
Limburg met zes (Kerniel, Achel,
St.-Truiden, Lanaken, Kuringen en
Munsterbilzen); Luik met zes
(Charneux, Stavelot, S aintSeverin-en-Condroz, Malmedy,
Luik en Seraing); Luxemburg met
drie(Villers-Devant-Orval, SaintHubert en Bouillon); Namen met
zes(Denee, Floreffe, Dinant, Chevetogne, Marche-les-Dames en
Maredret); Namen met drie (Malonne, Rochefort en Saint-Gerard
en Brogne); Oost-Vlaanderen met
elf (Dendermonde (2), Waasmunster, Geraardsbergen, Gent (3),
Ninove, Drongen, Grimminge en
Oudenaarde) en West-Vlaanderen
ten slotte met negen (Koksijde/
Brugge, Gistel/Brugge, St.-Andries-Brugge, Brugge (2), Male,
Westvleteren, Lissewege en
Oudenburg). De illustratie met
kleurenfoto's van Hilde van Remoortere (dochter van de auteur)
en tekeningen van Stephane Herman maakt van degids een boeiend
kijkboek. Van Remoortere zou zijn
naam oneer aan doen, mocht hi'
van de abdijenbezoeken de gelegenheid niet benutten om ons te
onderhouden overspij s en drank'.
De lader-artkeltjes' waarin hi' het
heeft over trappisten- en abdijbier
en abdijkazen geven ons alvast het
water in de mond ! Een register van
abdijnamen en een van plaatsnamen sluiten het instructief boekje
af.
R.D.

• Julien van Remoortere

Ippa's Stedengids van Belie, uitg.
Lannoo/Tielt, 1991, 110 x 200 mm,
gall. met kleurenfoto's (Hilde van
Remoortere), zw.-w.-tekeningen
(Stephane Herman) en plattegronden, 432 blz.,gebonden 595 fr. De doorgewinterde toerist-auteur,
Julien van Remoortere, levert met
onderhavig boek zijn negende
Ippaids
g
af en tevens het zoveelste
niet-meer-na-te-tellen toeristisch
boek. Andermaal is deze uitgave
een vlotte enpraktische ids geworden, waarin uitgebreide bezoeken aan 36 Belgische steden beschreven worden. Perprovincie
worden telkens vier stedengepresenteerd: naast de hoofdplaats komen er telkens drie andere steden
aan bod: Brugge, Veurne, leper,
Kortrijk (W.-V1;), Gent, bendermonde, Oudenaarde, Aalst(0.V1.), Antwerpen, Lier, Herentals,
Mechelen(Antw.), Hasselt, St.Truiden, Tongeren, Maaseik
(Lim.), Brussel, Leuven, Tienen,
Nivelles(Bra.), Bergen, Doornik,
Binche, Chimay (Hen.), Namen,
Dinant, Couvin, Ciney (Nam.),
Luik, Eupen, Huy, Stavelot (Luik)
en Aarlen, Durbuy, Saint-Hubert
(Lux.). De bespreking van iedere
stad bestaat uit volgende elementen: adres voor informatie over de
stad; een bondige historische
schets; een uitgetekende wandeling langsheen de kunst-historische rijkdom en de schilderachtige
lekjes van de stad; niet te missen
P
attracties in en rond de stad; vermelding van het aanwezige `groen '
en de mogelijkheden tot actieve
recreatie; een rubriekje over eten
en drinken, typisch voor de behandelde stad/streek. M.a.w. een volledig programma voor bezoek aan
onze belangrijkste steden gebundeld in een handzaam boekje ! Aan
de hand van de behandeling van de
steden die we menen (goed) te kennen (Brugge, Kortrijk, leper en
Veurne) hebben we deze stedengids uitgeprobeerd en we mogen
g
etui gen dat Van Remoortere met
g
fans de test doorstaan heeft. Via
degepresenteerde wandelingen
komen we bij de belangrijkste bezienswaardigheden en krijgen we
telkens, weliswaar beknopt, voldoende uitleg om als bezoeker een
idee te vormen van de kunst-historische waarde van die bezienswaardigheden. Via de andere rubriekjes (attracties, evenementen,
natje en droogje') slaagt de auteur
erin de typische sfeer van de bezochte stad te laten aanvoelen. Een
speciaal woord van lof verdient
ook de illustratie in dit boek: de
mooie kleurenfoto's van Hilde van
Remoortere en de accurate tekeningen van Stephane Herman. Het
stedenschoon van ons land wordt
met dezegids voor velen toegankelijk en genietbaar.
R.D.

• Anne en Paul van Ypersele de
Strihou

Laken. Een kasteel in het Verlichte
Europ,
a uitg. Lannoo/Tielt, 1991,
kleurenillustr., 250 x 330 mm, 267
3.500 fr. - De stijblz.,gende interesse voor paleizen in
Brussel valt o.a. op door het feit dat
de laatstejaren enkele boeken in dit
verband verschenen. Tot de laatste
uitgaven behoort dit werk over het
Koninklijk Paleis van Laken. Als
kunsthistorici en vanuit hun beroep
zijn de auteurs goed geplaatst om
over ditgebouw een studie te
schrijven. De uitgave werdrijkelijk met vooral kleurenfoto's
lustreerd engetuigt van een verzorgde vormgeving. Inhoudelijk
behandelt het boek degeschiedenis, de bouwevolutie en de tuinarchitectuur van hetpaleis Schoonenberg' vanaf zijn oprichtingin
1781 als zomerverblijf van aartshertogin Maria-Christina en hertog
van Saksen-Teschen(gouverneurs-generaal en aanvoerders van
de Oostenrijkse Nederlanden) tot
in 1830. Deze korteperiode verklaart meteen ook de ondertitel. in
deze tijd van verlichting moeten
we namelijk de aankoop, de bouw
en de verdere ontwikkeling situeren. De noten, achteraan, bezorgen
ons een uitvoerige bronnenaanduiding. Een nuttig register sluit het
werk af.
J.L.M.
• Raymond Clement en
Jan Decreton

Halle. Een Bourgondisch feest,
uitg. Lannoo/Tielt, 1991, 85
kleurenillustr., 250 x 290 mm, 144
blz.,gebonden 1.650 fr. - In dit
boek worden drie thema' s behandeld: degeschiedenis van de stad,
zijn inwoners en 0.-L.-Vrouwvan-Halle. Wat dit laatste betreft
werd niet alleen aandacht besteed
aan het miraculeuze beeld zelf,
maar eveneens aan haar basiliek,
haar bedevaarten, haar devotie,
haarprocessie, haar kunstpatrimonium... Zo krijgen we een beeld van
het verleden en het heden. De vlot
geschreven tekst wordt duidelijk
ondersteund door meer dan schitterende kleurenfoto's van Jan Decreton. In hetgeheel van dit werk valt
op dat de auteur (Raymond Clement) no al wat aandacht besteedt
aan de feesten in Halle: de Mariale
P rocessie, het carnaval, de ommeg
an g in Lembeek... Blijkbaar vindt
men in Halle `altijd weer redenen
om uitbundig te vieren, liefst nog
lekker eten en drinken erbij, en met
muziek' . Achteraan is er een beknopte bibliografie. Een register
ontbreekt.
J.L.M.

goed dat er geregeld een samenvattend boek over degeschiedenis van
een stad verschijnt. Het is eveneens
g oed dat een stad zelf aan een derelijke uitgave meewerkt. Het is
g
ookgoed dat zo'n realisatie niet het
werk is van een auteur, maar dat
verschillende schrijvers, elk op het
gebied van hun eigen specialiteit,
eraan samen werken. Dit alles is
gebeurd met onderhavig boek.
Voeg daarbij een reeks fraaie
kleurenillustraties, enkele kaarten
engrafieken en de druk van uitgeverij Lannoo in Tielt, dan ma het
eindresultaat meer dangelezen en
bekeken worden. Het volumineuze
boek behandelt op een traditionele
manier de verschillende hoofdstukken van degeschiedenis van
een stad: het ontstaan, de middeleeuwen, de renaissance, de nieuwe
en nieuwste tijden, eventueel met
andere titels. Ook het wapenschild,
de toponymie en het stedelijk territorium komen aan bod. Een uit ebreide bibliografie en een register
J.L.M.
sluiten het boek af.
• Walter D'Hoore

Her Egmont-Arenbergpaleis te
Brussel, uitg. Lannoo/Tielt, 1991,
90 ill. in kleuren en zw.-w., 255 x
290 mm, 136 blz.,geb. 1.750 fr. Het ziet er naar uit dat weldra ieder
paleis in Brussel zijn eigen boek
zal hebben ! Na 'Het Kasteel van
Laken' maken we in dit boek kennis met het Egmont-Arenbergpaleis. Het boek werd traditioneel
op root formaat gedrukt en verlucht met eengamma aan (vooral
kleur) illustraties. Het werd even
gewoontegetrouw een luxe-uitve: kleurenstofwikkel, linnenkaft
metgoudopdruk, meestal fraaie afbeeldingen, ruime vormgeving...).
Het boek biedt ons uiteraard een
overzicht van degeschiedenis van
ditpaleis, die eigenlijk tot in de
middeleeuwen teruggaat. Het
groeide uit de samenvoeging van
een aantal 'hotels' Verder worden
ook de benamingen van dit gebouw
verklaard en krijgen we een beeld
van de architectuurgeschiedenis.
Ditgebeurt zowel aan de hand van
archiefteksten als vanplannen en
iconografisch materiaal. Een beschrijving van de bestaande gebouwen en een kennismaking met het
interieur mocht uiteraard niet ontbreken. In een laatste hoofdstuk
worden de restauraties toegelicht
evenals de huidige functie. De noten staan achteraan. Een bibliografie en een noodzakelijk register
sluiten het boek af.
J.L.M.
•

Andre Lehr

Beiaardkunst in de Lae
Landen,
g
•

Raymond Van Uytven e.a.

Degeschiedenis van Mechelen,
uitg. Lannoo/Tielt, 1991, 140 ill. in
kleuren en zw.-w., 255 x 295 mm,
318 blz.,gebonden 2.450 fr. - Het is

uitg. Lannoo/Tirion/Tielt, 1991,

g
all. in kleuren en zw.-w., 255 x
300 mm, 320 blz.,gebonden 2.450
fr. - Dit fraaie boekwerk kon tot
stand komen dank zij Gaston
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332 Geens, in zijn bevoegdheid van
Minister-Voorzitter van de Vlaamse regering, het Commissariaatgeneraal voor Internationale Samenwerking te Brussel en het
Nationaal Beiaardmuseum te Asten (Nederland). De auteur is
Andre Lehr (1929), directeur van
de klokkengieterij Koninklijk Eijsbouts en conservator-directeur van
het Nationaal Beiaardmuseum,
beide te Asten (Nederland). Hi j is
een specialist inzake campanologie, de geschiedenis van de
beiaardkunst en het restaureren van
oude luidklokken en beiaarden.
Het boek is chronologisch opgebouwd: van het Oude China, de
Middellandse zee, en depre-columbiaanse culturen en Afrika via
de Europese middeleeuwen en de
Renaissance, de Barok en de Pruikentijd tot de Romantiek en de hedendaagse beiaardkunst. Je kunt
ze en: het complete beiaardboek.
Ik heb bij specialisten wel de wat
bedroefde opmerking gelezen dat
de Vlaamse beiaardkunst iets onderbelicht is. Jef Den n, de beroemde stadsbeiaardier van Mechelen, krijgt evenwel alle
aandacht. Mechelen, waar in 1922
een school voor beiaardiers werd
opgericht door Den n, is een
wereldcentrum voor de beiaardcultuurgebleven. Van het schitterende boek, waarvan de iconografie verzorgd werd door Wim
Truyen en Gilbert Hu bens, prachtig vormgegeven door Geert
Verstaen, verscheengelijktijdig
ook een En else editie 'The Art of
the Carillon in the Low Countries' ).
K.v.D.

VLAAMSE
DISCOTHEEK

• Daniel Ditmar & Dirk Stuer

Dear Fox, Koninkltjk Ballet van
Vlaanderen, Musical, uitg. Eufoda
1140, Davidsfonds, Blijde-Inkomststraat 79-81, 3000 Leuven,
1990, DDD/Stereo, 65 min., met
inlegboekje (24 p.) met o.m. alle
liedteksten, 750 fr. - Na een eerste
triomftocht in Vlaanderen en Nederland verovert de Vlaamse musical 'Dear Fox' — op het toneel
gezet door de Musical-afdeling van
het Ballet van Vlaanderen — dit
jaar opnieuw de podia van heel wat
Vlaamse schouwburgen. En het zal
nog wel een tijd zo door aan en
terecht meen ik. Onderhavig CD
bevat negentien 'highlights' uit de
musical en nadat men het spektakel
live heeft meegemaakt, is het
hoogst boeiend achteraf opnieuw
de liederen te mogen horen. Voor
wie nog niet het geluk had de musical in de zaal mee te maken is deze
CD een must. En ik weet dat ik in
superlatieven aan het (s)preken
ben... Ik moet eerlijk bekennen dat
ikzelf aanvankelijk een zeker wantrouwen tegenover die `Vlaamse'
musical had. We zijn op dat gebied
misschien te erg `geamerikaniseerd' om nog onbevooroordeeld
een Vlaamse musical te beluisteren. Spijts die argwaan heeft 'Dear
Fox' vanaf de eerstkennismaking
me onmiddellijk bekoord. 'Made
in Flanders' kan (ook) bier als een
kwaliteitslabel dienen. Daniel Ditmar (tekst) en Dirk Stuer (muziek)
hebben zichprofessioneel van hun
taak gekweten. Het (welbekende)

eeuwenoude dierenepos (dat blijkens heel wat recente uitgaven
o.m. bij het Davidsfonds aan een
echte revival toe schijnt te zijn)
heeft Ditmar wonderlijk geinspireerd tot een vinnig scenario dat
humor en taal-Spielerei niet
schuwt. De muziek boeit vanaf de
eerste klanken en blijft de gehele
musical door een hoog niveau houden. Zeker weten:geen enkel van
de 19 liederen op deze CD zal u
ontgoochelen.
R.D.
• Magda en Chris /Chris Dhaese

Geef Min Boodschap Kleur, uitg.
Other Hand Music, Heistraat 103,
9100 Sint-Niklaas,
muziekcassette
ref. nummer: OHM 3004, tekst en
muziek van Chris Dhaese. - Chris
en Magda luisteren als duo heel wat
vieringen op en hebben ook een
kleinkunstprogramma met een
diep-menselijke boodschap. Onderhavige cassette is een tweede
uitgave (de eerste cassette heet:
Leve het Leven !) bevat tweepretentieloze liedjes die een religieuze
bijeenkomst inspirerend kunnen
opluisteren. Wel wat aan de magere kantqua kwantiteit: A-kant: gezongen en instrumentale versie van
het lied `Geef Mijn Boodschap
Kleur' ; B-kant: idem voor het liedje `Wij willen u danken' . In het
totaal dus slechts 12 minuten zang
en muziek. Magda en Chris zingen
anderzijds heel behoorlijk en bekoorlijk
in stemmen. Met het
twee
eerste lied `Geef Mijn Booschap...'
willen ze degelovige luisteraars op
het hart drukken dat de evangelieboodschap door ieder van ons andersgekleurd wordt en moet gekleurd worden, elk volgens zijn
eigen gaven. Het tweede lied is een
danklied voor degoedheid van

God. De cassette(geleverd in een
video-cassette-doos) is vergezeld
van eengedrukte partituur. Kopies
van departituren kunnen bijbesteld
worden.
R.D.
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-87-89-90-91-92-94-95-96-97
-98-99-100-101-102-103-104
-105-106-107-108-109-110-111
-115-116-117-118-119-121-123
-124-125-127-128-130-131-132
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-148-149-150-151-152-153-155
-158-162-163-166-193-212-214
- 215.
Rene Duyck, Pastorieweg 3, Brugge
(Sint-Kruis), tel. 050/35 88 18. Liefst
telefonisch of ten huize.
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door:
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p.l.
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RA
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= Robert Declerck
rmdp = Raoul Maria de Puydt
u. v.
= Ugo Verbeke
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spaarde kosten noch moeite voor zijn nieuwe woning, waarin hij ook een
muntenkabinet zou installeren. Laurinus is verder ook bekendgebleven
als sponsor en mecenas van de drukkerij van Hubertus Goltzius

RESTAURATIE

(I- 1583). In zijn buitenverblijf to St.-Kruis richtte hi) nog een bibliotheek
en museum in, met een semi-openbaar karakter, bestemd voor zijn

VAN HET HOF

, die bestond
uit
de Bru
vriendenkringgse
16de-eeuwse
intellectuelen.
Nauwelijks enkele jaren later kwam Laurinus in financiele moeiliikhe-

VAN BEVEREN
TE BRUGGE

den. Het optreden van het calvinistische stadsbestuur t.o.v. de katholiek
gebleven Laurinus gaf de genadeslag. Een gedeelte van de gebouwen in
de Nieuwstraat werd in of kort voor 1579 verkocht. Laurinus stierf in
1581 in Calais als een berooide balling, beroofd van al zijn schatten.
Bij het overlij den van Laurinus maakte Goltzius nog aanspraak op een
schuld van 2.000pond. Hij liet dan ook in 1582 door het stadsbestuur
beslag le en op het `Hofvan Watervliet' en het 'Hof van Beveren'. Guido

Deze Empire-gevel, in de schaduw van Gruuthuse, straalt hlasse en monumentaliteit uit in
de Brugse Nieuwstraat.

De Brugse Oude Burg, d.w.z. oorspronkelijk het stadskwartier begrensd
door de Nieu-wstraat, de Dijver, de Wollestraat (eigenlijk de overwelfde

Laurin, broer en erfgenaam van Marcus Laurinus kon het complex toch
nog in familiebezit behouden.

EEN CENTRUM VOOR DE CHRISTELIJKE
ARBEIDERSBEWEGING

rei achter de Wollestraat) en de Steenstraat, behoort tot de oudste Brugse
stadskern. Hetgebied was ooit volledig omwald en vormde waarschijn-

Tot in het eerste kwart van deze eeuw werd het thansgerestaureerde

lijk de oudste handelsnederzetting van de middeleeuwse stall gelegen
naast degrafelijke burcht (nu de Burg). Het is dan ook niet to verwon-

gebouw van de christelijke arbeidersbeweging bewoond door Brugse
aristocratische families.

deren dat zich in deze wijk enkele belangrijke patriciershuizen bevin-

In de l6de eeuw vormde het huis een complex met het 'Hof van

den.

Watervliet', het centrum van humanistische
intellectuele en culturele activiteit. Het is merkwaardig dat dit thans opnieuw is opgenomen in

GESCHIEDENIS

hetgeheel van gebouwen bestemd voor de
sociaal-culturele activiteiten van de christelijke

Het 'Hof van Beveren', dat nu werdgerestaureerd en waar DVV haar commercieel centrum

arbeidersbeweging.

voor Brugge heeft, is een van deze patriciershuizen. Het huis kreeg zijn naam van Filips van

Een bezoek waard
Het commercieel centrum van DVV-Brugge is

Bourgondie. Hij was de zoon van Antoon de
`Grote Bastaard' van Bourgondie, de oudste
onwettige zoon van hertog Fills de Goede.

g
elegen in de schaduw van Gruuthuse. Het
De zaal boven in het 'Hof van Beveren' verleent een groots
uitzicht op het oude Brugge.

achtergebouw toont nog de middeleeuwse rijke
balkenconstructie die kunstig werd hersteld.

Sinds 1478 was hij ridder in de orde van het

In 1801-1802 werd de voorgevel verbouwd tot

Gulden Vlies. Hij speelde een belangrijke rol in
de Vlaamsepolitick na de dood van Maria van

een van de weinige classicistische herenhuizen
to Brugge uit de Franse tijd.

Bourgondie (1482). Hij overleed in zijn huis in
de Nieuwstraat op 2 juli 1498 en is be raven in

De monumentale lijstgevel telt over een breedto van 25 meter in totaal 9 traveeen, met een

het Zeeuwse Vere.

centraal middenstuk bekroond door een driehoekig fronton. De trigliefen en de symmetri-

In de l6de eeuw was het complex in het bezit
gekomen van de familie Laurin. Bij het 'Hof van
Beveren' waren toen nog verscheidene kleine
huisjes
es gevoegd, die samen een complex vormden.
In 1567 kwam het `Hof van Beveren' in handen
van Marc Laurinjr., die het jaar daarvoor ook al
het volledige eigendomsrecht had verworven
van het aanpalende 'Hof van Watervliet'' met
voorgevel in de Oude Burg. Hij bouwde de twee
ruime herenwoningen uit tot een complex. Hij

Bij de inhuldiging van het Commercieel Centrum van DVVBrugge, schonk de directie van DVV het beeld 'De Nieuwe
Wereld' aan de stad. De hunstenares, Leona Sels, toont een
opengebarsten aardbol, barstend van allerlei problemen en
diepe ellende die de mens teisteren: oorlog, geweld, honer,
milieu, onrechtvaardigheid, afgunst, ziehte, enz. Maar centraal in het werk stoat de nieuwe wereld, de voile bol, met een
band er omheen en met crop twee handen, een stevige
handdruh, teken van eenheid en begrip, van solidariteit en
vrede.

sche uitbouw verhogen nog de waarde van deze
Empire-gevel, die een kleurafwerking kreeg in
pistache-schakeringen.
`Groep Planning', die instond voor het restauratiedossier,
verrijkte het and met een zaal in
tongewelf op de zolderverdieping, van waaruit
men eengrandioos uitzicht heeft op Brugge.
Het trappenhuis is een bravourestukje op gehied van integratie van hedendaagse architectuur in een monumentaalgebouw.
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Jozef Van Haver

Het schilderij 'De melkboerin' , waarvan op deze bladzijde
een foto is afgedrukt, is een momentopname van haast een
eeuw geleden. Ik kan me indenken dat het aanleiding kan zijn
tot uiteenlopend commentaar: de een bekijkt het met een
vertederende glimlach, de ander is tevreden dat dat snort van
toestanden al lang heeft afgedaan. Mij bezorgt het melkmeisje
een paar goede uitgangspunten.
Iconografisch is het schilderij thans een waardevol document,
ook al had de schilder destijds wellicht geen andere bedoeling
dan een romantisch genrestuk tot stand te brengen.
Aan het eind van de 18de en in het begin van de 19de eeuw
was, zoals men weet, een geestesstroming ontstaan die zich
afzette tegen het rationele denken en met veel belangstelling
voor brede lagen van de bevolking, van wie aangenomen werd
dat ze nog niet door de beschaving waren besmet en dat zij in
wat zij geloofden en vertelden, herinneringen bewaarden aan
een ver verleden, door de Engelsen 'survivals' en door de
Fransen 'des survivances du passé' genoemd.
Ook in ons land heeft die romantische bezieling grote invloed
uitgeoefend en ze heeft aan de basis gelegen van een nieuwe
tak van wetenschap, die men ofwel folklore, ofwel bij voorkeur volkskunde zou noemen.
Aanvankelijk richtte de ijver van de volkskundigen zich op
het verzamelen van materiaal, want zij waren ervan overtuigd
dat de leef- en denkwereld van de 19de en het begin van de
20ste eeuw een definitief eindpunt had bereikt. Zoals een boer
bij de dreiging van een onweer probeerde om in korte tijd
zoveel mogelijk van zijn oogst veilig te stellen, zo werden in
de volkskundige schuren gehaast massa' s gegevens opgetast.
De valorisering van die oogst bleef vaak achterwege. Toch
hebben volkskundige verzamelingen pas echt zin en waarde,
wanneer ze kunnen worden bestudeerd, wanneer ze wetmatig-

Melkboerin op de De Keyzerlei in Antwerpen — schilderij van
H. Houben, eind 19de eeuw — Volkskundemuseum Antwerpen.

heden te zien geven, wanneer ze vergelijkingen en conclusies
mogelijk maken.
In die eerste ontwikkelingsfase heeft men er zeker onvoldoende rekening mee gehouden, dat alles wat leeft, verandert en
aan sommige beoefenaars van de nieuwe wetenschap is (terecht) verweten, dat zij ruggelings naar de toekomst gingen.
Gaandeweg zijn die veranderingen in het onderzoek betrokken.
Het melkmeisje is een dankbare illustratie van die veranderlijkheid. Het schilderij dwingt ons a.h.w. om heden en verleden met elkaar te verbinden en ons van de verschillen bewust
te worden.
Nu hoeft men geen alert waarnemer te zijn om te constateren,
dat heel wat samenlevingsvormen, menselijke verhoudingen
en normvoorschriften na de Tweede Wereldoorlog in snel
tempo en vaak fundamenteel zijn veranderd. Het is boeiend op
zoek te gaan naar de oorzaken ervan.
Een niet te onderschatten oorzaak is de mechanisatie, de
vervanging van menselijke arbeidskracht door steeds meer
gesofistikeerde machines en technologie (bij het laden en
lossen van schepen, bij het werk in steenbakkerijen, in de
landbouw, enz.). Die brengt ook onvermijdelijk schaalvergroting mee en het gevolg daarvan is, dat de natuurlijke cyclus
van grondstof tot produkt (melk, boter, brood, klompen,
manden) ondoorzichtiger is geworden, dat er voor de kleine
ambachtsman in zijn natuurlijk milieu haast geen plaats meer
overbleef, waardoor tegelijkertijd de onderlinge afhankelijkheid binnen de gemeenschap afnam.
Er zijn de gevolgen van nieuwe beleidsmaatregelen. Echt
spectaculair is de radicale ommekeer na Vaticanum II (19621965) voor het interieur van de kerken en de liturgie of voor
de kleding van priesters en kloosterlingen. Profane voorbeelden zijn de strafdreiging bij het onwettig uitoefenen van de
geneeskunde, voorschriften inzake leurhandel, verkoop van
melk op de hoeve of de huisslacht. De afschaffing van de
legerdienst zal ongetwijfeld een weerslag hebben op het
jeugdprofiel van jonge mannen en zal de sterke verhalen uit
het soldatenleven doen vervagen.
Het veiligheidsgevoel van de verzorgingsstaat en van de
comfortmaatschappij, de veralgemening van onderwijs, vrije
tijd en persoonlijke mobiliteit, de vervaging van de grenzen
tussen de sociale klassen, de macht van de commercie, de
invloed van mode, van reclame en van de media, vooral van de
televisie die elke dag opnieuw confronteert met alles wat in de
wereld te koop is en dus ook met minder dwingende morele
codes, zijn op hun beurt veranderingshefbomen voor mentaliteitsaanpassingen en voor aarzelingen en verschuivingen in
de waardenbeleving. De toenemende permissiviteit kan wellicht goed worden gemeten aan de betekenisverruiming die
het woord `vrijen' in een paar decennia heeft ondergaan: van
verkering hebben (in eer en deugd) naar copuleren.
Drie tendenzen zijn in die veranderingsprocessen goed merkbaar, elk apart of met elkaar gecombineerd:
— individualisering: in een aantal levensomstandigheden
kiest en beslist de mens nu autonoom, zonder met het oordeel
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De oogst, vroeger... en nu. Links: een foto L. Segers, Antwerpen) van een schildertj van Loris Van den Broek. Rechts: oogst tussen
Neertjse en Lee Baal. (Toeristische Federatie van Brabant - Kris Kuypers).
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van anderen rekening to houden (hoe hij zijn huffs bouwt en
inricht, hoe hij zich gedraagt bij ziekte, of hij nog naar de mis
gaat, hoe laat hij op een vrije dag opstaat); de gemeenschapsnormering verzwakt zeer, maar is, meer op het platteland,
sours nog dwingend (bijv. de regels voor een begrafenis); van
een sanctie van de openbare mening is nog maar zelden sprake
(bijv. de contestatie van een pastoorsbenoeming) of ze richt
zich naar nieuwe schuldigen' : jagers en rokers (en dus heeft
de oude huisspreuk Ten goede roker is geen onruststoker'
afgedaan).
— internationalisering: die heeft weliswaar altijd bestaan:
aardappelen, tomaten en koffie kwamen toch ook uit den
vreemde en de Limburgse Teuten hebben van de 16de tot de
19de eeuw ver over onze grenzen hun koopwaar aangeboden;
maar de Internationale pressie op eetgewoonten, op de uitrusting van de woning, op tal van opvattingen is heel opvallend;
— lacisering: algemeen geldende gebruiken, in hun oorsprong gelieerd aan kerk en godsdienst, krijgen een lekenkleedj e aangepast (een neutrale' paashaas concurreert met de
klokken van Rome; de kerstman vervangt het kerstekind;
moederdag, in onze gewesten aanvankelijk op 15 augustus,
een Mariafeest, valt nu onder Amerikaanse invloed op de
tweede zondag van mei.
De bovenstaande opsommingen mogen niet Leiden tot verkeerde conclusies en zeker niet tot gejeremieer. De vernieuwingen passen zich in het gemeenschapsleven in en worden op
hun beurt onderwerp van studie. Voorwerpen of verschijnselen die door deze veranderingen overbodig zijn gemaakt of
verdrongen, blijven evenwel hun onderzoekswaarde behouden.
Waarom zou een studie over de verschillende stadia en de
regionale variaties van de graanoogst vOOr de intrede van de

agrobusiness cultuurhistorisch minder aantrekkelijk zijn dan
een studie over de middeleeuwse vestingbouw ? En waarom
zou een onderwerp als de rol van de vrouw in het Griekse
treurspel op zichzelf waardevoller zijn dan de exploratie van
de (plattelands)leefwereld ten tijde van mijn beide grootmoeders, de manier waarop zij hun angst, hun verdriet, hun
vreugde, hun geloof en hun bij-geloof tot uiting brachten en de
verschillende vormen waarop zij aan hun bestaan en hun
omgeving duiding gaven in hun liederen, hun sagen en legenden ?
Evoluties zijn overigens erg onvoorspelbaar. Wie had in 1960
durven volhouden dat de traditionele kruidengeneeskunde
een heropbloei zou kennen ? Wie had geloofd in de terugkeer
van (enkele) streekbieren en dat niet alleen een 'big Mac'
algemeen bekend zou worden, maar ook streekspecialiteiten
als hoppescheuten, mattetaarten en Gentse waterzooi ? En wie
weet zijn de nu nog schaarse gele, groene en rode mannenjassen de voorbode van een mannenmode, even veelkleurig als in
de Middeleeuwen en tot het eind van de 18de eeuw ?
Het zal de aandachtige lezer intussen niet zijn ontgaan dat het
arbeidsveld van de volkskunde wel erg ruim is en bestaat uit
een mengeling van materiele en immateriele gegevens. Dat
leidt tot specialisatie binnen het vakgebied en tot de overtuiging dat samenwerking met andere disciplines meer dan in het
verleden moet worden nagestreefd.
Alle volkskundige gegevens hebben drie kenmerken gemeen,
vastgelegd in de woorden: gemeenschap, traditie, functie. Het
gaat bij volkskundige verschijnselen niet om individuele uitingen, maar om groepen van gelijkgezinden, om collectief
gebruik of collectieve kennis en beleving. Die groepen kunnen in omvang of sociale samenstelling erg varieren: een
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buurtgemeenschap, een stadswijk, een dorps- of stadscollectiviteit, beoefenaars van een volksspel in een café, een beroepsgroep, de bedevaarders in het een of ander heiligdom,
enz.
Om het verschijnsel in de samenleving beter te situeren, kan
men gebruik maken van een tekening met een reeks concentrische cirkels, waarbij de binnenste kring A staat voor de
initiatiefnemers, de bevorderaars van het gegeven, kring B
voor de actieve `meedoeners' , kring C voor de passieve
`weters' of aanvaarders, kring D ten slotte voor de al of niet
grote kring van niet-geInteresseerden of niet-wetenden, waarbinnen in een zeldzaam geval een fractie van protesterenden
(segment E) kan voorkomen.

factoren (wanneer in een stad het klooster van de Arme Klaren
wordt opgeheven kan de lokale bevolking er geen eieren meer
been brengen als een snort van offer om mooi weer te verkrijgen; merk de toepassing op van een van de sterkste wetmatigheden in het volksleven, de analogies Arme Klaren - klaar
weer).
Het traditionele gebruik kan zozeer identiteitsbepalend zijn,
dat de vermelding ervan haast automatisch een plaatsnaam
oproept: het Ros Beiaard en Dendermonde, de Fiertel en
Ronse, Kattestoet en leper, paardenprocessie en Hakendover,
enz. Ook dat identiteitsgegeven kan veranderen: eeuwenlang
is Anderlecht synoniem geweest met een volksbedevaart naar
Sint-Guido, maar ik vermeld dit voorbeeld niet wegens de als
big business gerunde voetbalclub, wel omdat het voetbal
aanleiding geeft tot vorming van een collectiviteit van supporters die zich met eigen tekens en gebruiken manifesteert.
De aandacht moet toch even worden gevestigd op wat men de

Een verdwenen beroep: buildragers aan de Antwerpse haven 1950.
(Foto-archief Gazet van Antwerpen).

Deze verschillende kringen kan men zich voorstellen bij een
algemeen gegeven als carnaval, bij een lokaal gebruik als 'de
mannen van het jaar' in Leuven (mannenbonden per geboortejaar), bij parodieen op het weesgegroet of op het Belgisch
Volkslied. Receptie-onderzoek kan de onderlinge verhoudingen tussen de kringen aan het licht brengen.
Traditie, het tweede begrip, betekent dat een gegeven een
vaste plaats in een bepaalde gemeenschap heeft verworven en
als zodanig ook door buitenstaanders wordt erkend, d.w.z. dat
het gegeven (een voorwerp, kennis, een gebruik) als typisch
voor de groep of de omstandigheid wordt ervaren. Een traditie
kan inderdaad eeuwen oud zijn: vele bekende spotnamen op
Vlaamse steden kan men lezen in de `Langhen adieu' van
E. De Dene van 1561; schuttersgilden houden zich nauwgezet
aan overgeleverde groepsnormen. Een traditie kan a.h.w.
vanzelfsprekend voortleven: wie land pacht, betaalt zijn huurgeld jaarlijks op een aan zijn streek eigen datum, bijv. op SintAndries (30 nov.) of op Kerstmis. Een traditie kan door de
overheid worden gestimuleerd (lees: gesubsidieerd) terwille
van toerisme en verteer, door de middenstand om commerciele redenen gepropageerd ( { Sint- } Valentijnsdag), door de
school uit pedagogische overwegingen bevorderd (moederen vaderdag). Een traditie kan men zien ontstaan (de veralgemening van huwelijks- en geboortelij sten; de zg. bouwbiologie: het geloof dat ondergrondse wateraders en aardstralen de
oorzaak zijn van slapeloosheid en migraine). Een traditie kan
men zien verdwijnen, doordat het volkskundige gegeven zijn
functie verliest – daarover zo dadelijk meer – of door externe
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De laatste mandenvlechters van Steenhuffel 1970.

(Foto L. Van den Brande, Ramsdonk).

`rites de passage' noemt, dat zijn de scharniermomenten in het
mensenleven, geboorte, huwelijk en dood, die met een traditioneel gemeenschapsceremonieel gepaard gaan. Dat sluit
aanpassingen in onderdelen ervan niet uit. Ik noem bij de
geboorte, de naamgeving: het kleine kind wordt maar zelden
meer vernoemd naar de grootouders of naar peter of meter; op
de reeks Petrus - Pierre - Piet(er) volgt nu ene Amos, Kevin of
Mats. Ik noem bij een sterfgeval de verdwijning van de
bijzonder formalistische rouwregels en van de al te nadrukkelijke sociale verschillen in het uur van de uitvaartdienst.

Volksbedevaarders uit Oostrozebeke op weg naar Halle 1987.

(Foto R. De Moor, Groot Bijgaarden, uit W. Giraldo, Volksdevotie
in West-Vlaanderen, Brugge 1989).
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Het derde begrip is: functie. Volkskundige gegevens bestaan
niet op zichzelf. Ze zijn onderdeel van structuren. Wanneer
die structuren wijzigen, kan de behoefte aan dat gegeven
wegvallen, het verliest zijn functie in de maatschappij en
wordt geschiedenis. Soms past een traditioneel gegeven zich
aan nieuwe toestanden aan of men ziet dat het in bepaalde
omstandigheden kunstmatig in Leven wordt gehouden.
De hondekar van de melkboerin kon zich in het toenmalige
kleinschalig vervoer- en distributiesysteem handhaven, zolang het verbod om honden als trekdier te gebruiken niet was
uitgevaardigd; in het beste geval heeft de kar daarna een plaats
gevonden in het karrenmuseum en de koperen melkstopen
doen, als ze tenminste aan de opvordering van koper door de
Duitsers zijn ontsnapt, dienst als paraplubak of als decoratievoorwerp. Het zg. schieten met kanonnetjes bij gelegenheid van een bruiloft werd door de oudere volkskunde uitgelegd als lawaai om boze geesten te verjagen, maar is als
vreugde-uiting van de buurtgemeenschap op sommige plaatsen blijven voortleven. De H. Godelieve van Gistel wordt al
eeuwen aangeroepen voor een zere keel en dito ogen, maar
rinds kort ook om de verstoorde echtelijke vrede te herstellen,
een eigentijds patroonschap dat eveneens steun vindt in het
trieste levensverhaal van Godelieve (en dus weer een toepassing van de analogie is...)
Kan men ook spreken van een functieverschuiving, wanneer
een groepje mensen geregeld samen komt om kant te klossen ?
Het hoeft geen betoog dat die nieuwe omstandigheden totaal
verschillen van de vroegere. Gebruik maken van authentiek
traditioneel materiaal in nieuwe structuren noemen we toegepaste volkskunde en de graad van waardering vanwege de
volkskunde is recht evenredig aan de ernst waarmee het
gegeven in zijn oorsprong en evolutie wordt onderzocht en
beschreven en aan het respect voor zijn authenticiteit. Ten
aanzien van bepaalde verenigingen of instellingen die toegepaste volkskunde beoefenen, bestaat overigens verschil van
mening voor twee aspecten van hun werkzaamheid: hun ijveren voor een herintegratie van het historisch volksgoed en hun
nabootsing van andere elementen uit de oorspronkelijke
structuur (kleding bijv.).
Groepen die van belangstelling laten blijken voor volksmuziek, volksmuziekinstrumenten, volkslied, volksdans, vendelen, enz. noemt men in Vlaanderen meestal volkskunstgroepen' ; op die manier krijgt het woord volkskunst een tweede,
ruimere betekenis en die heeft dan betrekking op het `kunstig' , collectief creatief beoefenen.
Wanneer nu een gegoede hereboer uit de Westhoek in 1992
met de wijtewagen wordt begraven, is dat een individuele
reconstructie die met de volkskunde alleen een band als
historische reminiscentie behoudt. Bij een zg. traditioneel
oogstfeest, waarbij een strook graan nog met een pik wordt
gemaaid en waarbij er een paar meters verder al met de vlegel
wordt gedorst, moet men, alle goede bedoelingen van de
organisatoren ten spijt, spreken van een kunstmatig feest dat
in eerste instantie een toeristisch evenement is geworden. Dat
is eveneens het geval met de talrijke `folkloremarkten', waar-

341

Volkscultuur, bij wijze van inleiding

Vloeibare planter-Infusie FBPE 334 fr.
Capsules

BPEU 2991x.

GULDENROEDE
verhoogt wine-afdrijving
tot 400%.
De Engelse kruidenkundige John
Gerard (15454612) wist 400 jaar
geleden al hoe doeltreffend de
Guldenroede op de nieren en de
Maas inwerkt. Zo kunt u eens
flunk "doorspoelen", wat bloedzuiverend en ontgifte nd werkt.
Hoe effektief Guldenroede ook
is, a.m. tegen opzwelling, toch
werkt dit plantaardige middel met
zachte hand het verwekt gen
nevenverschijnselen en is zelfs
anti-allergisch.
Goed om weten is dat Guldenroede bovendien een uitstekende
remedie is bij psychische druk en
gestoord gemoedsleven b.v. ten
gevolge van zorgen, ontgoochelingen, roues of overbelasting.
Een vriend van de mens, een
kruid om op te vertrouwen
Guldenroede. Drieweekse kuur.
GULDENROEDE

Code Pry

MEIDOORN

Code Prix

Vloelbare planter-Inkele FIE1 334 fr.
MEM 199 fr.
Kruidenmengsel Oos)
Capsules

CMEI 299 fr.

KLEIN HOEFBLAD
voor uw neus, slijmoplossend
Klein Hoefblad is het uitgelezen
heilkruid om ook het taaiste
neus- en borstslijm te verdrijven.
Hese stemproblemen en irritatie
van de luchtwegen behoren dan
tot het verleden. Aan te raden
dus voor de gezondheid van uw
neus, keel en ademhalingsstelset,
het hele jaar door. Een verstopte
neus is nu verleden tijd. Drieweekse kuur.

Vloelbare planten-Infusle FOUL 353*.

KLEIN HOWILAD
Code Prig
Vloeibire pkuten-infusle FKHB 330.

Capsules

Capsules

MILD 9491x.

KHBL 298h.

De terugkeer van de kruidengeneeskunde: een bladvjde uit een
catalogus van 1992.

op mandenmaker, kaarsengieter en de vrouw met het spinnewiel in een artificiele context aan het werken zijn. Wanneer op
de feestweide nog een lolkloristische' groep in Brueghelkleding verschijnt, wordt het voor de volkskundige haast compromitterend.
De vrees is namelijk zeer reeel dat de doorsnee-Vlaming hem
vereenzelvigt met verzamelaars van wetenswaardigheden of
anachronistische verheerlijkers van het verleden.
Dat is al een voldoende reden om voor wetenschappelijk werk
afstand te nemen van 'folklore' en `folkloristisch' Een tweede reden is de depreciatie van die woorden in de algemene
omgangstaal, ook in Frans- en Engelstalige landen. Dat zet
sommigen ertoe aan op zoek te gaan naar een nieuwe benaming voor de wetenschap die hun dierbaar is (regionale
etnologie, Europese antropologie). Wij houden vast aan de
term `volkskunde'
Overigens heeft de Vlaamse volkskunde steeds voeling gehouden met de internationale volkskundige beweging en dat
geldt zowel voor individuele personen als voor organisatievormen. Ik beperk mij wat de personen betreft tot een vertegenwoordiger van de drie generaties die ons zijn voorgegaan.

De eerste, de veelzijdige onderwijzer Alfons De Cock (Herdersem 1850 - Antwerpen 1921), legde in de late 19de eeuw
de wetenschappelijke grondvesten. Maurits De Meyer (Elversele 1895 - Wilrijk 1970) werkte zich op tot internationaal
gelauwerde sprookjes- en volksprentspecialist. Karel Constant Peeters (Wuustwezel 1903 - Antwerpen 1975) ontpopte
zich als een groot organisator en als ondervoorzitter van de
Societe internationale d' Ethnologie et de Folklore.
In die SIEF speelt ook de huidige generatie Naar rol. Een van
de belangrijkste internationale feiten is het bestaan van de
Internationale Volkskundige Bibliografie, een bibliografisch
beschrijvingssysteem waarnaar elke rationale bibliografie
zich richt.
De bevoorrechte partner in de internationale samenwerking is
Nederland geweest. Het nu meer dan honderdjarige tijdschrift
Volkskunde werd van 1937 tot 1975 geleid door een VlaamsNederlandse redactie. In samenwerking tussen de Volkskundecommissie van de Koninklijke Nederlandse Akademie van
Wetenschappen in Amsterdam en de Koninklijke Belgische
Commissie voor Volkskunde in Brussel kwam de Volkskunde-atlas van Nederland en Vlaams-Belgie tot stand, waarvoor
tussen 1959 en 1969 dertig kaarten met vier delen commentaar
konden verschijnen.
Mijn besluit mag kort zijn. Met mijn inleiding heb ik geprobeerd het arbeidsveld van de volkskunde te verkennen. In de
capita selecta* die hierna volgen, zal de thematiek worden
uitgediept. Ik dank de collega' s van de KBCV van harte voor
hun bijdrage en samen hopen wij, dat dit Vlaanderennummer
het inzicht in het Vlaamse volksleven zal vergroten.
In die zin sluiten wij aan bij het verlangen, uitgesproken door
de Algemene Vergadering van de Unesco. Eind 1989 heeft die
in Parijs een resolutie aangenomen en een met redenen omklede aanbeveling aan alle lid-stater gericht om voldoende aandacht te schenken aan de instandhouding en de waardering
van de volkscultuur. Die volkscultuur behoort immers tegelijk
tot het culturele erfgoed en tot de levende cultuur.
NOOT
* De heer M. Laenen zag zich wegens verhuizing naar het buitenland verplicht of te zien
van zijn aangekondigde bijdrage `Landelijke Architectuur' .
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De herleving van de volksmuziek in Vlaanderen, die op het
einde van de jaren zestig aanving, is na meer dan twee
decennia bijna alleen maar de instrumentale traditie ten goede
gekomen. Tot op heden zijn het vooral de doedelzak en de
snaarinstrumenten die in deze hernieuwing de grootste aandacht kregen. In deze bijdrage geven wij een synthese van de
belangrijkste snaarspeeltuigen die in deze herleving een betekenisvolle rol spelen: de hommel, het hakkebord, de draailier
en de viool.
De hommel

6

De meeste Vlaamse hommels hebben een trapezoidale of
rechthoekige klankkast samengesteld uit zes delen: bodem,
zijkanten, schroevenstuk, staartstuk en bovenblad. Er zijn ook
heel wat modellen met een dubbele klankkast, nl. met onderaan een toegevoegde resonator. Deze bouwtechniek was vooral verspreid in West- en Oost-Vlaanderen. De resonator heeft
meestal de vorm van een langgerekte 8 of een gestileerde
gitaar en sommige exemplaren zijn peervormig. Maar er
komen nog andere bouwtechnieken voor. Zo zijn er Hagelandse en Zuidkempense instrumenten met een zeer dikke bodem
van 3 tot 4 cm. Boven aan de rand zijn dunne latjes gespijkerd
waarop het bovenblad bevestigd is. Sommige hommels zijn
zelfs uit een vol blok hout gemaakt. De resonantieruimte is
dan aan de onderkant uitgehouwen en daar open gelaten. Bij
andere exemplaren is die bovenaan uitgesneden en voorzien
van een afzonderlijk bovenblad. De mooiste hommels zijn van
Westvlaamse afkomst en werden door meubelmakers vervaardigd.
Onze instrumenten hebben doorgaans een Schaal van metalen
draadfrets: brugvormig geplooide stukjes draad die met de
benen door het bovenblad zitten en aan de onderkant omgeslagen zijn. De toonschaal is gewoonlijk gegrond op de
hypo-ionische of ionische modus (= G of C), maar met een
bijkomende halve toon tussen de 7e en 8e graad, b.v. g-a-b-cd-e-f-f#-g enz. Slechts een klein aantal instrumenten heeft
meer halve tonen. De ambitus van onze hommels omvat 2 tot
2 '/2 octaven. De melodiesnaren (3 a 6) zijn altijd in unisono
gestemd op c', d', f' of g'. Naargelang van het repertoire kan
de tonica op de eerste toon (losse snaar) of op de vierde toon
(kwart) liggen. De meeste hommels hebben drie of vier begeleidingssnaren die een volmaakt akkoord weergeven in de
grondligging of in een of andere omkering; ze kunnen sours
ook gelijkgestemd zijn. Gewoonlijk wordt het begeleidingsakkoord aangetokkeld op iedere maat of tijd. Maar bij sommige spelers klinkt het bijna isoritmisch met de gespeelde melodie. Het hierboven beschreven Hagelands en Zuidkempens
type heeft gewoonlijk drie reeksen begeleidingssnaren (3x4),
die meestal de majeurakkoorden weergeven van de Ie, IVe en
Ve graad van de hoofdtoonaard. Deze hommels hebben vooral
een begeleidende functie. Met de melodiesnaren speelt men
een eenvoudige tegenstem, terwijl een van de akkoorden
aangetokkeld wordt wanneer het harmonisch verantwoord is.
Alle instrumenten hebben metalen snaren. De laagst gestemde

zijn dikker en vaak omwonden met dunne draad. De oudste
hommels hebben zijstandig geplaatste houten schroeven. Al
de andere zijn voorzien van voorstandige metalen stempennen
of oogschroeven; sommige hebben zelfs een radermechanisme zoals bij de gitaar.
De hommel wordt op een tafel gelegd en zittend of staand
bespeeld. Met een houten staafje, dat in de linkerhand gehouden wordt, drukt men de melodiesnaren tegen de gewenste
fret. Het aantokkelen gebeurt met een plectrum van balein,
kunststof of hard leer. Merkwaardig is dat in het traditionele
hommelspel de ritmiek van de melodieen altijd herleid wordt
tot binaire formules; zo zal men b.v. een thema dat oorspronkelijk in 6/8 staat in 2/4 maat uitvoeren. Ook worden bepaalde
trage passages of sommige Lange notenwaarden met tremolotechniek uitgevoerd.
In de nabijheid van onze grenzen wordt het instrument waarschijnlijk al vermeld in een Keulse archieftekst van 1508. Ook

Bertha Cleynhens van Hever (1902-1983), gefotografeerd in 1976.
Ze bespeelde een groot instrument (L 100 cm) met vier
melodiesnaren (ci) en vier begeleidingssnaren met volgende
stemming: driemaal ci en de laatste snaar een octaaf lager. Bertha
Cleynhens was boerin en speelde vooral in kleine familieorkesten.
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bleef er een Hollands exemplaar bewaard gejaartekend 1608.
De oudste Vlaamse hommel dateerde uit het midden van de
17de eeuw, maar hij werd vernietigd tijdens de Eerste Wereldoorlog. Het instrument was erg groot (ca. 151 cm Lang) en het
had een volledig chromatische toonschaal. Men gebruikte
deze hommel destijds in de kerk van Boezinge bij leper om
godsdienstige liederen te begeleiden. Er zijn nog een paar
18de- en 19de-eeuwse voorbeelden bekend, maar de verspreiding moet in die tijd wel erg beperkt geweest zijn. Pas na de
eeuwwisseling kwam er een echte bloei, die tussen 1918 en
1935 een hoogtepunt bereikte. De hommel werd dan een
geliefd huisinstrument. Van de laatste traditionele generatie
zijn er geen spelers meer actief. Sedert het begin van de jaren
zeventig worden er geregeld stages georganiseerd waar men
de speeltechniek en het repertoire aanleert. Tegenwoordig
ziet men de hommel opnieuw in instrumentale ensembles en
in orkesten die volksdansgroepen begeleiden. De laatste tijd
bespelen een aantal muzikanten de melodiesnaren ook met de
vingers.
De benaming hommel is eerder een wetenschappelijke term.
In de volksmond kent men het instrument onder andere benamingen, zoals epinet, pinet of spinet in Oost- en West-Vlaanderen, blok-, kloon- of klompviool in de provincie Antwerpen
en sommige gebieden van Limburg en Brabant. Tenslotte is er
nog de term vlier (vermoedelijk afgeleid van het Oudfranse
filiere), die vooral in Midden-Brabant en rond Mechelen
verspreid is. Ten westen van Leuven werdfrontbalk genoteerd
en rond Aarschot krabkas.
Het hakkebord
J.P. Nollekens (1706-1748), De Bans as (detail).

Men heeft de indruk dat de klankkast van het hakkebord op de
oudste afbeeldingen (15de eeuw) alleen maar bestaat uit een
vlak paneel zonder klankgaten. Het instrument heeft dan vijf
tot twaalf snaren die sours over een of twee kammen lopen.
Wat later zal de constructie duidelijk evolueren, en in het
begin van de 16de eeuw is het hakkebord al helemaal ontwikkeld. Zo ziet men b.v. op een Vlaams altaarstuk uit die
periode, een instrument met een volwaardige klankkast en met
achteraan links en rechts een segmentvormige uitsnijding. Het
heeft negen reeksen snaren: een dubbelkorige en acht driekorige. Er zijn twee kammen met rechthoekige uitsnijdingen. De
vijf koren van het basregister lopen via de rechterkam door de
uitsnijdingen van de linkerkam. De vier snaarkoren van het
discantregisterlopen door de uitsnijdingen van de rechterkam
en over de linkerkam. De stand van deze laatste toont duidelijk
aan dat het discantregister een kwintverdeling (2:3) heeft. Zo
kon men met dit instrument vermoedelijk dertien tonen spelen: 5 op het basregister en 2x4 op het discantregister.
De weinige bewaarde instrumenten stammen uit de 17de en
18de eeuw. Zij vertonen in feite niet zoveel verschillen met
het hierboven beschreven voorbeeld. Wel heeft hun klankkast
altijd de vorm van een gelijkbenig trapezium, maar de afmetingen lopen sterk uiteen: bij het grootste exemplaar bedraagt
de max. lengte 1154 cm en bij het kleinste slechts 58 cm. Het

Een dansendpaar in een burgerlijk milieu, worth be el door
drie muzikanten met vedel (niet zichtbaar op deze foto), basvedel
en hakkebord. Bij het hakkebord merkt men links vooraan het
afzonderlijk en verschuifbaar kammetje waarover het eerste
snaarkoor van het basregister loot.

bovenblad is maar 2 tot 3 mm dik en om beter de snarendruk
te weerstaan rust het op dwarsbalkjes die onder de kammen
geplaatst zijn. In de rechterzijkant zitten de metalen stempennen en in de linkerzijkant de aanhechtingsstiften.
De ambitus van deze instrumenten is groter en omvat 25 tot 30
tonen (drie- of vierkorig). Van den exemplaar – dat in het
Instrumentenmuseum van Brussel bewaard wordt (nr 2946) –
is de volledige stemming bekend. Het basregister omvat
negen tonen, van c tot c' + bes. De rechterdiscant heeft acht
tonen, van c l tot a' + es' en fis 1 . De linkerdiscant heeft
eveneens acht tonen, van g 1 tot e2 + bes' en cis2.
De verzorgde constructie, de keuze van het hout en de versieringen tonen duidelijk aan dat onze instrumenten door ervaren
bouwers vervaardigd werden. Zo wordt in een Hollandse
boedellijst van 1759 een hakkebord vermeld van de vermaarde Antwerpse clavecimbelbouwer Johannes Couchet (1615-
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1655). Een paar exemplaren zijn mooi beschilderd met ranken
en bloemfiguren, terwijl andere versierd zijn met inlegwerk
van exotisch bout.
Het hakkebord wordt bespeeld met twee dunne veerkrachtige
hamertjes die vooraan gebogen zijn en daar meestal een
verdikking hebben die belegd is met vilt. Er is evenwel geen
enkele Vlaamse bron bekend die de speeltechniek nader toelicht. Toch mag men er van uitgaan dat die niet wezenlijk kon
verschillen van die in onze buurlanden. Zo zullen de typische
arpeggio's, lopertjes en repetitieslagen ook wel bij ons gebruikelijk geweest zijn.
Volgens sommigen werd het instrument in de 12de eeuw door
kruisvaarders naar onze gewesten meegebracht. De Lage
Landen zouden zelfs een belangrijke invalspoort geweest zijn
voor de verdere verspreiding in Europa. Vanaf de 15de eeuw
ziet men het hakkebord in onze iconografie vooral in handen
van engelen en later wordt het bijna alleen maar door vrouwen
bespeeld. Nu en dan vermeldt men het als een speeltuig dat
gebruikt wordt door rondtrekkende muzikanten. Maar het is
duidelijk dat het hoofdzakelijk voorkwam in burgerlijke kringen. Waarschijnlijk is het instrument in onze gewesten helemaal uitgestorven in de loop van de 19de eeuw. De Brusselse
straatmuzikant bijgenaamd Jaekske met zijn hakkebert, was
vermoedelijk de laatste speler in onze gewesten. Hij werd in
de hoofdstad nog opgemerkt omstreeks 1850, maar daarna
werd de traditie voor Lange tijd onderbroken. Een paar bouwers maakten de laatste jaren reconstructies van museumexemplaren; toch ziet het er niet naar uit dat een herleving op
komst is.
Vanaf de tweede helft van de 14de eeuw tot in de 16de eeuw
wordt het instrument in een paar Nederlandstalige bronnen
vermeld als santoer. Later wordt het alleen maar hakkebord
(hackbert, hacke-berd, enz.) genoemd. Deze term, samengesteld uit hakken en bord, verwijst in de eerste plaats naar een
gelijknamig keukengerei waarop vlees en groenten fijngehakt
werden. Later is de benaming overgegaan op het instrument.
De draailier

8

De draailier is samengesteld uit een klankkast waarop een
bakvormige toetsenkast geplaatst is. Daarin zijn een of twee
rijen toetsen gemonteerd die kunnen verschuiven van achter
naar voor en die voorzien zijn van opstaande tangenten waarmee de melodiesnaar, of -snaren verkort worden. Omdat het
instrument wat schuin naar omlaag gehouden wordt en ook
door de veerkracht van de snaar, valt de ingedrukte toets terug
in ruststand wanneer men ze loslaat. De diatonische instrumenten hebben een rij met 10 tot 12 toetsen. Tegen het einde
van de 18de eeuw komen ook chromatische draailieren in
omloop. Die hebben gewoonlijk een twintigtal toetsen verdeeld over twee rijen; de chromatische reeks ligt altijd boven
de diatonische. Links tegen de toetsenkast (speelhouding)
staat het schroevenstuk. Ongeveer in het midden van de
rechterhelft van de klankkast is een rond houten rad gemonteerd, met een vlak afgedraaide bovenkant. Het wordt rondge-

Jan van de Venne (1616-1651), Bedelende muzikanten.
Verscheidene afbeeldingen tonen aan dat de draailier in Vlaanderen niet altijd voorzien was van een trommelkam zoals de Franse
modellen. Het is ongetwijfeld daarom dat de spelers zich graag
lieten begeleiden door een knaap met een triangel, om zo beter de
maat to kunnen houden.

draaid met een zwengel die zich aan de rechter buitenkant van
de kast bevindt en via een geleide staaf aan het rad verbonden
is. Alle snaren worden aangestreken met een rad dat beschermd wordt met een afneembare gebogen houten kap.
Onze instrumenten hebben een of twee melodiesnaren en twee
tot vier bourdonsnaren. De eerste lopen altijd door de toetsenkast en de bourdonsnaren gewoonlijk aan de buitenkanten
daarvan. Vroeger gebruikte men alleen darmsnaren, maar nu
zijn er ook speciaal vervaardigde snaren die met fijne metaal-
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draad omwonden zijn. Om een optimaal strijkcontact to verkrijgen wordt de vlakke kant van het rad ingestreken met hars
en de contactplaats van de snaar met een beetje watten omwonden. Sommige bewaarde exemplaren zijn voorzien van
een zgn. trommelkam. Dat is een miniscuul hamertje waarvan
een puntig afgesneden uiteinde in een inkeping zit onderaan in
een kam of een spanschroef. De voorste bourdonsnaar (= nabij
het lichaam van de speler) loopt over de trommelkam via een
kleine inkeping. Met een spansnoer kan de stand van deze
snaar zo geregeld worden dat, wanneer men met impulsen van
de pals een snokkende draaitechniek uitvoert, de platte onderkant van de trommelkam tegen het bovenblad hamert en zo het
ritme aangeeft. Op verscheidene 17de- en 18de-eeuwse afbeeldingen merkt men instrumenten zonder trommelkam.
Dan wordt de speler heel dikwijls begeleid door een knaap die
met een triangel de maat aangeeft.
Voor wat de vormgeving van de klankkast betreft is er een
grote diversiteit. Heel wat iconografische voorbeelden hebben een peervormige kart en het is duidelijk dat die vaak uit
een blok hout gehouwen is, met een afzonderlijk bovenblad.
Bij deze instrumenten steekt de toetsenkast gewoonlijk een
groot stuk over de klankkast uit en vormt als het ware een
afzonderlijke hals met een verbreed schroevenstuk. Vanaf de
18de eeuw zijn de meeste draailieren gitaarvormig (zelden
luitvormig) en duidelijk ginspireerd op de Franse modellen
van toen. Bij sommige exemplaren eindigt de schroevenkast
op een fraai uitgesneden vrouwen- of mannenkop, of op een
gestileerde krul. Gewoonlijk zijn de schroeven voorstandig
geplaatst, maar bij een paar voorbeelden staan ze zijstandig.
In de Vlaamse literatuur wordt het instrument voor het eerst
vermeld in de 13de eeuw, nl. als simphonie in Alexanders
Geesten van Jacob van Maerlant. Later in de 14de eeuw komt
ze voor in een tweetalig Brugs Livre des Mestiers. Ook de
eerste afbeeldingen dateren uit deze periode. Het is vooral van
de 16de tot de 18de eeuw dat het instrument in onze volksmuziek een belangrijke plaats bekleedde. Tot rond het midden
van de 19de eeuw kwam de draailier nog sporadisch voor,
maar na de eeuwwisseling zal ze definitief verdwijnen uit
onze muziektraditie. Omstreeks 1970 kwam er een hernieuwde belangstelling en momenteel zijn er terug tientallen spelers
actief. Wel gebruiken de meeste Vlaamse spelers een Frans
model met een zgn. luitvormige klankkast.
In Vlaanderen noemt men het instrument tegenwoordig draailier, maar vroeger was Tier het meest verspreid. Andere oude
benamingen zijn boerenlier en blindenlier. De laatste term
herinnert aan het feit dat ze vroeger zeer vaak door blinden
bespeeld werd.
De viool
Gestreken snaarinstrumenten, waarvan men mag stellen dat ze
voorlopers waren van het latere viooltype, worden al vermeld
in 13de-eeuwse Vlaamse bronnen. In de eerste helft van de
16de eeuw komen in de iconografie instrumenten voor die in
vormgeving en constructie aansluiten bij het klassieke viool-

Jean Smout (1914) van Veltem, gefotografeerd in 1988. Deze
violist kreeg zijn opleiding van verscheidene dorpsmuzikanten.
Htj leidde van 1935 tot 1952 een dansorkest en speelde naast
operette- en varietemuziek ook nog traditionele melodieen die
eigen waren aan de gilden van Veltem en Winksele.

type. Maar het is pas in de laatste decennia van de 16de eeuw
dat men het instrument afgebeeld ziet in handen van speelmannen die kermissen, bruiloften en andere feesten opluisteren. De violist musiceert dan meestal samen met een doedelzak- of draailierspeler. In de 17de eeuw zal de viool meer op
het voorplan treden. Ze verschijnt dan ook als solo-instrument
met begeleiding van een basviool (later een grote cello). Het
is vooral dit duo dat in de 18de en 19de eeuw de doedelzak en
draailier zal verdringen als begeleidend instrument voor dansfeesten. Heel wat verenigingen, zoals o.m. de aloude schuttersgilden, deden in deze periode een beroep op een ingehuurde violist die hun specifiek repertoire kon uitvoeren. Op
dorpskermissen bleven deze speelmannen een belangrijke
plaats bekleden, en zeer vaak vertolkten zij ook de rol van
dansmeester die de uitvoeringen leidde. Hier en daar hield de
traditie van het samenspel met cello (sours weleens een contrabas) nog stand tot kort na de Eerste Wereldoorlog. Maar
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Verenigingen zoals de aloude schuttersgilden hadden meestal een
vaste speelman om hun jaarlijkse festiviteiten op te luisteren.
Hier de Kampenhoutse violist Jan Frans Lambrechts (1866-1928),
bijgenaamd Dries van de pin, gefotografeerd omstreeks 1920 met
deplaatselijke Sint-Sebastiaansgilde.

tussen 1930 en 1940 werd de violist-speelman een zeldzaamheid.
Dorpsviolisten speelden hun melodieen hoofdzakelijk in de
toonaarden van d en g, maar hun speeltechniek was afhankelijk van de opleiding. Men onderscheidde duidelijk twee
verschillende stijlen. Zo had men de archesch spelende muzikanten die geen enkele opleiding genoten hadden en Touter
op het gehoor musiceerden. Hun speeltechniek was sterk
gebaseerd op een korte non-legato boogvoering waarbij het

Ensemble met viool, cello, baton en dwarsfluit, gefotografeerd in
1930 tijdens de herdenkingsfeesten van de BoerenkrUg in
Willebroek.

10

laten meeklinken van de naaste onderliggende lose snaar
gebruikelijk was. De archaIsche boogvoering was meestal het
gevolg van een ongewone speelhouding. Zo hielden sommigen de boog niet aan de slof vast, maar wat meer naar het
midden toe. Anderen omklemden wel de slof maar hielden de
pink niet boven, maar onder de spanschroef. Deze muzikanten
speelden zonder vibrato en bijna alleen maar in de eerste
positie; slechts zeer uitzonderlijk werd een passage in de
derde positie uitgevoerd. Vanaf de tweede helft van de 18de
eeuw kregen al heel wat dorpsviolisten een beperkte opleiding
(dikwijls bij de plaatselijke organist): zij trachtten de houding
en het spel van de geschoolde klassieke muzikanten na te
bootsen. Van een aantal speelmannen die actief waren in de
tweede helft van de 18de, en de eerste helft van de 19de eeuw
bleven muziekboekjes bewaard die door hen samengesteld
werden. Deze manuscripten geven een duidelijk beeld van het
dansrepertoire van toen.
In de tweede helft van de 19de eeuw waren sommige violisten
met een beperkte opleiding actief in ensembles die operetteen varietemuziek uitvoerden. Maar zij werden ook nog gevraagd in kringen waar het traditioneel repertoire op het
programma stond. In de dansorkesten met een of meerdere
snaarinstrumenten bleef men zich tot kort voor de eeuwwisseling nog houden aan de viooltraditie. Zo werden de melodieen
vooral gespeeld in de typische viooltoonaarden van d en g en
men gebruikte daarom blaasinstrumenten in a (klarinet en
cornet) en c (fluit en trombone). Daarna kregen de toonaarden
van de blaasinstrumenten in bes en es meer en meer de
bovenhand en kwam de viool veel minder tot Naar recht. In
orkestverband werd de violist weleens met een begeleidende
functie belast. Gewoonlijk speelde hij dan een tweestemmige
tussentijdse begeleiding. Na de Tweede Wereldoorlog werd
het instrument een zeldzaamheid in de dansorkesten.
Op een paar uitzonderingen na speelden onze violisten op
instrumenten die gebouwd werden door een Belgisch, Duits,
Frans of Italiaans atelier. De volksmuziekherleving van na
1970 betekende ook een vernieuwde belangstelling voor de
viool, zodat ze terug een belangrijke plaats inneemt bij de
volksorkesten. Ook op de jaarlijkse stages voor volksmuziek
zijn er steeds tientallen geInteresseerden die het traditioneel
repertoire komen instuderen.

Volkskundemusea
Bedenkingen over het verzamelbeleid
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Willy Dezutter
Een Museum voor Volkskunde is geen depot voor afgedankte
voorwerpen. Welk museum in Vlaanderen beschikt er over
een goed beveiligde loods, voorzien van verlichting, verwarming en leidingwater waar een magazijnier instaat voor het
onderhoud van de voorwerpen ? Het is daar waar het echte
museumwerk zich afspeelt, het tonen van mooie voorwerpen
in vitrinekasten is slechts show. Veel materiaal in stapelruimtes en museumreserves is tengevolge van houtwormaantasting en corrosie dermate aangetast dat het in menig geval
twijfelachtig is of deze voorwerpen en machines ooit nog in
aanmerking komen voor permanente expositie. Wanneer men
de inboedel verwerft van een bepaald ambachtelijk atelier zou
men dat binnen de vijf jaar moeten kunnen exposeren ofwel
schiet er na tien a vijftien jaar en meer alleen nog een puinhoop
over. Het gebrek aan een permanente en goed geoutilleerde
stapelplaats en het gebrek aan onderhoudspersoneel brengt
voor de meeste musea met zich mee dat het alleen nog
mogelijk zal zijn om kleinschalige ensembles te verwerven
die in goede staat van onderhoud verkeren. Met betrekking tot
de verwervingsformules: schenking, bruikleen, aankoop dient
men altijd van het standpunt te vertrekken: alles of niets. Dat
wil zeggen, liever betalen voor het geheel dan de kruimels
cadeau te krijgen.
Rekening houdend met de exploitatiekosten voor de eeuwigdurende bewaring kan men zich afvragen of dit beleid niet
dient herzien te worden.

Men kan zich namelijk afvragen wanneer iemand zo graag
heeft dat het oude atelier van vader of grootvader bewaard
blijft in het museum, of men de inboedel dan niet zou moeten
schenken in plaats van te verkopen. Wanneer de schenking
aanvaard wordt, neemt de overheid altijd nog de verplichting
op zich om het ten eeuwigen dage te bewaren en te onderhouden. Deze last staat op den duur niet meer in verhouding tot de
werkelijke waarde van de voorwerpen. In het museum worden
ze dan ook getoond omwille van hun documentaire waarde,
maar rekening houdend met de exploitatiekosten zijn alle
verhoudingen zoek. In feite zouden schenkers moeten blij zijn
dat het museum hun voorwerpen wil bewaren. Een zekere
terughoudendheid bij de aanvaarding van schenkingen is
eveneens geboden, want achteraf blijkt het dikwijls een vergiftigd geschenk te zijn. Er zou dan ook dringend een mentaliteitswij ziging moeten plaatsvinden bij onze bevolking zoals
in de Verenigde Staten waar men uitsluitend de beste stukken
aan het museum schenkt. In de U.S.A. bestaat er trouwens een
zeer gunstige regeling op de belastingaftrek bij de schenking
van kunstwerken. Bij ons schenkt men alleen die voorwerpen
aan het museum die thuis in de weg staan, niet mooi genoeg
zijn om op de schouw te zetten en waarvan men het zonde
vindt om ze in de vuilnisbak te werpen. Deze voorwerpen,
ongereinigd en dikwijls incompleet, komt men niet naar het
museum brengen, peen, men vraagt om ze te willen komen
afhalen.

Stofzuiger ca. 1900 (verzameling Stedeltjk
Museum voor Volkskunde, Brugge - Foto
M. Platteeuw, Brugge - Copyright Stedelijk
Museum voor Volkskunde, Brugge). Wat is
de museale toekomst van de moderne
generatie stofzuigers ?
11
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Kritisch verzamelen

Het eigentijds verzamelen

In Nederland pleit men voor een terughoudend verzamelbeleid omdat de depots overal vol zijn. De discussie over de
uitdunning en afstoting van collecties is er reeds een tijd aan
de gang'.
Sinds het Deltaplan voor Cultuurbehoud onderscheidt men in
Nederland vier categorieen in de zogezegde Collectie Nederland.
– Categorie A omvat objecten die de hoogste status bezitten
omdat ze uniek zijn: holotypen of prototypen.
– Categorie B omvat objecten die van belang zijn wegens hun
presentatiewaarde of attractiewaarde. Ook objecten met een
belangrijke documentatiewaarde vallen onder deze categorie.
– Categorie C, deze objecten voldoen niet aan de criteria van
A en B maar zijn toch belangrijk voor de collectie omdat ze die
aanvullen of ondersteunen.
– Categorie D betreft de restanten, d.w.z. objecten die eigenlijk nooit in de collectie terecht hadden behoren te komen.
Deze grote categorieen zijn makkelijker toepasbaar op kunstcollecties dan op volkskundige verzamelingen. Daarom geven wij hieronder een aantal criteria die wijzelf hanteren voor
het verzamelbeleid van het Stedelijk Museum voor Volkskunde van Brugge.
– Er wordt geen landbouwgereedschap meer verzameld. Het
Provinciaal Museum van het Bulskampveld te Beernem (geopend in 1982) legt zich daar speciaal op toe. Ons museum
legt zich toe op de stedelijke volkscultuur en laat de bestudering van het agrarische leven in het verleden over aan specifieke landbouwmusea. Dit is dus reeds een zeer belangrijke
beperking naar thema of onderwerp.
– Op het vlak van oude ambachten, machines en werktuigen
beperken wij ons tot het grondgebied van Brugge (119.000
inwoners) en op voorwaarde dat deze ateliers in Brugge in
bedrijf geweest zijn. Dat is een belangrijke geografische
beperking.
– Deze materialen dienen in een goede staat van bewaring te
verkeren (geen verroest oud ijzer). Hier betreft het dus een
belangrijke kwalitatieve norm.
– De ensembles dienen kleinschalig te zijn, d.w.z. in aanmerking komen voor eventuele tentoonstelling in het museum.
– Inzake industriele archeologie moet zoveel mogelijk bewaring in situ nagestreefd worden.
Uit deze vijf punten moge blijken dat er een duidelijk afgelijnd verzamelbeleid wordt nagestreefd. Wanneer er in Brugge een stopzetting plaats vond van een oude ambachtelijke
werkplaats o.a. schoenmakerij, apotheek, suikerbakkerij,
hoedenmakerij, kuiperij 2 werd steeds overgegaan tot de aankoop van de volledige inboedel teneinde een waarheidsgetrouwe reconstructie te kunnen maken. Hieraan ligt een zienswijze ten grondslag die men wetenschappelijk zou kunnen
noemen en zuiver museaal. In tegenstelling daarmee staat de
zienswijze van de antiquair die, uitsluitend om commerciele
redenen, de mooiste stukken opkoopt.

Als je de wereld van vandaag wilt documenteren, moet je het
nu doen. Dit is de stelling die in de Zweedse museumwereld
Binds 1974 ontwikkeld werd en in 1977 de aanleiding vormde
tot de oprichting van SAMDOK, de afkorting van `Samtidsdokumentation' : het onderzoek naar en selectie en registratie
van eigentijdse voorwerpen. De theorie en principes van
Samdok vindt men uiteengezet in de publicaties Today for
Tomorrow' en Spread the responsability for museum documentation'. In Nederland werd in 1981 de Werkgroep Verzamelbeleid Eigentijdse Objecten opgericht5 . De centrale vraag
in het hele debat draait rond het feit of men eerst vijftig jaar
dient te wachten alvorens een voorwerp of een groep voorwerpen op te nemen in de museumcollecties. In Vlaanderen werd
aan dit onderwerp aandacht geschonken tijdens een colloquium op 22 mei 1985 georganiseerd door de Vlaamse Museumvereniging en de Koninklijke Belgische Commissie voor

Wasmachine ca. 1920.(verzameling Stedelijk Museum voor
Volkskunde, Brugge - Foto M. Platteeuw, Brugge Copyright Stedelijk Museum voor Volkskunde, Brugge).
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Volkskunde 6 . Voor het actief documenteren van de eigen tijd
kunnen de selectie-criteria getoetst worden aan zes hoedanigheden'.
– Het frequentie-criterium (frequency criterion, critere de
frequence): de mate waarin een voorwerp als courant of
gewoon kan beschouwd worden. Het gewone, niet het eigenaardige telt.
– Het waardeschaal-criterium (step-ladder criterion, le critere de l' echelle): geen eendagsvliegen maar innovaties die zich
een langere tijd handhaven.
– De representativiteit (the representativity criterion, le
critere de representativite): voorwerpen die op zichzelf een
idee symboliseren, bepaalde waarden of gedachten vertegenwoordigen. (Bijv. de T.V., juke-box, jeanskleding, de anticonceptiepil)
– De plaatsgebondenheid (the domain criterion, le critere de
domaine): voorwerpen uit de onmiddellijke huisomgeving
zoals persoonlijke kledij, keukengerei. Dingen die meer individueel dan algemeen gebonden zijn.
– De aantrekkingskracht (the appeal criterion, le critere
d'attirance): voorwerpen geassocieerd met bepaalde personen
(affectief, ritueel, fetisch).
– Vormcriterium (form criterion, critere de forme): de vorm
van het voorwerp, kleur, speciale versiering of variatie.
De eerste drie criteria worden het belangrijkst geacht. Hoewel
voor precisering vatbaar geeft dit schema toch een eerste
aanzet tot normalisatie. Het spreekt voor zichzelf dat het geen
zin heeft om zomaar lukraak een aantal voorwerpen te gaan
verzamelen en vervolgens op te Bergen. Aan het selecteren
gaat het documenteren vooraf: beschrijven, opmeten, fotograferen, interviews, observatie, bandopnames, eventueel videofilms. Kortom, de algemene socio-culturele context dient
maximaal gesitueerd te worden. Pas dan zal het driedimensionale voorwerp een historische Sachzeuge worden. Het voorwerp wordt dan informatiedrager van een bepaalde maatschappelijke context. Naast de musea hebben ook de
bedrijfsarchieven en de bibliotheken een taak te vervullen,
door o.a. het beeldmateriaal te verzamelen. Technische beschrijvingen, instructieboekjes, handelscatalogi en dergelijke
bevatten natuurlijk een vloed aan gegevens maar toch blijven
wij benadrukken dat ook het voorwerp als objet temoin zijn
plaats verdient in onze museuminstellingen. Ook particuliere
verzamelaars kunnen zich toeleggen op het verzamelen van de
eerste en tweede generaties plastics zoals dat destijds gebeurd
is voor de voorwerpen en toestellen in bakeliet. Waar is in
onze volkskundemusea de eerste plastic slakom te zien ?
Wij staan op de drempel van de 21ste eeuw maar over de
periode 1950-1990 werd omzeggens niets of zeer weinig
verzameld. Hoe zullen we deze periode museaal gestalte
geven ? Het is zonneklaar dat een conservator, die dient in te
staan voor het dagelijks beheer van zijn museum, zo'n taak
alleen niet aan kan. Er is dringend behoefte aan documentalisten om dit veldwerk te verrichten. Bij het collectiemanagement nieuwe Stijl zal ook de invoering van een geautomatiseerd informatiesysteem noodzakelijk worden8.
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' P. van Mensch, Negatief verzamelen: Hoe onaantastbaar zijn museumcollecties ? In:
Museumvisie, 1987, 2, p. 41-45. J.L. Locher, Afstoting als noodzaak. In: Kunst en
Museumjournaal, 1989, 1, p. 1-11. A. van Grevenstein, Museumethiek en het vervreemden van museumvoorwerpen. In: Museumvisie, 1990, 1, p. 12-13. M. Kirby Talley jr.,
Collectiebeheer en het Citizen Kane-syndroom. In: Museumvisie, 1992, 2, p. 45-49.
2 W.P. Dezutter, Stedelijk Museum voor Volkskunde. Beknopte gidsen van de musea
van Brugge 1, Brugge, 1992.
3 Today for tomorrow. Museum documentation of contemporary society in Sweden by
acquisition of objects. Edited by GOran Rosander. Published by the SAMDOK Council,
Stockholm, 1980.
4 B. Nystrom en G. Cedrenius, Spread the Responsability for Museum Documentation
at Swedish museums of cultural history. Stockholm, 1982.
' Vgl. het eindrapport van Michiel van der Mast, De verbeelding van het heden (1985).
6 De verslagen van W.P. Dezutter, M. Laenen en L. Daenens verschenen in Museumleven, 12, 1984-1985, p. 138-147.
' Wij geven hier een vertaling in het Nederlands. Voor alle duidelijkheid vermelden we
tussen haakjes de Engelse en de Franse term zoals die gebruikt werd in publikaties van
Gunilla Cedrenius, secretaris van SAMDOK.
Vgl. C. Cedrenius, La creation de collections contemporaines significatives. In: Actes
de la 13eme Conference generale et la 14eme Assemblee generale du Conseil international des musees. ICOM, Parijs, 1984, p. 35-41. Idem, in: Collecting today for tomorrow.
Symposium ICOFOM, Leiden, 1984, p. 41-47.
8 J.P. van de Voort, Collectie-automatisering in musea. In: Museumleven, 16, 19891990, p. 60-65.
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350 Volksgeloof
Alfons Roeck

Het begrip volksgeloof en al wat het begrip dekt, heeft altijd
heel wat controverses opgeroepen. Het is in eerste instantie al
zeer moeilijk te omschrijven wat onder `volksgeloof' ressorteert, omdat het gewoonlijk in correlatie gezien wordt met
`geloof'. Vandaar dat men het, meer populair, ook `bijgeloof'
noemt, hoewel volksgeloof meer impliceert dan bijgeloof.
In de romantiek – en ook nog Lang daarna – werd `volksgeloof
gezien als het geloof van het yolk, d.i. het `onbedorven,
natuurlijk gebleven bevolkingsdeel' , diametraal gesteld tegenover de wufte, gedegenereerde aristocratie, geestelijkheid
of burgerij.
Maar zo'n omschrijving helpt ons niet vooruit.
In de twintigste eeuw heeft men aan de begrippen `geloor ,
`bijgeloof , en `volksgeloof nog een dimensie toegevoegd,
nl. de negatie ervan, het `niet-geloven' . De bouwelementen
van het volksgeloof werden en worden bekritiseerd, geridiculiseerd of als een reminiscentie naar de `oude tijd' afgezwakt.

Met een lintje de koorts afbinden en het lintje daarna ophangen
aan de tralies van de kapel: de Tontekapel in Kooigem 1988.
(Foto uit W. Giraldo, Volksdevotie in West-Vlaanderen,
Brugge 1989).
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Hiertegenover staat dan echter een heropleving van zwarte en
Witte magie, van satanisme en zwarte missen, van mystieke
genootschappen, oud-Keltisch druidisme, de Angel-Saksische of Wicca-hekserij, amateuristische astrologie, allerhande waarzeggerij, dubieuze alternatieve geneeswijzen, enz.
Vaak denkt de geemancipeerde intellectueel dat alles in onze
technologische maatschappij opgelost is en dat `geloof – in
de ruimste zin van het woord – geen of weinig relevantie in
zich sluit. Zodra de zekerheden beginners te wankelen of
wegvallen, komt bij velen onder ons de atavistische angst
weer naar boven, angst voor de dood, voor lijken en kerkhoyen, voor zwarte duisternis, voor ziekte en rampen en crisissen, voor het Onbekende...
Alle uitspraken, omlijningen of omschrijvingen van het
volksgeloof moeten tot de categorie van de waardeoordelen
gerekend worden. Er ligt dus geen grens tussen ongeloof,
geloof en volksgeloof, maar een onafzienbare bundel grenzen
en voor ieder van ons is de grens verschillend en wijzigt ze
zich onder invloed van opvoeding, lectuur, levenservaring,
leeftijd, milieu, enz.
Deze interrelatie ligt niet noodzakelijk alleen op het vlak van
het religieuze, maar ook op dat van het wereldbeeld, de
ideologie, de wetenschap. Ook daar kan men grenzenbundels
vaststellen.
Zo hebben we bij ons jarenlang onderzoek naar volksgeloof en
de uitingen ervan mensen ontmoet die geloof hechtten aan
heksen en hun huiveringwekkende machten, maar ook personen die aan het scheppingsverhaal in zijn engste zin geloofden
(de mens is geschapen uit klei), die ervan overtuigd waren dat
de aarde vlak was, dat de hele ruimtevaart een Oink stukje
Hollywood-trucage is, dat er intelligent leven op Mars is, dat
de hel zich in het binnenste van de aarde bevindt, enz.
Aan de andere zijde van het spectrum treffen we lui aan die
staande houden dat heel ons geestelijk en emotioneel leven
uiteindelijk terug te voeren is tot een zwakke elektrische
stroom in onze hersenen.
Een staalkaartje ?
ReIncarnatie, zielsverhuizing, hemel, hel en vagevuur, Lourdes, mirakelen, UFO's, de transsubstantiatie, ex-voto' s,
Yeti's, Loch Ness en z'n bewoner, horoscopen, St.-Antonius
als laatste toevlucht, het rijk van Atlantis, de pastoor van Ars
en Satan, de protocollen van Sion, levitatie en fakirisme,
exorcisme, de onbedorven natuurmens en de erfzonde, enz.
Telkens botst men op mensen die geleerde en `wetenschappelijk gefundeerde' boeken aanzeulen om hun gelijk in deze
dingen te bewijzen en evenzo anderen die alles met een
cynisch lachje weghonen.
Om toch ergens tot een vage begrenzing tussen geloof – vooral
dan het `kerkelijk' geloof – en volksgeloof te komen, zijn we
van mening dat een cultureel-antropologische benadering nog
de meeste waarborgen kan bieden. We mogen immers niet
vergeten dat heel wat gegevens uit het zgn. volksgeloof zeer
oud zijn – wellicht wortelen ze in de prehistorie – en universeel zijn.
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KRACHTIG GEBED
VAN

KEIZER KAREL
TOT HET

Heilig Kruis en Lijden Ons-Heere
Jezus-Christus.

Dit gebed gevonden op het Heilig Graf Ons Heere ten fare
1505, is gezonden van den Paus aan Keizer Karel, als hij ten
strijde ging ; en gezonden te Sint-Michael, in Frankrijk, waar gij
het zult vinden wonderlijk en schoon uitgedrukt met vergulde
letters.
Wie dit gebed dagelijks leest of hood lezen, of over hem
draagt, zal niet haastiglijk sterven, noch. in geen water verdrinken,
noch in geen vuur verbranden, noch venijn zal hem niet hinderers,
noch niet vallen in de handers zijner vijanden, noch in geen veldslagen overwonnen worden.

Ook nu nog verkocht en als amulet gebruikt.

Volksgeloof is primitieve religie. Primitief hoeft niet noodzakelijk een pejoratieve connotatie te hebben.
Enkele kenmerken.
- Dingen die met elkaar niets te makers hebben worden als een
samenspel, een geheel beschouwd. Toont de kaartlegster veel
harten tijdens de consultatie, dan betekent dat veel liefde, veel
sex in de toekomst. Veel ruiten (d.i. de facetten van een
diamant) betekenen materiele rijkdom. Klaveren (= kruisen)
wijzen op herrie en miserie (Elk huisje heeft z'n kruisje).
Graan moet bij wassende maan gezaaid worden: de maan
`groeit' en dus zal ook het graan oink opschieten. Het haar
moet men echter laten knippen bij afnemende maan: anders
groeit het te snel weer aan ! Iemand wordt geboren in september, onder het teken van de Maagd. Deze constellatie zal
`ongetwijfeld' haar invloed uitoefenen op de levenswijze, het
karakter, enz. van de betrokken persoon.
- Affectief denken speelt een belangrijke rol. Alles wat vrees
inboezemt moet een diepere oorzaak hebben. De mensen uit
primitieve culturen reageren uiterst paniekerig op zonsverduisteringen, kometen, donder en bliksem. Wij die ons van de
natuur losgemaakt hebben, vinden die houding, dit geloof
irrelevant. Nochtans lopen er bij ons nog kinderen rond –
alleen kinderen ? – die een prangende angst hebben voor
donder, bliksem, zons- of maansverduisteringen, noorderlicht, meteoren, enz.
- Onbenullige dingen kunnen belangrijk zijn. Een gezelschap

van dertien personen neemt aan een etentje deel: een van hen
zal in de loop van 't jaar sterven. Een Spiegel breken of 't
zoutvat omkiepen brengt ongeluk met zich mee. Een bond die
huilt is een voorteken dat iemand uit de onmiddellijke omgeving weldra gaat sterven. Een zwangere vrouw die schrikt bij
het zien van een hollende Naas, zal een kind met een hazelip
baren.
- Analogie of het leggen van verbanden tussen twee dingen,
krachten of wezens die met elkaar raakpunten hebben (uitzicht, eigenschappen, naam, in het oog springende details).
De H. Apollonia werd de tanden uitgerukt: met trekt op
bedevaart naar deze heilige tegen tand- en kiespijn. Men
pelgrimeert om de genezing van een ziek been te verkrijgen:
in de bewuste kapel offert men een wassen been, een ex-voto
(hetzelfde geldt voor een zieke arm, een gekwetst oog, enz.,
enz.). St.-Rochus Teed aan de builenpest waardoor hij een
schutsheilige tegen zweren werd. De hulp van St.-Cornelius
wordt ingeroepen tegen ziekten van het hoornvee (Cornelius:
(Latijn) corpus: hoorn). Een heks prikt spelden in een wassen
popje dat de te kwellen persoon voorstelt: deze lijdt geweldige
pijnen op de plaatsen waar de heks de wraakpop `pijnigt' (=
invultatie of envoutement). We denken verder aan totems, aan
amuletten in de ruimste zi p van het woord, aan de analogische
relatie tussen Trbild' en `Abbild' (een afgewezen minnares
die met sadistisch genoegen de foto van de onverlaat doorsteekt of verbrandt...)
- Niet alleen mensen maar ook dieren en zelfs zgn. levenloze
dingen hebben een 'anima', een ziel. Vandaar het geloof in
intelligente dieren (de demonische of spookdieren), maar ook

Recent volksgeloof de bio-armband in de volksgeneeskunde;
de armband 'die, doordat hij het lichaam van zijn statische
elektriciteit enpositieve ionen ontlast, uw dagelijkse kwaaltjes
als bij toverslag doer verdwtjnen'.
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het zegenen van de akkers, van de zee, van de veldvruchten
(processie tijdens de Kruisdagen), van klokken – die met hun
gebeier het onweer moesten verdrijven – zelfs van auto's (St.Kristoffel) hoort hier thuis. Grif toegegeven dat de oorspronkelijke idee of notie niet altijd meer aanwezig is en dat de hele
plechtigheid moet beschouwd worden als een naieve uiting
van devotie, maar toch.
Uit hetgeen voorafgaat kan duidelijk afgeleid worden dat de
verstrengeling van geloof en volksgeloof een feit is. En toch
is er een criterium voorhanden om tussen al die subjectief
getrokken grenzen of grenzenbundels een echte grens te trekken, een tweespalt.
Dit criterium is de angst en de reactie erop. Vrees voor dingen
die men niet begrijpt, die men, in zijn onwetendheid, in zijn
onvolwassenheid niet kan definieren of neutraliseren, vrees
die men ervaart omdat men leeft in een gemeenschap waar de
culturele, sociale of religieuze background deze vrees opwekt, stimuleert of bestendigt.
Deze vrees kan een drievoudige voedingsbodem hebben.
Er is vooreerst de mythische angst, de vrees voor de natuurelementen, de nacht, ziekten, rampen, dood. Deze oerangst is
irrationeel, instinctief en elementair. Onze voorouders waren
bevreesd voor de demonen, de wezens die onder de grond
huisden (aardmannen, kabouters), die in het water loerden om
de mensen naar onder te sleuren (waterduivels, zeemeerminnen), voor wezens die in het vuur leefden (dwaallichten,
vurige mannen, brandende schepers), voor wezens die door de
lucht zoefden (de Wilde Jacht). Ze waarschuwden ervoor, ze
geraakten hun panische angst kwijt door erover te praten. Al
deze verhalen zijn onze sagen waarvan er in Vlaanderen nog
meer dan 70.000 werden opgetekend na de Tweede Wereldoorlog.
Er is in tweede instantie de angst die door sommige geestelijken werd ingeboezemd door de leer van de Kerk, de geboden
en verboden, de catechismus op zeer subjectieve wijze te
interpreteren en door predikaties, volkse literatuur, dubieuze
heiligenverering, enz. te verspreiden.
Angst voor de doden die weerkomen uit het vagevuur en zelfs
de hel – waarom ook niet ? – om recht te herstellen, om een
niet nagekomen belofte op te eisen, om hun zonden uit te
boeten, allerlei `feiten' die een weerslag vinden in onze
spooksagen.
Er is de strijd tussen het Goede en het Kwade, tussen de Kerk
en de Duivel die de mens in zijn valstrikken wil lokken. De
Duivel die koopjes sluit met de eerzuchtige, met de vrek, met
de hoogmoedige, met de geilaard en die hen het `gevraagde'
zal leveren (eer, geld, macht, erosobjecten). De Duivel die de
zondaars naar de hel sleurt, niet alleen de moordenaars of de
echtbrekers, maar ook zij die's zondags de H. Mis verzuimen,
die gaan kaart spelen of dansen. Hij wordt daarin geholpen
door zijn trawanten. De vrouwelijke heks die met Naar toverij
oud en Jong ziek maakt of doet sterven, die het vee doet
wegkwijnen, de oogst doet mislukken, brand sticht op afstand.
De mannelijke weerwolf die de argeloze wandelaar op de rug
springt en zich uren ver laat dragen. De geleerde tovenaar met

De waarzeggertj heeft oude wortels. Reclamebriefje van een
Antwerpse waarzegster ca. 1900 (verzameling K.C. PeetersInstituut voor Volkskunde, Antwerpen).

zijn griezelige toverboeken. De rabauwen zoals de Bokkerijders die soep kookten van gewijde hosties en in een miskelk
urineerden (18de eeuw), de goddeloze vrijmetselaars die in de
loge zwarte missen opdragen en daarna gebraden babies
oppeuzelen.
Onze hedendaagse volkssagen staan bol van dergelijke gruwelverhalen.
En dan zijn er de angsten die veroorzaakt worden door hallucinaties, door crisissen van epilepsie, door dromen en nachtmerries, koude, eenzaamheid, psychosomatische gewaarwordingen, drugs.
Nu kan (kon ?) men twee richtingen uit.
Ofwel onderwerpt men zich aan de `hogere machten' die vrees
inboezemen – en die Hogere Macht(en) moet(en) zo ruim
mogelijk genomen worden – en bejegent men ze met eerbied,
met ontzag, met schroom. Deze houding leidt dan tot Geloof,
al dan niet sterk gedogmatiseerd, een geloof dat ook de
Voorzienigheid insluit. In het Duitse woord Thrfurche zit en
de gedachte van eerbied en van schroom en van angst verweven.
Men kan echter ook een andere richting uit. Het geloof
impliceert dan geen voorzienigheid meer, maar fatum, noodlot. De mens zoekt dan middelen om de `Hogere Machten' te
bewegen, om hun plannen te beinvloeden, te wijzigen, om een
antwoord te krij gen op prangende vragen. Dit vragen (gebed),
verzoeken, offeren kan dan echter zo ver gaan dat men de
Hogere Macht wil dwingen, wil bezweren. En dan staan we
dicht bij de grens van de magie !
God en Zijn Heiligen zijn dan geen middelaars meer, maar lui
met wie men een koopje afsluit door het storten van geld in de
offerblok, door het aansteken van dure kaarsen, door het
ondernemen van Lange, kostelijke pelgrimages.
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Met heiligen, met Christus en Zijn Moeder, ja met God kan
men dan praten, discussieren, zaakjes doen. Men kan Hen
zelfs afdreigen: `Als Ge niet helpt, dan zet ik geen voet in de
kerk meer !'
Deze houding doet zeer primitief aan wat o.m. wordt aangetoond door bezweringsformules waarbij men zich rechtstreeks Wendt tot de brandwonde of de bloeding, enz. (`Zo
waar dat O.L. Heer heeft gestaan in de Jordaan, blijft het
bloed van deze man (vrouw) stille staan !' - 'Brand, brand,
brand, kruip van het vlees in het zand.')
We willen echter wel beklemtonen dat de scheiding tussen
geloof en volksgeloof weliswaar stoelt op de houding die
iemand aanneemt nadat een llogere Macht' vrees ingeboezemd heeft, maar dit betekent nog niet dat elke persoon in een
of andere richting gestuwd wordt of... geen vrees zou kennen.
Integendeel, elk individu reageert onder bepaalde omstandigheden op positieve, d.i. geloofsmatige wijze, maar kan sours

Een wit kruis op de gevel our hekserij to weren. (Foto uit Hallaar

1974 - uit R. Lambrechts, Bezem en kruis, Retie 1974).

– en de factoren die hem conditioneren kunnen heel verschillend zijn – een totaal diametraal tegenovergestelde houding
aannemen. Vandaar dat geloof en volksgeloof zo vaak verstrengeld zijn dat we zonder enige terughoudendheid van
syncretisme kunnen spreken. M.a.w. het authentiek religieuze
kan gepaard gaan, of voorafgegaan of gevolgd worden door
zuiver magische formules of handelingen. In de praktijk
stuiten we voortdurend op allerlei vormen van verstrengeling,
van dualisme, van wisselwerking.
Zijn er dan geen volksuitingen die zuiver positief religieus
zijn ?
Er zijn natuurlijk de beroemde processies, maar vraag is
hoeveel yolks-culturele elementen ze nog bevatten. We denken in dit verband aan de H.-Bloedprocessie in Brugge, aan de
zevenjaarlijkse ommegang in Tongeren. De boetprocessie
van Veurne bevat natuurlijk nog volkse elementen omdat ze
uiteindelijk teruggaat op een boete gedaan voor een heiligschennis door een soldaat gepleegd. (Men was bevreesd voor
de gramschap van de Hogere Macht). Hetzelfde kan gezegd
worden van de eeuwenoude processie van Hakendover, waar
de hoop op een goede oogst een belangrijke plaats in het
gebeuren inneemt.
Er zijn ook talrijke voorbeelden van de heiligenverering,
vooral de moderne vormen ervan die een zuiver-religieus
karakter dragen (o.a. bepaalde vormen van Maria-verering).
Maar zelfs in onze door en door kerkelijke feesten, die hoogtepunten van het jaar, zit heel wat oud volksgeloof verborgen.
We denken aan de gegevens die refereren aan een aloude
vruchtbaarheidscultus met Pasen (eieren, planten van de
paaspalm), aan de heidens-Germaanse elementen van Kerstmis (de midwinterdatum zelf, het kerstblok, het vuurwerk), de
onderdelen van een dodencultus (kaarsen en bloemen op graf,
Bakken van de dodenkoek) met Allerheiligen, enz.
De interacties tussen geloof en volksgeloof horen dus nog niet
tot het verleden.

17

354 Beeldende volkskunst in Vlaanderen
Jan Theuwissen

Volkskunst, een begrip dat als woord wellicht slechts in 1845
in Noord-Duitsland voor het eerst in de literatuur opduikt,
werd omstreeks 1870 door wetenschapsbeoefenaars als cultuurpatrimonium algemeen erkend. Aanvankelijk rekende
men tot volkskunst, wat in het boerenmilieu als versiering van
allerhande zaken aangetroffen werd. Deze beperking bleek
echter niet lang te voldoen, omdat men zogenaamde volkskunstvoorwerpen ook in andere sociale en beroepsgroepen
aantrof.
Chronologisch situeert men de volkskunstproduktie in de
16de, 17de en 18de eeuw. Ook deze omgrenzing in de tijd
heeft men reeds lang opzij geschoven omdat ook in de 19de en
20ste eeuw volkskunst werd geproduceerd.
Een derde uitgangspunt was dat volkskunst bestond uit produkten van huisvlijt en huisindustrie, dat het ging om siervoorwerpen of versieringen, gemaakt in eigen huffs en voor
eigen gebruik. Ook dit bleek vlug onhoudbaar, omdat al te
veel zogenaamde volkskunstvoorwerpen van buiten de huisvlijt en de huisindustrie in het volkse milieu cirkuleerden.
Vandaag zijn volkskundigen en onderzoekers van volkskunst
het over de inhoud van het begrip niet eens. Het is ook niet
eenvoudig een klare lijn te trekken. In de Winkler Prins van de
Kunst lezen we onder het woord Volkskunst: Terst nadat in
de late Middeleeuwen, en vooral tijdens de Renaissance in
Europa een grotere gedifferentieerdheid in de samenleving
ontstond, werd de internationaal gerichte stijlkunst geboren.
Naast deze individuele "hogere" kunst bleef steeds een vervaardiging van materiele goederen voor het yolk en door het
yolk bestaan, die onafhankelijk was van de esthetische waardebepaling, die de mode van dat ogenblik voorschreef. Hoewel steeds minder, is toch tot in de 20ste eeuw spontaan in
sommige streken volkskunst ontstaan, die als waardevol element een functie in de streeksamenleving bleef vervullen.'
Deze omschrijving vraagt ook meer verklaring over 'kunst' en
olk'. Het zoeken naar een definitie van 'kunst' is een
ỳ
onbegonnen zaak. Men kan wel aannemen dat kunst te maken
heeft met een niet noodzakelijke, maar doelbewuste versiering van de leefomgeving; dat kan gaan van de verfraaiing van
het eigen lichaam en de decoratie van dagelijkse gebruiksvoorwerpen, tot de vervaardiging van voorwerpen die niet
functioneel zijn in de materiele zin, als een beeld of een
schilderij die dienen tot versiering, maar ook een sociale of
religieuze functie kunnen hebben. Deze functionele gebondenheid zowel als de zin voor verfraaiing, kennen alle volkeren waar ook ter wereld. Die menselijke creativiteit uit zich op
de meest verschillende manieren; zij beperkt zich niet tot het
individu, de groep of het yolk. Zij is wel groeps- of volksgebonden. Hoewel in de volkskunst het individu, de individuele
kunstenaar een rol speelt, blijft zijn uiting niet individueel
herkenbaar door een signatuur, sours wel door stijlkarakteristieken. Zijn kunst blijft steeds groepsgebonden en groepsgericht.
18

De huzaar
Einde 18e eeuw
Beschilderd hour
87 cm
Herkomst: Uithangteken van de tabakszaak van J. Duvivier te
Brugge
Stedelijk Museum voor Volkskunde, Brugge
Men kan nietzeen
dat we hier te doen hebben met een
gg
uithangbord in de enge zin van het woord. De huzaar is volrond
gesculpteerd. Deze manier van doen was niet ongewoon; denken we
maar aan 'de gaper', 'de bonte os', of aan 'de rode hoed' en zovele
andere driedimensionaal gesculpteerde uithangtekens. Er waren
beschilderde en smeedtjzeren uithangborden.

Als we onder ' yolk' een groep mensen onderbrengen met
gemeenschappelijke eigenschappen en kenmerken, wat bij
elke bevolkingslaag te achterhalen is, en onder meer steunen
op sociaal-economische factoren, wordt het begrip ' yolk' een
zeer gedifferentieerd gegeven. Tot in de 19de eeuw was
tweederde van de Europese bevolking werkzaam in de landbouwsector. Men kan derhalve stellen dat de Europese samen-
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Tuinbeeldje Wrijend paartje '
Vermoedeltjk 19e eeuw
Beschilderde terracotta
78 cm
Herkomst: Antwerpen of omgeving
Volkskundemuseum, Antwerpen
Het Volkskundemuseum van Antwerpen be it een hele serie tuinbeelden met een uiteenlopend aantal
de visboer, de scha r esliep, de olieventer, de straatveegster, de kuiper, de smid,... allemaal
motieven:
taferelen uit het dagelijkse leven. In de voorstelling van krakelende en vrijende paren bltjven ze
evenmin van volkshumorgespeend.
De beeldjes zijn anoniem maar met vaardigheid gemaakt, wat erop wijst dat de maker het
beeldhouwersvak meester was. Hoewel de proporties van de lichaamsdelen niet alttjd juist zijn, wat het
volkse karakter onderstreept, wordt het uitgebeelde goed gesuggereerd. Dee tuinbeelden zijn in de
eersteplaats volkskunst door hun bestemming.
Ze versierden vaak de tuinen van degewone mensen op het platteland. Dee `tuinkabouters' zijn
massaprodukten — gemaakt uit gips en met olieverf beschilderd — die onder meer op jaarmarkten
werden verkocht. Ze kunnen worden beschouwd als de voorlopers van de tuinkabouters en tuinbeelden
die nu nog in de tuincentra vlot van de hand gaan.

leving overwegend een boerenbevolking was. De opkomende
industrialisering, de industriele revolutie, bracht ook een
nieuwe sociale groep tot groei: de arbeiders. De landbouwindustrialisatie heeft zelfs 'de boer' in zijn traditionele
betekenis doen verdwijnen. De nieuwe industriearbeider ging
al vlug de overgrote meerderheid van de bevolking uitmaken.
Noch de boeren van voor de industriele revolutie, noch de
later opgekomen arbeidersklasse, kan men als enige maatschappelijke groepen ' yolk' noemen. Er is de groep die de
tertiaire sector bevolkt, er is en was het stadsvolk, de vissers,
de havenarbeiders, enz. Volk is geen eenduidig geheel, maar

een gedifferentieerde sociale complexiteit.
Om uit te maken wanneer iets volkskunst is, volstaat het niet
de begrippen ' yolk' en 'kunst' te analyseren. Dat kan wel
zinvol zijn om standpunten te verduidelijken en tot elkaar te
brengen, maar niet om tot definiering te geraken.
Dit alles maakt dat volkskunst in zeer vele sociale lagen
aangetroffen en geproduceerd werd en wordt. Het is voorzeker eenvoudiger aan te geven Welke siervoorwerpen, binnen
de eigen gemeenschap vervaardigd, volkskunst zijn, dan uit
de massaprodukten, die een gemeenschap binnenstromen, die

Calvarie
19e eeuw
Hout, biscuit, been en gLas
Hoogte van de stolp: 58 cm,
diameter van de basis: 26 cm
Museum voor Volkskunde, Gent
Door zijn opbouw en materiaalaanwending vomit dit Gentse exemplaar een prachtstuk. Het dunne
gedraaide houtwerk en de op drie pootjes steunende sokkel, geven een Licht karakter aan het geheel. De
manier waarop links en rechts van het kruis een deel van de attributen is opgehangen aan twee kleine
kruisen, draagt tot de lichtheid bij. Dit voorbeeld toont een zeer grote hoeveelheid attributen.
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dan snel in een of ander theoretisch kader, wat het wezen van
de volkskunst niet dient. De esthetische rijkdom van de yolkskunst wordt erdoor naar een achtergrond gedrongen.
Deze beschouwende inleiding moge lang uitvallen; voor de
volkskunst in Vlaanderen is ze niet alleen van belang, maar
ook onontbeerlijk. In het verder verloop willen we ons beperken tot de beeldende volkskunst. Ook hierbij duikt een probleem op waarop we niet verder ingaan; het betreft het onderscheid tussen volkskunstprodukten die we tot de beeldende
expressie rekenen en de volkskunst die als een revival beoefend wordt zoals volksdans en andere vormen van zgn. yolkskunstbeoefening (b.v. vendelzwaaien).
Jets helemaal anders is het historisch opdiepen van volkserfgoed zoals b.v. volksmuziek, wat een verloren patrimonium
terug aan de oppervlakte brengt.
In en rond de kerk
Godziet my
Bedruktpapier
Telkens 31 x 39 cm
Vlaams Openluchtmuseum, Bokrijk
In de meeste huff en hing een huiszegen, een tekst met afbeelding.
De tekst was vaak een smeekbede of een soort afweerbezwering
waardoor de bewonerzich tegen onheil, brand, onweer, ziekte,
enzoverder wilde beschermen. Daarnaast hing men ook prenten
met kortegebedsformules, waarvan de rent met 'God ziet my, hier
vloekt men niet', de meest verspreide was sedert het einde van de
vorige eeuw.
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voorwerpen te onderscheiden die we volkskunst zouden kunnen noemen.
Baardmankruiken, die reeds sedert een aantal eeuwen in
massa worden geproduceerd, evenals Keuls aardewerk, worden algemeen als volkskunst aanvaard. Waarom zouden
plaasteren Christus-, Maria- of heiligenbeelden die ook in
massa gegoten werden, geen volkskunst zijn ? Zij versieren de
schouwmantel in vele woningen en hebben er een religieuze
functie. Zij zijn traditioneel volksgoed geworden. Belangrijke
elementen zijn de integratie in het milieu, de functionele en de
traditionele gebondenheid.
Een andere invalshoek is de volkskunstenaar. Zijn wortels van
creativiteit en zijn manier van vormgeving, liggen bij het
yolk. Zijn produkt maakt deel uit van de leefsfeer van het yolk.
Volkskunst is in elk geval een uiting van de creativiteit van de
volksmens, tot Welke klasse hij ook behoort, of het massaprodukt dat in de volksgemeenschap als `volkskunst' zijn plaats
gevonden heeft. De stelregel waarnaar `volkskunst' vroeger
luisterde, gaat niet meer op omdat onze hele maatschappij
grondig is veranderd.
Volkskunstprodukten kan men uiteraard ook naar materie
waaruit het voorwerp vervaardigd is, naar functie, techniek,
herkomst of aard onderverdelen of catalogeren. Men vervalt

Vlaamse beeldende volkskunst vindt men in bijna al onze
volkskunde- en heemmusea; bovendien mag men het bezit in
prive-verzamelingen niet veronachtzamen. Opvallend is dat
volkskunst een rijke schat aan religieuze voorwerpen telt. Dit
is voor een groot stuk te verklaren door het feit dat de
bevolking overwegend katholiek was en dat geloof beleefde
en in het kader daarvan lunstvoorwerpen' maakte of incorporeerde. Veel meer dan nu toonde de bevolking zich gemeenschapsbewust. Bij de belangrijkste gebeurtenissen in het dorp
was de gehele buurt betrokken, zowel bij arbeid als bij feest,
bij het doopsel, het huwelijk, de gouden bruiloft, de dood, bij
de verhuis, het optrekken van een huffs, de oogst, enz. De
kalenderfeesten Kerstmis, Pasen, Driekoningen, Hemelvaart,
e.a. werden in gemeenschap gevierd. Bij vele van deze feesten
hoorden ook voorwerpen en beelden die men kunstig versierde en die tot onze religieuze volkskunst leidden.
Vanzelfsprekend hebben een aantal volkskunstvoorwerpen
ook een profaan karakter: meubelen, huisraad, textiel, aardewerk, ijzeren, koperen, tinnen, zilveren en zelfs gouden voorwerpen. Het bij ons zo bloeiende gildewezen heeft aanleiding
gegeven tot de mooiste geestelijke en profane volkskunst,
waarvan een grote schat bewaard is gebleven.
Onze volkskunstschatkamer is zo groot, dat we in deze korte
bijdrage slechts gedifferentieerd naar aard en materie, grasduinend illustraties kunnen geven.
Omdat de religieuze volkskunst toch een belangrijke schat
nagelaten heeft, hiervan dus eerst enkele voorbeelden. M.
Frere schreef in het tijdschrift Limburg in 1957 (p. 120): "Op
elke schouw prijkte er vroeger een Lieve Heer, een eenvoudig-naief geel-koperen kruis, produkt van de 18de- en 19deeeuwse huisnijverheid. Het werd gevestigd op een halfrond,
drie- of vijfkantig voetstuk, dat rustte op drie of vier poten.
Als afmetingen trof men er aan van 18 tot 40 cm., meestal van
30 cm. hoogte. De achterzijde werd meestal vlak gehouden om
aldus beter de Lieve Heer tegen de schouwmantel te laten
rusten. Door het Lange poetsen met azijn, zand en zuringwater
zijn ze sterk afgesleten. Het was het eerste stuk huisraad dat
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het jonge paar aankocht en ook het eerste meubel dat in het
nieuwe huis werd geplaatst. Nooit werd een Lieve Heer op een
openbare verkoop geveild en nu nog bestaat het gebruik een
Lieve Heer als toemaat te geven bij de aankoop van een lot
vazen of kadertjes.'
Deze koperen kruisbeelden zijn slechts een deel van de vele,
ook in andere materialen vervaardigde, voorstellingen van de
gekruisigde Christus.
Het kruisbeeld, de calvarieberg, is wellicht de meest voorkomende afbeelding van het lijden van Christus. De devotie
beperkte zich niet tot de kruisbeelden in huis. Ze waren ook te
vinden in de kerken, op graven, aan de rozenkrans, op doodskisten, op bidprentjes, huiszegens... De volksmens die vaak
niet kon lezen en dus geen gebedenboek had, werd tot devotieuitingen opgewekt door die voorstellingen en afbeeldingen.
Dit zette hem aan tot het bidden van uit het hoofd geleerde
gebeden. Een ook veel voorkomend motief was het kruisbeeld
onder de glazen stolp, waarbij niet alleen de kruisdood van
Christus werd voorgesteld maar ook alle andere voorwerpen
die met de kruisdood van Christus te maken hadden: de
zogenaamde `Arms Christi' . Daartoe rekent men de speer
waarmee de zijde van Christus werd doorboord, de stok met de
spons die in het laatste levensuur diende om met azijn zijn
dorst te lessen, de nagels waarmee hij op het kruis werd
genageld, de Kamer, de knijptang, de spade, enz. Naar gelang
van de fantasie van de volkskunstenaar en volgens zijn vertrouwdheid met wat in de bijbel en andere overleveringen te

lezen stond over Christus' kruisdood, kunnen deze voorwerpen varieren.
De afbeelding van de kruisdood in al zijn vormen is weliswaar
het belangrijkste motief in de religieuze volkskunst, maar ook
het kerstgebeuren, de geboorte van Christus, bleek een belangrijke inspiratiebron. De kerstkribbe en de beelden die ze
versierden, behoorden tot de narratieve, pittoreske yolkskunstprodukten. De kerstkribbe is ook een oud volkskundig
gegeven. Wij kennen vanwege de kerkelijke overheid heel
wat verbodsbepalingen tegen het opstellen van de kerstkribben in de kerk. Een eerste verzet dateert van 1920, waarna
voor- en tegenstanders telkens van zich hebben laten Koren
met wisselende kansen. Deze controverse heeft ook het gebruik ervan in de huiskamer beInvloed. De kerststal is in de
laatste eeuw wel ononderbroken gebruikt en op grote schaal in
gipsafgietsels verspreid.
Naast Christus is ook O.-L.-Vrouw zeer veel afgebeeld in de
volkskunst. De devotie rond 0.-L.-Vrouw van Lourdes en
Banneux, wordt gevolgd door de afbeelding van apostelen en
patroonheiligen van kerken, in hout als 'pieces uniques' of als
fabriekswerk in hout en gips, en de heiligen die tegen bepaalde
kwalen en onheil werden aangeroepen.
De vervaardiging van beelden in gips groeide in de 19de eeuw
uit tot een industrie die tot in de 20ste eeuw een bloei kende.
Er zijn miljoenen beelden gemaakt. In sommige fabrieken of
ateliers van kerkelijke kunst werkten dertig tot veertig arbeiders. Ze produceerden voor een omzet in kerken, kapellen en
winkels, vanwaar de beelden in de huiskamers belanden.
In onze gewesten waren een aantal Duitse gipswerkspecialisten actief. De gipsbeelden werden in gelatinevormen gegoten
en na het gieten bijgewerkt waar nodig. Ook beeldenschilders
toonden zich onontbeerlijk naast de gipswerkers en de beeldhouwers.
Tot de volksdevotie behoort nog een ander aspect dat de
volkskunstproduktie in de hand heeft gewerkt; de ex-voto.
Het is een (offer)gift, geschonken vanuit een gedane belofte of
voor het afsmeken van een genezing. Ex-voto' s werden opgehangen in kerken en kapellen, in bedevaartplaatsen waar men
een bepaalde heilige vereerde of een gunst kwam afsmeken.
De eenvoudigste ex-voto' s zijn kleine bordjes van ongeveer

Sint-Sebastiaan
Beschilderd hout
87 cm
Museum voor Volkskunde, Gent
Dit beeld kan afkomstig zijn uit een kerk of kapel, maar kan ook be it geweest zijn van een gilde
die de naam van deze heilige droeg. De gilden hadden alle een be it aan sieraden, meubilair
en ook kunstvoorwerpen, waaronder hun patroonheilige. In Vlaanderen was Sint-Sebastiaan een geliefde
patroonheilige van vele gilden omdat hij als martelaar met pijlen werd doorboord. Pi en boo was
oorspronkelijk het meest gebruikte wapen van de gilden.
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zilver, koper, ijzer, enz. Tot de meest interessante behoren
zeker de ijzeren ex-voto's. Ze werden door de dorpssmid
gesmeed of in plaatijzer uitgesneden. IJzeren ex-voto' s komen onder meer voor in Zoutleeuw, Huizingen, Eppegem,
Grimde bij Tienen en te Metsteren bij Sint-Truiden. Men
noemde ze ljzermannekens' . De bedevaarder kon kiezen uit
een voorraad die in de kerk aanwezig was. Ongetwijfeld vond
hij een beeld dat zijn vraag om genezing als het ware uitbeeldde. Hij nam het beeldje in zijn handen en ging biddend de kerk
rond, waarna hij het nog binnen de kerk deponeerde in een
daartoe bestemde kist.
Soms nam de bedevaarder het beeldje mee naar huis en bracht
het na bekomen genezing, terug naar de kerk.
Ook de volksschilderkunst heeft ex-voto' s opgeleverd, al zijn
de exemplaren zoals men die in Duitsland en Oostenrijk kent,
bij ons slechts sporadisch te vinden (bijvoorbeeld te Zeveneken). Een mooi voorbeeld van deze uiting van volksdevotie
is het Schreiboomkapelletje te Gent.
Bij de religieuze volkskunst horen ook de voor ons land
typische bedevaartvaantjes. Op schilderijen uit de 16de eeuw
zien we reeds mensen lopen met een bedevaartvaantje. Elk
bedevaartsoord had een eigen vaantje dat de bedevaarder zich
kon aanschaffen en mee naar huis nemen, waar het in de
huiskamer, de stal of elders als afweermiddel werd opgehangen. De voorstelling was meestal meervoudig: de kerk of
kapel van het bedevaartsoord, het vereerde beeld en enkele
attributen. Wij kennen honderden bedevaartvaantjes uit onze
streken en hun vervaardiging boogt op traditie. Het oudst
bekende is laat-l5de-eeuws.
Melkkruik
Koper
Hoogte: 47 cm, diameter: 42 cm
Vlaams Openluchtmuseum, Bokrijk
Het yolk, de volkskunstenaar, heeft zijn in voor vorm ook tot uiting
gebracht in de dagelijkse gebruiksvoorwerpen waarop geen
siermotieven waren aangebracht De koperen melkkruik waarmee
de boerendochter (het melkmeisje) melk verkocht, is een van die
voorwerpen. Ze zijn in de 18e en 19e eeuw in grote hoeveelheden
gemaakt, aanvankeltjk door de koperslager uit de streek, later
kwamen ze uit produktiecentra. In Europa staat het koperwerk uit
Nederland en Vlaanderen hoog aangeschreven.
In de 19e- en 20e-eeuwse schilderkunst zien we de melkkruik
meermaals afgebeeld in haar eenvoudige sierlijkheid.
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15 tot 20 cm. waarop niet meer te lezen staat dan: `uit
dankbaarheid' . Vaak houdt de voorstelling van of op de exvoto direct verband met de gevraagde of verkregen gunst.
Voor de genezing van een gebroken voet, offerde men een in
het klein nagebootste voet. De afbeeldingen gaan van voeten,
benen, armen, volledige figuren, tot voorstellingen van
koeien, paarden, varkens, eenden en zelfs slangen. Men kon
ex-voto' s vaak kopen aan de kerken of kapellen of in hun
onmiddellijke omgeving. Ze komen voor in hout, was, gips,

In en rond het huis
Zoals we onvolledig zijn geweest in het vorige hoofdstuk, kan
het ook bier niet anders.
Voor de hand liggend is dat het huis als bouwwerk enige
aandacht krijgt. De boer heeft als anonieme architect of
ondernemer hoeven, schuren of stallen gebouwd met prachtig
welvende strodaken, met een gevelverdeling die vaak als
pittoresk is omschreven: in de Kempen Lang en laag, met
woning, schuur en stal onder een dak, bij de kleine boer en bij
de wat grotere boeren, de schuur los van de woning, maar even
sierlijk. Niet minder mooi zijn de Haspengouwse vakwerkbouwsels of de majestueuze omwalde hoeven uit Brabant, de
kleurrijke Oost- en Westvlaamse hoeven en de robuuste polderarchitectuur. Deze vormenweelde kreeg reeds veelvuldig
aandacht. In Bokrijk is gepoogd om de vormenvariatie en
materiaaldiversiteit te bewaren. J. Weyns en M. Laenen hebben als conservators van Bokrijk een mooi overzicht van die
landelijke architectuur bewaard. Naast hen schreven C. Trefois, T. Raison en A. Ronse, V. Goedseels en L. Vanhaute
bijdragen waaruit het belang van de landelijke architectuur als
volkskunst blijkt.
Versieringen buiten aan het huis zijn de zgn. nokspiltuiltjes in
gevlochten en gebonden stro. Zij verdwenen met de strodaken
op de hoeven. Verder zijn er o.m. de ankerijzers waarmee data
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Lepelrek, 19e eeuw
Hout 54 cm x 32 cm
Herkomst: vermoedeltjk de Limburgse Kempen
Vlaams Openluchtmuseum, Bokrijk
Een lepelrek of lepelbord diende om de tinnen of houten lepels in te
hangen die dageltjks werden gebruikt Het opbergen in de lade is
zeker niet altijd en overal het gewone gebruik geweest
Het meedragen van le el mes en vork kan ook niet als algemeen
gebruik bestempeld worden, al kennen we heel wat afbeeldingen in
de schilderkunst waarop de le el op de hoed wordt meegedragen.
Het lepelrek had een plaats aan de muur, zonder dat men van een
vasteplaats kan spreken. Het is in geheel Vlaanderen in gebruik
geweest, zowel in de volkswoning als in het burgerhuis. Het had
nagenoeg altijd dezelfde vorm: een plank waartegen in horizontale
richting latjes waren aangebracht In deze latjes waren gaten om
de lepels in op te hangen. Lepelborden werden met sntjwerk
versierd of beschilderd.

in sierlijke letters of andere motieven werden gemaakt en de
met kalk rond deur of venster aangebrachte huiskruisen.
Enige figuratieve beschildering van de gevel, zoals we die in
Duitsland veelvuldig aantreffen, komt in Vlaanderen niet
voor. De graffiti die we in het laatste decennium hebben zien
opkomen kunnen een bijzonder onderdeel van hedendaagse
volkskunst vormen. Het is helaas moeilijk ze te bestuderen
omdat ze vaak even vlug verdwijnen als ze werden aangebracht.
Een belangrijk deel van de huisversiering zijn het uithangbord
en de windwijzer. Onze musea bewaren mooie voorbeelden.
Zowel windwijzers, maar uiteraard vooral uithangborden,
wijzen op het beroep van de huisbewoner of de zaakvoerder.
Tot het huisraad van onze landelijke bevolking behoort een
grote hoeveelheid versierde en niet versierde voorwerpen —
J. Weyns scheef er vier lijvige boeken over — die alleen al om
hun vorm vaak bezienswaardig zijn: meubels, Borden, lepels,
messen, glazen, kommen, potten en ketels, kannen en kruiken,
vuurbokken, vuurtangen, houten kuipen, houten maten, enz...
Overal, in of rond het huffs, waar men zich inspant om de vorm
der dingen te zien, treffen de bezieling en de geest van de
mensen die deze zaken hebben gemaakt: de smid, de wagenmaker, de pottenbakker, de mandenvlechter, de kuiper en de
Boer en de boerin zelf. Het ambachtelijke dat een sterke
motivering vormde voor het streven naar mooie werkstukken,
is in de 19de eeuw door de industrialisatie verdrongen.
Geleidelijk aan veranderde de instelling van de mens ten
aanzien van de eigen creativiteit, omdat men aan die creativiteit niet meer dezelfde eisen stelde als in de pre-industriele
periode. De seriematige en versnelde industriele produktie
van voorwerpen hood bovendien zeker geen aansporing tot
creativiteit, wel integendeel. In de industriele cultuur zijn het
andere zaken geworden die we moeten zoeken om de zin voor
vorm en materie van het yolk te onderkennen. De voorwerpen
werden meer en meer gemaakt voor het yolk dat zich ermee
vereenzelvigde, maar ook zag het yolk een vormenarsenaal tot
stand komen dat onpersoonlijk werd. De charme werd verlegd: de leefomgeving vraagt een andere benadering, wil men
er nog charme in vinden. Dit is geen pleidooi om wat dan ook
mooi te vinden, maar wel om open te staan voor nieuwe
vormen.
De lezer zal wel gemerkt hebben dat er enkele zaken in deze
bijdrage niet consequent waren: in de inleiding aangegeven
doorbraken naar een moderne opvatting over volkskunst, zijn
in het verder verloop van het artikel niet doorgedreven; in de
twee hoofdstukjes komen een aantal voorwerpen niet ter
sprake en anderzijds zijn voorwerpen wat onrechtmatig ondergebracht. In een zo korte bijdrage is het onmogelijk een zo
breed onderwerp uit te diepen. Hoewel volkskunst stilistisch
nogal tijdloos is, bevat ze toch het geheel van een kunsthistorisch overzicht: architectuur, beeldhouwkunst, grafiek, toegepaste kunst, enz.
Ruimte en tijd kunnen aan onze frustratie, die wellicht ook de
uwe is geworden, een oplossing brengen.
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Kanttekeningen bij een stukje eigentijdse kindercultuur
Stefaan Top
De vraag rijst vaak of kinderen vandaag de dag op school nog
liederen zingen en/of rijmpjes reciteren. Over het algemeen
krijgt men de indruk dat de orale overleveringen niet meer
hoog scoren. Immers als kinderen spelen, dan is het toch
voetbal of een andere populaire balsport, zo wordt beweerd.
De realiteit is echter anders. Recente onderzoeken in alle
Vlaamse provincies' hebben het bewijs geleverd dat onze
kinderen nog heel wat traditionele spelen kennen en die met
tientallen versjes en liederen begeleiden.
Aangezien de oogst vrij imponerend is, beperken we ons tot
een item, namelijk de aftelrijmen, die zowel door meisjes als
jongens zeer geliefd zijn. Hoewel veel andere manieren bestaan om aan te duiden wie 'hem' moet zijn 2, geven kinderen
zich graag over aan het ritueel van het aftellen. Dat de term
`ritueel' hier goed gebruikt wordt, komt omdat voor kinderen
het aanduiden van de te spelen rol een belangrijke zaak is, die
ernstig en volgens strikte regels dient te gebeuren. Dit veronderstelt dat alle deelnemers de techniek en de tekst van het
gekozen aftelrijm perfect kennen en dat diegene die aftelt
(`afpot' of `afboeft' ), het spel eerlijk speelt.
Aftelrijmen hebben een specifieke dubbele functie. Enerzijds
vormen zij een voorspel, dat resulteert in een rolbedeling;
anderzijds beleven de kinderen aan het aftellen zelf zoveel
plezier dat het een spel op zich wordt, en vaak het hele
spelkwartier in beslag neemt.
De aanduiding van 'hem' (het slachtoffer) kan op twee manieren gebeuren: er valt ofwel een onmiddellijke keuze ofwel
heeft het aftelrijm een uit-sluitende functie, waardoor telkens
iemand afvalt. Er wordt dus letterlijk af-geteld of geelimineerd tot maar een kind meer overblijft. Een voorbeeld van de
eerste mogelijkheid is het overal bekende:
Onder de toren,
werd geboren,
Piet of Nel,
Wie kies jij wel ?
bij de keuze van de naam Piet: Dan ben jij het niet.
bij de keuze van de naam Nel: Dan ben jij het wel.
Daar aftelrijmen een voorbereidende fase vormen van het
eigenlijke spel, zou men kunnen veronderstellen dat ze meestal kort zijn. De kinderen willen immers echt spelen, vandaar
dat het selectieproces van beperkte duur moet zijn. Volgende
rijmpjes beantwoorden daaraan:
Al de indianen
Oddewoddewot
schieten met bananen.
pispot.
Pief, poef, paf,
(Verbraeken: 147)
en gij zijt af.
(Moreels: 40)
Zwarte Piet
wiede wiede wiet
meisjes kussen mag jij niet. (Huybrechts: 23)
Maar kinderen hebben een heel andere logics. Er zijn dan ook
heel wat lange eliminerende aftelrijmen, waaraan de kinderen
– naargelang van de inhoud – veel binnenpretjes beleven. Een
paar voorbeelden ter illustratie:
Ik en mijn nichtje, zwartgezichtje.
24 Hebt ge sours Been hemd voor mij ?

`Neen' , zei mijn nichtje, zwartgezichtje,
"k heb er zelf maar 5 voor mij.
2 in de was, 2 in de kast,
1 aan mijn lijf en dat is 5'.3
Moeder, mag ik die wortel opeten ?
Neen, die is voor vader.
Mag ik vader halen ?
Neen, die is keutels aan het rapen.
Mag ik vader roepen ?
Neen, die is aan het poepen.
Hoeveel keutels raapt hij dan per dag ?
(Huybrechts: 11)
Men zou kunnen vermoeden dat de keuze van het aftelrijmpje
afhankelijk is van de aard van het spel. Dat is niet zo. Alleen
de inspiratie van de afteller op dat moment bepaalt de keuze.
Zoals gezegd, wie deelneemt aan het ritueel, onderwerpt zich
aan de regels, d.w.z.: de kinderen vormen een kring, waarin de
afteller plaats heeft gevat. Met luide en duidelijke stem begint
hij/zij het rijm op te dreunen. Bij elke syllabe raakt of wijst hij/
zij een kind aan. Dit gebeurt van links naar rechts, dus volgens
de wijzers van de klok. Omdat niemand graag 'hem' is, wordt
verondersteld dat de hele procedure zonder trucjes verloopt.
De kinderen gedragen zich dan ook zeer alert om elke onregelmatigheid te signaleren. Een lettergreep meer of minder is in
deze context inderdaad belangrijk. Dit verklaart waarom van
de meeste aftelrijmen veel varianten voorkomen. Zoals:
Doe die vieze vuile voet eens weg.
Doe die vieze vuile voet van jou eens eventjes weg.
Doe die vieze vuile voet van jou eens eventjes weg,
oud vrouwtje. (Huybrechts: 34)4
Niettegenstaande het belang van het aftelproces blijven de
kinderen zichzelf en domineert het ludieke in elk aftelrijm.

Kinderspelen – een van de 24 afbeeldingen uit een volksprent van
P.J. Brepols (uit M. De Meyer, De yolks- en kinder rent in de
Nederlanden, Antwerpen - Amsterdam 1962).
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Die speelsheid en het bijzondere karakter van aftelrijmen
wordt op diverse en verschillende manieren bereikt.
Door het gebruik van eenvoudige, meestal korte klankrijke
woorden, die allerlei rijmende effecten sorteren, ontstaat er
een speciaal ritme, dat het aftellen zeer bevordert. Naast de
paarsgewijs rijmende verzen en de gekruiste rijmen krioelt het
in de aftelrijmen van stafrijmen (a), binnenrijmen (b) en
combinaties van beide (c): (a) Pietje Puk (Cleuren: 16), Mieke
Makke Moeke (Cleuren: 17), Donald Duck(ske) (Cleuren: 21;
Verbraeken: 142-143), doe die vieze vuile voet (cfr. supra) en
als uitsmijter:
Liesje leerde Lotje lopen
langs de lange Lindelaan,
maar toen Lotje niet wou lopen,
toen liet Liesje Lotje staan. (Brits: 146)
(b) Aaltje zat op een paaltje (Huybrechts: 20), Hoor ze schieten op bandieten (Huybrechts: 36), Ente tente filomente (Moreels: 36); geel is Scheel en rood is dood (Van Gorp: 394); Ikke
en den dikke (Cleuren: 12), Op een muurtje lag een zuurtje
(Cleuren: 8), Pijp in de mond, broek vol stront (Cleuren: 16).
(c) Ikke pikke porretje (porreke) (Brits: 145: Cleuren: 23, 24;
Huybrechts: 40; Van Gorp: 392; Verbraeken: 144), Hansje
pansje Levertje klom op een hek (Brits: 141) en
Ake take noten kraken,
elleke welleke tia tros,
koffie, jij bent los. (Verbraeken: 141)
Een ander opvallend kenmerk van de aftelrijmen is het veelvuldig gebruik van diminutieven. Door middel van verkleinwoorden lijken de kinderen het verband te onderstrepen tussen hun leef- en denkwereld en de realiteit waarin ze Leven.
Meteen treedt een zekere affectieve verbondenheid naar voren
met de werkelijkheid, die een kind anders ervaart en beleeft.
Alles wordt als het ware op kindermaat herleid. Een paar
voorbeelden:
In een cabinetje
lag een sigaretje.
'k Stak het in mijn mondje,
't was een kakkestrontje. (Moreels: 29)
Micky Mouse ging visjes vangen,
't haakje bleef aan zijn broekje hangen.
... (Verbraeken: 147)
Herhalingen van woorden en zinsdelen komen vrij vaak voor
in de kindertaal. Geen wonder dat we ze ook hier aantreffen.
Naast het eenvoudig taalgebruik is de herhaling nog een
indirect bewijs dat aftelrijmen een rechtstreekse uitdrukking
zijn van kinderlijke creativiteit. Volgende voorbeelden zijn
daarvan een illustratie:
Charly Chaplin was een kind,
werd geboren in een pint,
werd gewassen in een glas,
toen ie nog een baby was. (Verbraeken: 142)
In de wei daar lag een boom.
In die boom daar lag een nest.

In dat nest daar lag een ei.
In dat ei daar lag een brief.
Op die brief stond geschreven:
wie is je vrijer of je lief ? (Huybrechts: 14)
Samen met rijm en ritme speelt sonoriteit de belangrijkste rol
in het aftelrijm. Voor kinderen zijn klanken een zeer dankbaar
middel om te experimenteren. Dit verklaart waarom zoveel
nonsenswoorden in aftelrijmen voorkomen en waarom er
uberhaupt zoveel nonsensaftelrijmen zijn, die De Cock en
Teirlinck `onbegrijpelijke' aftelrijmen noemen 5 . Of uit de
hoge klank- en rijmfrequentie, die hoe dan ook het ritme sterk
bepaalt, of te Leiden is dat kinderen minder belang hechten aan
de inhoud van hun aftelrijmen, is o.i. discutabel. Wel is het zo
dat kinderen in hun rijmpjes geen ideeen breedvoerig behandelen. Zo worden verschillende thema' s vrij schematisch en
oppervlakkig aangepakt. Van een of andere vorm van uitwerking is geen sprake, wat tot gevolg heeft dat aftelrijmen vaak
meer suggereren dan ze preciseren. We illustreren dit aan de
hand van een viertal thema' s, die in het eigenlijke spellied nog
relevanter aan bod komen6.
Voor kinderen is de dood blijkbaar geen taboe. Met volle stem
zingen ze over een dode rat, waarop `Mieke met Naar belleke'
(Van Gorp: 370) of een andere figuur met sonore naam heeft
getrape. Bij Moreels (p. 32) defileert Pietje van de dood' heel
even, en bij Brits (p. 135) leidt de keuze van een kleur naar het
fatale erode:
Ik ging naar de Bakker,
'k kocht een brood;
'k kreeg twee bollekes
een geel en een rood:
welk bolleke kiest gij ?
Rood ? Dan ben jij morgen dood.8
Het speelse rond de dood komt nog sterker op de voorgrond in
volgend rijmpje:
Alle indiaantjes
schieten met banaantjes
Schieten met lood
Pief, poef, paf
En jij bent dood. (Huybrechts: 32)
Deze enkele voorbeelden laten zien dat kinderen helemaal
geen schrik hebben van de dood. Voor hen is dit geen uitzonderlijk gegeven, zodat ze het gewoon in hun fantasie mee
opnemen9.
Ook het vreemde lijkt op kinderen een geweldige attractiviteit
uit te oefenen. Dit kunnen we afleiden uit de tientallen rijmpjes en varianten, waarin volgende bekende filmhelden aan
bod komen: Donald Duck(ske) (Brits: 141; Cleuren: 21; Vandevelde: 45; Verbraeken: 142), Mickey (Miney) Mouse)
(Cleuren: 22; Moreels: 31; Vandevelde: 54; Van Gorp: 395;
Verbraeken: 147), den Dikke en den Dunne (Brits: 139;
Vandevelde: 58) 10, Tarzan en de Hulk (Brits: 130), Charly
Chaplin (Verbraeken: 141). Verder is er nog een uitgesproken
voorkeur voor indianen (Brits: 138; Daveloose: 202; Huybrechts: 32; Moreels: 40; Vandevelde: 57; Van Gorp: 374,
383-384; Verbraeken: 141) en Arabieren (Moreels: 41; Van-
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develde: 57). Deze meestal klankrijke namen roepen bij kinderen vermoedelijk Wilde fantasieen op. Bovendien zetten ze
aan tot rijmcreativiteit. Hetzelfde geldt wellicht ook voor
China/Chinees (Huybrechts: 28; Van Gorp: 367-368). Maar
ook Spanje (Cleuren: 5, 6, 15) en Engeland (Brits: 129; Van
Gorp: 367) zijn Been onbekenden. Het ziet er dus naar uit dat
de wereld van het kind niet eindigt op de speelplaats. Hebben
TV, film en stripverhaal deze horizonvernieuwing in de hand
gewerkt" ?
Dat kinderen een speciale feeling hebben voor sex en erotiek,
hebben we vroeger reeds aangetoond 12. Ook in het kortere
aftelrijm komt het thema liefde meermaals voor. Kinderen
plagen elkaar graag, en nog liever vinden ze allerlei situaties
uit om klasvriendjes op een speelse manier te koppelen. Dit
gebeurt door een bepaalde naam te kiezen, zoals in volgend
rijmpje:

Onder de piano lag ne brief.
Nen hele dikke brief.
Nen hele mooie brief.
Op die brief daar stond geschreven:
Wie is uw vrijer of uw lief ?
Hoeveel kusjes geef jij hem/haar per dag ?
... (een getal naar keuze in te vullen)
Dan ben jij eraf ! (Huybrechts: 18)13
Het ligt voor de hand dat dit rollenspel tegelijkertijd plezier en
schaamte veroorzaakt, vooral als het accent komt te liggen op
het kussen:
In de Wei daar lag een ei.
Op dat ei daar lag een brief.
In die brief stond geschreven:
Wie is uw lief ?
Hoeveel kusjes geeft gij haar/hem
Per dag, per week, per maand, per jaar, per eeuw ?
Dan zullen wij eens gaan tellen of jij niet gelogen hebt !
(Huybrechts: 18)
Het absolute hoogtepunt van binnenpretjes beleven kinderen
als ze de scabreuze toer op gaan. Dit domein trekt blijkbaar
geweldig aan en biedt enorme mogelijkheden. De uitgebreide
woordenschat Levert daarvan het sprekende bewijs. De hierboven vermelde rijmpjes bevatten reeds een paar treffende
voorbeelden, die we eindeloos aan kunnen vullen met woorden als gat(teke), tet(te), scheet, kont, stront, pispot, piet
(piemel) al dan niet vergezeld van adjectieven: blote kont,
groene stront, dikke vette scheet, enz. Maar het kan nog
expressiever en ongezoutener...
Veel aftelrijmen beginnen met een plaatsaanduiding zoals
`Achter het kapelleke', 'In het water', 'Op de toren'. Heel
frequent komt ook 'Onder de brug' voor, aangevuld met een
geografische naam, die veelal past in de lokale context zoals
`Onder de brug van Leuven' (Verbraeken: 136), Balen (Huybrechts: 4-5), Olen (Van Gorp: 369). Kinderen zijn evenwel
inventief en maken sours nieuwe namen. Dit is het geval in het
beginvers van volgend rijm, dat een even gewaagd rijmwoord
oproept. Het resultaat is dan:
Onder de brug van Kloten
lag een madam in de blote
... (Van Gorp: 369)
Het valt op dat in alle scholen zo'n vocabularium voorkomt.
Het gaat dus om een algemeen verschijnsel, dat vroeger ook
aanwezig was (zie De Cock en Teirlinck, passim) maar dat
door sommige verzamelaars wel eens werd gecensureerd. De
verkleinwoorden `gatje' en lontje' vinden we wel bij De
Cock en Teirlinck (p. 258-259). Ze zijn ook schering en inslag
in ons materiaal. Dergelijke woordvormen zijn onschuldig en
shockeren niet, omdat ze meestal in een leuk narratief geheel
al dan niet met verrassende pointe zijn opgenomen. Een
voorbeeld ter illlustratie:
Op de toren zat een hondje.
Twee soldaten schoten in zijn kontje.
`Oei', zei 't hondje,
`een kogel in mijn kontje !'
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Pif, poef, paf
en je broek zakt af. (Verbraeken: 140)14
Dat zoveel woorden uit de anale sfeer in de moderne aftelrijmen aanwezig zijn, bewijst de spontandteit en authenticiteit
van deze versjes, waarin kinderen hun emoties en frustraties
de vrije loop laten. Het is dan ook niet verwonderlijk dat
leerkrachten af en toe in een scatologische context terechtkomen:
Onder de brug van Balen lag nen dikke stront.
De meester kwam hem halen, in zijn blote kont.
Pief, poef, paf, en jij bent ervan af. (Huybrechts: 5)
Of:
De Van Geel met zijn smalle poten
stak al op zijn kloten.
Pif, poef, paf en hij is af ! (Van Gorp: 386)
Hoe dan ook staat het vast dat kinderen gemakkelijk alle
scrupules over boord gooien. Een verklaring hiervoor is wellicht het feit dat de rijmpjes gemeenschapsgoed zijn, die door
alle deelnemertjes gekend en vlot meegescandeerd worden.

Volksprenten ztjn de voorlopers van de stripverhalen.
Turnhout
`de verloren zoon' is een volksprent van Brepols, Turnhout.
(Foto K.C. Peeters - Instituut voor Volkskunde, Antwerpen,
uit de verzameling van M. De Meyer).
DE VERLORE ZOON.
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Door het collectief zingen kan niemand met de vinger gewezen worden en houdt even chargeren geen enkel risico in. Ook
het zich willen manifesteren kan ertoe bijdragen om gewaagde uitspraken te doen. Zeker bij jongens.
Alles wijst erop dat de hedendaagse aftelrijmen qua ritme,
klank, rijm, taal en thematiek een bijzonder interessante
onderzoeksmaterie vormen. Vooral linguIstisch bieden ze
heel wat stof. Zo constateren we een drievoudig taalregister:
enerzijds moderne woorden zoals chipkes / chiekskes (Cleuren: 10-11), typ/tikmachientje (Brits: 149), toiletje, kabinetje
(Van Gorp: 375); anderzijds woorden uit de meer traditionele
sfeer zoals duivel (Cleuren: 6; Huybrechts: 5; Vandevelde:
59; Van Gorp: 369; Verbraeken: 136), hemel (Vandevelde:
29), kaboutertje (Huybrechts: 35), koren pikken (Huybrechts:
38; Van Gorp: 390-391), vod(den) (Cleuren: 11, 12, 15) 15 . We
hebben zelfs een heel vreemde combinatie genoteerd:
Paternoster sloeg de koster.
Zo geweldig op zijn ziel.
Dat hij van de trappen viel.
Van de trappen op de stoep.
Met zijn news in de paardepoep. (Huybrechts: 41)
Tenslotte zijn de woorden als paardepoep, mollepijp (Huybrechts: 38; Van Gorp: 390), zwartgezichtje (Cleuren: 16-17;
Van Gorp: 389), kakkestrontje (Brits: 128; Moreels: 29) te
beschouwen als produkten van eigen makelij, die beslist een
humoristisch effect beogen. Dat is trouwens het hoofdkenmerk van de aftelrijmen. De vele onverwachte vondsten, die
eenvoudig, klankrijk en ritmisch zijn, resulteren meestal in
een originele en leuke pointe. Denken we maar aan een van de
populairste korte rijmen, waarin een in of onder water liggende pater de centrale figuur is (a). Op zich is dit al een
karikaturaal gegeven, dat nog grotesker wordt door het stellen
van een banale vraag (b), waarop een eenvoudig of meer
gecompliceerd antwoord volgt (c). Een voorbeeld:
(a) Onder 't water lag een pater
met zijn tenen boven 't water.
Al wie van dat water drinkt,
die stinkt. (Van Gorp: 373)
(b) In het water lag een pater,
met zijn tenen boven water.
Hoeveel tenen heeft die pater ? 16 (Van Gorp: 376)
(c) Is het antwoord b.v. 10, dan gaat de afteller als volgt
verder:
We zullen eens gaan tellen van 10 fricandellen.
1, 2, 3... (Cleuren: 9)
of: We zullen eens gaan tellen, hoeveel tenen dat die pater
heeft. (Cleuren: 10)
of: Dan zullen we eens gaan kijken of gij niet gelogen hebt
(Cleuren: 10)
Een laatste kanttekening is het fenomeen van de multifunctionaliteit van bepaalde versjes, die nu eens als aftelrijmpjes
fungeren en in andere scholen van hetzelfde onderzoeksgebied als een bepaald spellied.
Een voorbeeld:
Achter de rivier
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stond ik te vrijen met een arabier.
Twee maanden later waren we getrouwd,
ik kocht een kind van twee maand oud
en dat ben jij ! (Brits: 127)
Dit aftelrijm, waarin van discriminatie hoegenaamd geen
sprake is, maar dat misschien toch stof tot racistische opwellingen kan geven, zingen kinderen tevens als begeleiding bij
een ritmisch slagspellied".
Om diverse redenen zijn aftelrijmen een dankbare kluif voor
wetenschappelijk onderzoek. Als uitdrukking van kinderlijke
spontaneiteit vertolken zij op een unieke manier wat in onze
kinderen leeft. Heel duidelijk is dat kinderen aan hun gevoelens en hun kijk op de werkelijkheid op een bijzonder levendige wijze uiting geven. Het aftelrijm is slechts een raam, dat
ons een blik gunt in die fascinerende schatkamer. Wie dieper
door wil dringen moet zeker kennis maken met het eigenlijke
kinderlied, dat niet alleen veel modieuzer is, maar ook nog een
meer gevarieerde inhoudelijke rijkdom biedt.
Tegen alle verwachtingen in heeft het aftelrijm zich weten te
handhaven, zowel in het dialect' 8 als in de standaardtaal. Als
we de nonsensrijmen buiten beschouwing laten, valt het op dat
de kinderen bij het aftellen geen beroep doen op vreemde
talen. In dit opzicht verschillen de aftelrijmen duidelijk van de
overige kinderliederen, waarin vooral de Engelse (en in mindere mate de Franse) invloed voelbaar is 19 . De relatie volkstaal
- standaardtaal - vreemde taal in het kinderrijm en dito lied
verdient speciale aandacht en kan bij een andere gelegenheid
aan bod komen.
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NOTEN
' Aan de KULeuven hebben acht meisjesstudenten tussen 1978 en 1991 honderden
kinderliederen opgetekend en onderzocht. Ze pasten hierbij de directe methode toe, dat
wil zeggen dat ze uren met de kinderen hebben doorgebracht zonder dat er een leerkracht
bij was. Men mag derhalve aannemen dat de kinderen zich ongeremd hebben kunnen
manifesteren, wat ook blijkt uit de thema' s en het woordgebruik. In de tekst verwijzen
we geregeld naar volgende onuitgegeven licentiaatsverhandelingen:
C. Brits, Het kinderlied in de basisscholen van Reet, Rumst en Terhagen, Leuven 1985,
2 vol. (aftelrijmen in deel 1, p. 126-153);
A. Cleuren, Het kinderlied in de basisscholen van Hasselt. Leuven 1982, 2 vol.
(aftelrijmen in deel 2, p. 2-26);
R. Daveloose, Het kinderlied in de basisscholen te Menen. Leuven 1980, (aftelrijmen op
p. 195-204);
C. Huybrechts, Het kinderlied in de basisscholen te Lommel en Leopoldsburg. Leuven
1982, 3 vol. (aftelrijmen in deel 2, p. 1-44);
M. Moreels, Het kinderlied in Oudenaarde en omgeving. Leuven 1978 (aftelrijmen op
p. 26-43);
V. Vandevelde, Hedendaagse kinderliederen en -rijmpjes in Groot-Houthulst. Leuven
1991, 3 vol. (aftelrijmen in deel 1, p. 25-67);
A.-M. Van Gorp, Het kinderlied in de basisscholen van Kasterlee en omgeving, Leuven
1982, 4 vol. (aftelrijmen in deel 2, p. 365-401);
C. Verbraeken, Het kinderlied in de basisscholen van Groot-Aarschot, Leuven 1985, 2
vol. (aftelrijmen in deel 1, p. 133-148).
2 A. Geerts, Kinderspel in een dorpsgemeenschap. Spelen en spelliederen te Grobbendonk. Leuven, licentiaatsverhandeling, 1970, 3 vol., vermeldt in deel 2, p. 5-7, veertien
verschillende manieren om een spel zonder aftelrijm te beginnen.
3 Moreels: 34, merkt erbij op dat dit het populairste uitsluitende aftelrijmpje in het
Oudenaardse is.
4 Vgl. met Brits: 151; Cleuren: 23; Vandevelde: 63; Van Gorp: 387; Verbraeken: 142.
5 A. De Cock en I. Teirlinck, Kinderspel en kinderlust in Zuid-Nederland. Deel 8. Gent
1908, p. 292-307. Op p. 266 spreken ze van 'brabbelrijmpjes'.
6 Zie S. Top, 'Death in the present-day Flemish children's song', in: Tod und Jenseits

im Europtiischen Volkslied, 16. Internationale Balladenkonferenz Kolympari, Kreta, 1922 August 1986. Veranstaltet von der Kommission fur Volksdichtung der Societe
Internationale d'Ethnologie et Folklore in Zusammenarbeit mit Societe Hellenique de
Laographie und Orthodox Academy of Crete. Hrsg. von Walter Puchner. Ioannina 1986,
p. 111-130; idem, Nreemdelingen in het Vlaamse kinderlied', in: Taxandria, N.R. 57
(1985) 353-368 (Liber Amicorum E. Van Autenboer); idem: `Als taboes sneuvelen: sex
en erotiek in het hedendaagse Vlaamse kinderlied', in: Ethnologia Flandrica 3 (1987)
65-98.
7 Zie ook nog Cleuren: 5-6; Huybrechts: 4-5; Moreels: 28-29; Verbraeken: 135, 138.
8 De Cock en Teirlinck, o.c., p. 283 vermelden gelijkaardige rijmen, maar zonder de
keuze. Vgl. met Van Gorp: 394.
9 In bepaalde spelliederen gaat die nonchalance nog veel verder en dagen de kinderen
de dood als het ware uit. Ook in het materiaal van De Cock en Teirlinck, o.c., p. 258-259,
260, 261, 279, 281, 300 wordt geregeld verwezen naar dood en begraven. Kinderen
kunnen zelfs bijzonder luguber doen, zoals in een Liers rijmpje (p. 269):
`Onze vader heeft een kist gemaakt,
Raad, raad hoeveel nagels er in zijn gegaan ?
Boven de tien of boven de vijftien.
(B.v. 20, 1, 2, 3, 4, 5 tot 20).'
10 Dit komische duo komt ook reeds voor bij L. Gelber, Kinderzang uit Zwijnaarde, Gent
1968, p. 25.
" Het zou o.i. de moeite lonen oude en moderne kinderliedverzamelingen op dit punt te
vergelijken. Bij De Cock en Teirlinck vinden we daarvan voorbeelden genoeg, nl. p. 222239, 246, 249, 251, 280, 305.
12 Ziet voetnoot 6.
13 Het kind dat op 'lief' aangewezen wordt, moet een naam kiezen, b.v. Wim. De afteller
vervolgt: W, I, M. Van het kind dat met de M wordt aangeduid, wordt verwacht dat het
een getal opgeeft, b.v. drie. De `afpotter' telt dan verder: 1,2,3. Vanaf de persoon die met
3 aangewezen is, zegt hij/zij: 'clan ben jij er af', op elke lettergreep iemand aanduidend.
Het kind dat op `af' aangewezen wordt, moet de kring verlaten. Varianten vindt men bij
Brits: 127, 137; Cleuren: 13-15; Daveloose: 199-200; Huybrechts: 13-14; Moreels: 33;
Vandevelde: 30, 35; Van Gorp: 380.
14 Het verminken van een hond door schieten is een geliefd thema. De schutters kunnen
ook jagers, polities (sic) en indiaantjes zijn. Zie Brits: 133; Cleuren: 7-8; Huybrechts: 8;
Van Gorp: 373-374; Verbraeken: 140.
15 Een vergelijking met de woordenschat uit het oudere repertoire (b.v. De CockTeirlinck) is echt revelerend.
16 Het kind dat aangeduid wordt door de laatste lettergreep, zegt een getal. Vanaf het
volgende kind wordt afgeteld.
17 Vgl. met Van Gorp: 395. Het eerste deel van 'Mickey Mouse ging visjes vangen' is
tegelijkertijd aftelrijm en springtouwlied.
18 Dialectwoorden worden wel eens uit rijmdwang gekozen; b.v. `frinkee (vork) rijmt
met `tee (Van Gorp: 368), `protje' - potje (Brits: 147), `Burgeraar (Borgerhout) - straat
(Brits: 142), Tineke van Heule - `seule' (emmer) (Vandevelde: 46), Mieke Degraeve kave (schoorsteen) (Vandevelde: 46).
19 In dit verband is de waarschuwing van M. De Meyer uit 1923 in Dietsche Warande en
Belfort zeer interessant. Zie M. De Meyer, 'Het kinderlied in Vlaanderen. Vergelijkende
studie over de vreemde invloeden in het kinderlied, in verband met de verfransing van
het kinderspel in Zuid-Nederland', in: Volkskunde. Verzamelde opstellen van Maurits
De Meyer. Uitgegeven naar aanleiding van zijn zeventigste verjaardag. Antwerpen 1966,
p. 81-100.
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Marcel Van den Berg

Er wordt al eens geklaagd over de overheersende beeldcultuur
en dat er niet meer wordt verteld of gelezen. Toch geraakt ook
de gewone mens nog vaak in de betovering van het woord en
leeft de anonieme literaire cultuur. Ruim genomen slaat de
term literatuur op alle mogelijke soorten tekst. Daaronder
verstaan we een gesproken of geschreven coherente uiting in
verband met een actuele, historische of ingebeelde situatie.
Dat kunnen dus zeer korte of langere taalprodukten zijn zoals
slogans in een demonstratie en graffiti op een toiletmuur of
herinneringen en verhalen. Typisch voor de volksliteratuur is
dat collectieve inhouden in een traditionele vorm vooral via
schriftelijke (niet gedrukte) en mondelinge communicatiekanalen verspreid worden, waarbij traditie en evolutie hand in
hand kunnen gaan.
De meeste waardering als verhaal geniet het sprookje omwille van zijn complexere structuur en poetische inhoud. Toch
moet men elke tekst beoordelen naar de manier waarop hij aan
zijn functie beantwoordt. In de tweede helft van de vorige en
in het begin van deze eeuw hebben volkskundigen zoals P. De
Mont, A. De Cock en V. De Meyere honderden van deze
vertellingen uit de volksmond opgetekend, zij het niet systematisch. In 1968 heeft M. De Meyer alle gekende teksten in
een typencatalogus naar internationaal model opgenomen,
zodat ze vergelijkend bestudeerd kunnen worden. De beste
varianten waren reeds eerder naar het voorbeeld van de
sprookjes van Grimm in meestal voor de kinderen bedoelde
sprookjesboeken gepubliceerd. In de archieven zijn er naast
de originele versies van stilistisch verfraaide of inhoudelijk
gekuiste versies nog aardig wat onuitgegeven exemplaren,
o.a. van verhalen die niet voor kinderoortjes waren bestemd.
Intussen werd het sprookje door de massamedia ingepalmd of
zijn functie werd door andere genres overgenomen, zoals de
fantastische film en het science fiction-verhaal. De oude
sprookjes worden enkel nog gelezen of voorgelezen en naverteld op vertelwedstrijden en in zogenaamde sprookjeshuizen.
Ze hebben een gefixeerde vorm gekregen en wegens de grote
verspreiding van de sprookjes van Grimm hebben de Duitse
versies de Vlaamse vaak verdrongen. Ook de tekenfilm en de
boekillustraties werken mee aan de beeldvorming. Het zijn
telkens weer dezelfde toppers die aan bod komen: roodkapje,
sneeuwwitje, doornroosje, assepoester. En uiteraard zijn het
precies deze figuren die ook in de reclame worden gebruikt
(Hans en Grietje in een reclame voor peperkoek). Nochtans
verdienen vele andere mooie en autochtone varianten meer
bekendheid. In ieder geval is het sprookje nog niet uitgeteld en
geniet het de belangstelling niet enkel van kinderen, pedagogen en mediamensen, literatuurhistorici en volkskundigen,
maar ook van psychologen, die aan het omgaan met sprookjes
een therapeutische werking toeschrijven.
Ook de volkssage, die door de niet-volkskundigen met de
legende wordt verward (een religieus verhaal over 0.-L.Heer, 0.-L.-Vrouw of een heilige), wordt niet meer spontaan
verteld, al werden er nog in de jaren tachtig opgetekend. Zoals
ook voor het vorige genre dekt de term verhalen van een

Hier in de valley' van Cuisine Verte zorgen vlijtige kabouters voor de fijriste
en alierverste groenten. Het begint bij de zaadjes. Die moeten voorzichtig begoten en

zorgvuldig behandeld worden. jonge groenten hebben gewoonweg
veel Iiefde nodigi Zo groeien deze plantjes uit tot de fijnste
groenten. Perfekt gerijpt, dauwvers en zafig krokant. Met
fiefde geoogst door de kabouters.

In de reclame bewijst een traditionele sagefiguur nog dienst.

uiteenlopend karakter. Meestal denkt men aan een relaas van
bovennatuurlijke en paranormale gebeurtenissen. In tegenstelling tot het sprookje maakt de sage aanspraak op waarachtigheid en verwijst ze naar de reele wereld. Inzover traditionele sagen nu nog verteld worden, worden ze gewoonlijk niet
meer geloofd, behalve verhalen over magie en occulte fenomenen. Naarmate het geloof aan weerwolven, kabouters e.d.
uitstierf, werden er ook geen verhalen meer over verteld of
zijn die geevolueerd tot grappige of sprookjesachtige geschiedenissen. De volkssagen werden in de jaren vijftig en zestig
systematisch in heel Vlaanderen verzameld. Sommige werden
in de reeks Onze Volksverhalen uitgegeven.
Een groep apart vormen de zogenaamde historische sagen,
zoals de stadssagen, die bijdragen tot het identiteitsbewustzijn. Zoals Bremen en Hameln heeft ook Antwerpen zijn
figuur en zowel de handwerper Brabo als de hand zelf zijn het
symbool van de metropool, dat overal in het stadsbeeld opduikt en waarvan het verhaal door gidsen ook mondeling
wordt verspreid. Onlangs vertoonde de BRTN in een nieuwe
reeks 'Europese sprookjes' een totaal onorthodoxe film over
dit (H)antwerpen met een Viking-verhaal. Typisch is ook dat
een sage hier met een sprookje wordt verward. De Brabosage
vindt haar oorsprong in oude kronieken en werd herhaaldelijk
geplagieerd in sagenboeken. Sommige sagen en sprookjes
vindt men terug in de middeleeuwse exempelen (verhalen uit
prediking en catechese).
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Een genre dat formeel en functioneel met de traditionele sage
verwant is, maar springlevend en met de mop het actuele
volksverhaal bij uitstek, is de zogenaamde 'urban legend'.
Deze naam is niet erg gelukkig gekozen maar internationaal
ingeburgerd geraakt. F. Wouters in de BRT-uitgave Waar
gebeurd noemt ze pseudo-anekdoten. In deze moderne sagen
gebeuren allerlei ongelooflijke en sensationele dingen en
vormen kenmerkende rekwisieten of levenspatronen van onze
hedendaagse technische samenleving de 'entourage' Ze gaan
over incidenten en accidenten met zonnebanken en microgolfovens, wasmachines en koelkasten, babysitters en lifters,
seksspelletjes en Aids, autodieven en inbrekers, ontvoerders
en moordenaars, transplantaties en lijken. Uri ding hebben
deze vertellingen gemeen: de vertellers wijzen nadrukkelijk
op de echtheid van het gebeuren en daaraan ontleent het
verhaal ook zijn sterkte. Wij hebben in studentengroepen
dergelijke verhalen geenqueteerd en de reacties van de toehoorders logen er niet om. De hedendaagse sage vertrekt wel
van een waar gegeven, maar neemt dan een fantastisch verloop, al is het soms moeilijk `Wahrheie en `Dichtung' te

Nog een reclameboodschap. De sageheks is over het algemeen
echter kwaadaardiger.

Okay
ErsEP

VitiEcao
tiooKopt:g!
30

onderscheiden. Huizen worden inderdaad bij afwezigheid van
de bewoners leeggehaald, in scheepsladingen tropisch fruit
zitten er wel eens gevaarlijke spinnen, en de recente verdwijningen van een paar Vlaamse meisjes, in verband waarmee in
de pers te lezen was dat ze vermoedelijk ontvoerd waren om
in buitenlandse sekskampen tot kinderprostitutie gedwongen
te worden, kan nieuw voedsel geven aan verhalen over meisjes
die in bepaalde boetieks via een valluik in pashokjes verdwijnen. In Grenz-Echo van 7 januari 1992 lazen we een bericht
over een dief die bij een inbraakpoging aan de Azurenkust in
de schoorsteen was blijven steken. Wel geloofwaardig. Maar
het toeval (?) wil dat we enkele weken vroeger iets hadden
horen vertellen over het lijk van een inbreker dat in een
vakantiewoning in Spanje in een dichtgemetselde schoorsteen
werd ontdekt, een verhaal dat ook al in De Standaard van 18
mei 1983 stond. De media, en vooral de boulevardbladen,
werken Oink mee aan de verspreiding van dergelijke 'stories',
waarin onderhuidse angsten en soms racistische reflexen en
vooroordelen sluimeren. Bepaalde geruchten worden zelfs
ernstig genomen door verbruikersorganisaties, de politie e.d.
Goedgelovigen hebben zakken teebuiltjes verzameld in de
waan dat ze daarmee een rolstoel konden verdienen voor een
gehandicapte. Onlangs heeft de Wereldgezondheidsorganisatie stelling genomen in een controverse over de schadelijkheid
van microgolfovens. In De Standaard van 4 februari 1992
lezen we dat de ministeries van Binnenlandse Zaken en Justitie een dam willen opwerpen tegen een golf van brieven en
geruchten die beweren dat er kleefzegels voor kinderen in
omloop zijn die drugs bevatten. Sommigen schreven zelfs
kettingbrieven opdat de geruchtenstroom niet zou worden
onderbroken. Wie deze valse informatie heeft verspreid, zal
men wel nooit achterhalen. Want of er nu bij de bron van
dergelijke geruchten al dan niet kwaad opzet (zoals bij valse
bommeldingen) in het spel is, eenmaal dat ze gelanceerd zijn,
is er zoals bij computervirussen geen houden meer aan en
kennen ze letterlijk geen grenzen meer. Het is dus evident dat
deze verhalen niet altijd zo onschuldig zijn en dat ze zowel
individuen als groepen en ondernemingen kunnen schaden.
Sommige van deze `moderne' verhalen zijn ouder dan ze
lijken. De anekdote waarin een gezin het ene ongeluk na het
andere overkomt, verschilt nauwelijks van het sprookje nr. 22
uit de eerste druk van de sprookjes van Grimm (1812), getiteld
`Hoe de kinderen slachter met elkaar speelden' en dat omwille
van de wreedheid in de latere drukken werd weggelaten.
Sommige moderne sagen zijn gewoon maar leuk en dan is er
niet zoveel verschil meer met de mop. Wie kent niet het
verhaal van de man die nog wat stenen nodig heeft en zijn
wager vollaadt bij een huffs in opbouw. Als de politie hem
betrapt, beweert de man dat hij wat stenen te veel heeft en ze
hier wil dumper. `Niets van', zegt de agent, `neem die rommel
maar terug mee' . Nu vonden we in de zeventiende-eeuwse
verzameling moppen en anekdotes van Aernout van Overbeke
Anecdota sive historiae jocosae (nr. 738) een parallel verhaal,
waarin een dief van beddegoed zogezegd een bestelling wil
leveren op een verkeerd adres. Gelijkaardige geschiedenissen
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kunnen wel op verschillende plaatsen spontaan ontstaan. Pikante details zijn er vooral in de boertige volksverhalen. Deze
vertellingen Uit de vuildoos (S. Loots) zijn vergelijkbaar met
actuele seksmoppen, maar getuigen van een zeer platte humor. In ieder geval zijn ze samen met de vele grappen over
priesters en hun meiden, de pastoor en zijn koster of zijn
domme gelovigen, een afschildering van een samenlevingspatroon dat tot het verleden behoort. De verzameling moppen
van Van Overbeke bevat trouwens niet minder scabreuze
anekdoten. Nochtans was de maker van dit handschrift een
intellectueel die zich bewoog in humanistische kringen. Maar
hij putte ook gretig uit de orale volksliteratuur. De gedrukte
Vlaamse kluchtboeken uit de 16de eeuw en later vertonen
hetzelfde beeld. Blijkbaar verschilde het lachen in die tijd niet
erg met dat op het einde van de 19de eeuw en werd de grens
tussen verschillende sociale codes moeiteloos overschreden.
Deze anekdoten, waarin het lichaam ongegeneerd in al zijn
uitscheidingsfuncties wordt beschreven, zijn misschien ook te
verklaren als een reactie tegen de civiliserende invloed van de
hogere kringen. Een groot aantal nummers in deze schriftelijke bronnen zijn zogenaamde apophtegmata: snedige uitspraken naar aanleiding van een concrete gebeurtenis. Het komt
ons voor dat heel wat moppen uit zo'n situatiehumor zijn
gegroeid.
Buiten de orale literatuur bestaat er ook een geschreven
traditie, die meestal de versvorm verkiest. We denken hier aan
de teksten in het zogenaamde poeziealbum, een fenomeen
waarover buiten de substantiele bijdrage van J.C. Daan in
Neerlands volksleven (1965) nog geen synthetische studie
is verschenen. Iedereen kent wel de kinderalbums, waarin
vriendjes, familieleden, kameraadjes uit de jeugdbeweging en
leerkrachten standaardversjes of een persoonlijke opdracht
schrijven (zoals: De poezie van het leven groeit uit het proza
van elke dag), meestal vergezeld van een passende tekening of
uitgestanste plaatjes op de tegenoverliggende bladzijde. Weinigen zullen weten dat het gebruik om uitingen van vriendschap in een album te verzamelen, teruggaat tot de zestiende
eeuw. Toen was het echter een bezigheid van volwassenen,
met name van universiteitsstudenten, en de bijdragen bestonden uit serieuze en artistieke teksten of geleerde citaten.
Bekende kunstenaars en literatoren bezaten of schreven in
zo'n 'album amicorum' . Het gebruik werd door reizende
studenten vanuit Duitsland naar buitenlandse universiteiten
uitgedragen. Van in het begin waren er ook andere sociale
groepen die een album aanlegden zoals kooplieden en vrouwen uit de betere kringen. In de 19de eeuw werd het meer en
meer een bezigheid van vrouwen en jonge meisjes. Het poeziealbum zoals we het nu kennen, is omstreeks 1870 ontstaan.
Een kleine enquete bij een honderdtal studenten heeft uitgewezen dat althans de meeste meisjes er een bezitten en sommige zelfs twee of meer. Het boekje heeft nu zijn weg gevonden naar alle lagen van de bevolking. De daling van de leeftijd
van de eigenaars heeft wel een nadelige invloed op de kwaliteit en de albums van al te jonge bezittertjes zijn vaak maar wat

krabbelboekjes. Toch zijn er soms merkwaardige incripties
van volwassenen. Naast het klassieke kleine album zijn er nu
ook bij de meisjes uit het secundair onderwijs zogenaamde
`tekstenboeken' en `vriendenboeken' in omloop, waarin bestaande gedichten of teksten worden verzameld, maar die
eveneens persoonlijke en intieme ontboezemingen bevatten,
vooral sentimentele liefdes- en vriendschapsverklaringen.
Daarin duiken sporadisch dezelfde 'evergreens' op als in het
eigenlijke poeziealbum zoals de levenstrap. Naast de tekst
prijkt een romantische foto-kaart waarop vaak een spreuk
staat. In de kantoorwarenzaken worden er momenteel ook
voorgedrukte Ilasgenotenboekjes' aangeboden, waarin de
medeleerlingen een aantal persoonlijke gegevens invullen.
Over het algemeen zijn de oudere albums beter verzorgd; ze
bevatten minder illustraties en meer en langere gedichten en
de inhoud beantwoordde toen beter aan de benaming. De
gedichten kwamen ook van bekende auteurs, zodat de boekjes
ook iets leren over de populariteit van sommige schrijvers in
bepaalde periodes. In de twee exemplaren die het Volkskunde-Museum in Antwerpen rijk is en die dateren van het einde
van de 19de eeuw, staan bijna enkel Franse teksten. Latere
albums daarentegen bevatten inscripties die getuigen van
Vlaamsgezindheid. Vooral in de oudere boekjes zijn de teksten moraliserend en van een vervelende braafheid. Dit in
tegenstelling tot wat kinderen vertellen en zingen wanneer er
geen volwassene in de buurt is. Een zestigjarige vrouw uit
Merksem kende volgend vers nog van buiten: Twee open
oogjes / Een hartje van goud / Een zuiver geweten / Zorg dat
je 't behoudt / En brengt dan het leven / Je kommer en smart
/ Wees toch tevreden /Met vreugd' in je hart. Tegenwoordig
zijn er wel speelsere teksten, maar de ondeugende grapjes en
onzinversjes (te vergelijken met aftelrijmpjes) getuigen van
een kinderlijke onschuld: Toen Veronique nog een baby was
/en moeder haar moest wiegen / hefte zij haar beentjes op /en
liet er eentje vliegen. De meeste versjes worden uit andere
albums of zelfs uit hetzelfde afgeschreven. De makers ervan
zijn onbekend, al hebben in Nederland enkele onderwijzers
boekjes met nieuwe albumversjes uitgegeven. Zoals een fotoalbum wil ook het poeziealbum een blijvende herinnering zijn
aan vroeger en daarop wordt vaak gealludeerd. Jets in een
poezie schrijven of tekenen is voor kinderen met weinig talent
en inspiratie een hele karwei en dat vormt dikwijls een ander
thema. Vele volwassenen beschouwen het poeziealbum allicht als waardeloos, maar voor het kind is het verzamelen een
spel en later is het album een heilig bezit, dat bij het huwelijk
wordt meegenomen (soms is de laatste inscriptie afkomstig
van de verloofde of van een eigen kind) en als een relikwie
wordt bewaard. Het poeziealbum is een aspect van de gemeenschapscultuur en dezelfde geijkte versjes circuleren in het
hele Nederlandse taalgebied. Sommige teksten getuigen van
een taaie traditie en komen al in de achttiende- of negentiendeeeuwse albums voor. Andere zijn echte historische documenten, die de tijd afspiegelen waarin ze zijn ontstaan, zoals de
ontroerende Engelse inscriptie van een Amerikaans soldaat in
het album van een kind uit een gezin in Hoegaarden, waar hij
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47-

gen (een jonge traditie) zijn heel andere tonen to horen.
Actueel of enigszins profetisch klinken dan weer de woorden
uit een geschreven huwelijksgedicht uit het jaar 1900 waarin
de instelling van het huwelijk hoog boven de vrije liefde wordt
gesteld:
Het huwelijk is het graf der liefde niet op aarde
Dat door de trouw alleen slechts ramp en jammer baarde
Het huwelijk bindt den min aan eenen vasten band
En leidt ons harten in een zaalger vaderland
Het huwelijk zet de bron der liefde verder open
en doet op elken dag naar versche teugen hopen.
De liefde zonder band heeft een verward verschiet.
Op haar drukt 's hemels hand den eeuwigen Stempel niet.
Iets anders is dan weer dat wegens de nu algemeen getolereerde vrijere seksuele omgang tussen verliefden de allusie op de
eerste huwelijksnacht in gelukstelegrams, moppen en speeches zijn effect verloren heeft.

.•

Bij onze zwerftocht doorheen het volksliteraire landschap
hebben we enkele gebieden opzij gelaten. Buiten het lied, dat
elders in dit tijdschrift wordt behandeld, zijn dat de populaire
gedrukte literatuur en het volkstoneel. Over het volksboek en
het poppenspel, dat er zijn inspiratie in zoekt, heeft A. Roeck
in Vlaamse volkscultuur een synthese geschreven. Het toneel
in de volkstaal kent momenteel een heropleving maar ook in
populaire Vlaamse series voor de televisie is men niet vies van
dialect. Niet alleen de 'door' leken geschreven, maar ook de
receptie en consumptie van door professionele producers voor
de grote massa gemaakte teksten kunnen onderwerp zijn van
onderzoek.
De mens is een talig wezen en zal altijd behoefte hebben aan
verhalen en aan het spelen met taal. De volksliteraire activiteit
gaat door, zij het met nieuwe vormen, functies en inhouden,
maar de band met het verleden is steviger dan soms gedacht
wordt. Het literaire aandachtsgebied – en we mogen dat niet
enkel met esthetische maatstaven benaderen – is haast oeverloos. De onderzoekers kunnen dan ook telkens slechts een
smal segment behandelen. Bij dit onderzoek mag het niet
enkel our de tekst gaan, maar is de gebruiker en het functioneren ervan in de gemeenschap, de zogenaamde context, van
even groot belang.
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Een bladzijde uit een poezie-album. Toch weer een traditioneel
thema: de trap des ouderdoms.
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tijdens de Tweede Wereldoorlog ingekwartierd was. Kinderversjes zoals ook bakerrijmpjes, aftelrijmpjes en spelliedjes
zijn erg nuttig voor de talige en poetische ontwikkeling van
het kind. Ook hier is er soms een onverwachte overeenkomst
met gedrukte bronnen. De spreuk Kruisken goed begin... en
het avondgebedje met de aanvangswoorden 's Avonds als ik
slapen ga, dan volgen mij zestien engeltjes na... staat reeds in
het Cabinet der christelijke Wijsheyd van 1786.
Het maken van verzen is vaak een spel met taal, klank en
ritme, maar bij andere gelegenheden is het een ernstige zaak
voor de amateurdichter. Denk maar aan nieuwjaarsbrieven en
aan de gelukwensen bij verjaardagen, aan de heilwensen bij
jubilea en huwelijken op telegrams of op spandoeken of die
tijdens het feest worden voorgelezen. Sours werd ook een
beroep gedaan op meer geschoolde schrijvers' of boekjes met
gelegenheidspoezie. Toen in 1975 de Brugse burgemeester P.
Vandamme zijn 80ste verjaardag vierde, werd hem een hele
bundel gelegenheidslyriek aangeboden. In een `heilwensch'
van 1929 richt de dichter zich tot de bruidegom met de
woorden: Gij bruidegom, zijt kapitein / Gij zult de baas van 't
schip steeds zijn en tot de braid: Voldoe uw kapitein zijn zin.
In onze tijd komen deze raadgevingen wel erg verouderd over.
In de teksten tijdens de huidige liturgische huwelijksvierin-

De Levenscyclus 1992
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Renaat van der Linden

Zie, de Lange winteravonden zijn aangebroken...
Hoe plezierig is het daar. Vader zit aan de haard
zijn pijpje te roken en de gazet te lezen. Moeder
zit te naaien, terwtjl de kinderen hun huiswerk
maken of schoon spelen met de blokskes, het
patientiespel en het ganzenbord. Na het avondmaal vertelt vader van Moeder de Gans, van
Duimke... Als het uur van slapengaan gekomen
is, worth het avondgebed gezamenlijk gebeden
en de kinderen ontvangen van vader en moeder
het kruiske...
Gabriel Celis schetst in De Feestenkrans om het jaar (Gent,
1924, 4) dit beeld van een familie bij winteravond. Een kraut
voor vader, naaiwerk voor moeder, een kinderspel en een
sprookje, een gezamenlijk gebed... Spiegel van eeuwen geleden ?
Volgens de traditionele opvatting kent de levensloop in
hoofdzaak een viertal fasen:
– geboorte en doopsel, kinderjaren en -spelen;
– schoolgebruiken en jeugd;
– liefde en huwelijk;
– dood en begrafenis.
Dusdanige indeling kon men enigszins handhaven in de eerste
helft van onze eeuw, maar Binds de Tweede Wereldoorlog
leeft de maatschappij in een stroomversnelling. Het leven van
een kind, een volwassen persoon, een bejaarde gelijkt geen
zier meer op dat van zijn ouders of grootouders. De titel De
Stine Ommekeer' drukt dat omzichtig uit. Sinds enkele decennia is een algehele verandering aan de gang. `Ommekeer'
klinkt juist, maar `stir helemaal niet. De massamedia plaatsen
seks, geweld en allerlei vormen van criminaliteit, zonder
onderscheid, voor groot en klein, fel en hel in het daglicht.
De voorkeur zal in deze bijdrage dan ook gaan naar niettraditionele thema' s die het dagelijkse leven van de moderne
mens op zijn weg van de wieg naar het graf beheersen.
Geboorte, abortus en kindermishandeling
De meeste volkeren hebben de geboorte van een kind met een
waas van romantiek omgeven. Waar komt het vandaan ? Een
sprookjesachtig geheim, een waarachtige binding van liefde
tussen man en vrouw.
Na de geboorte volgen klassieke geplogenheden: aangifte,
kiezen van peter en meter, leuke, gedrukte aankondigingen
met een passende illlustratie, een ooievaar gebeurlijk, een
versje, suikerbonen als geschenk in kostbare en vernuftige
verpakkingen, met de voornaam van de baby...
Maar er zijn andere werkelijkheden...
Sinds ettelijke jaren veroorzaakt het probleem van de abortus
een nare spanning in het maatschappelijk bestel en in nationale regeringen. Onze grootouders hebben het woord abortus
zelden gehoord. De term `engeltjesmaakster' was bekend in
twee betekenissen: de vrouw die voor geld wichtjes, vooral
buiten het huwelijk verwekt, groot brengt en door verwaarlozing vaak laat sterven, of die een abortus provocatus opwekt,

een kunstmatig verwekte miskraam.2
Sommige meisjes aanvaarden wel hun kind, hoe Jong ze ook
zijn; er leven in de huidige maatschappij talrijke vijftienjarige
ongehuwde moeders. De Fransen hebben er een raak en
waarachtig woord voor uitgevonden: meres-enfants. De generatie van heden is zeer tolerant inzake de prive-moraal.
Er is het probleem van de kindermishandeling. De zes Vlaamse centra voor hulpverlening bij kindermishandeling te Brussel hebben in 1991 ca. 2.550 meldingen genoteerd, met andere
woorden: een gemiddelde van 45 per week. Het taboe rond
kindermishandeling begint of te brokkelen. Ook vroeger hebben onwaardige ouders als booswichten kinderen gepijnigd.
Maar iedereen zweeg erover in alle talen. Klachten over
lichamelijke kindermishandeling en -verwaarlozing staan
vooraan met ca. 30 %. Seksuele mishandeling volgt op de voet
met 29 %. In bijna vijftig procent van de geregistreerde
gevallen is den van beide ouders de dader. Pijnigen van
meisjes komt vaker voor dan van jongens, voor de groep
jonger dan een jaar. Tot negen jaar verlopen de meldingen
ongeveer gelijk voor elk geslacht. Nadien zijn meisjes meer
slachtoffer van seksuele mishandeling. Vaders melden beduidend minder gevallen dan moeders. De verblijfssituatie van
het kind speelt een rol. Het kind vertoeft bij een van beide
ouders, in een `hersamengesteld' gezin, met een van beide
figuren als natuurlijke ouder, in een adoptie-, pleeg-, of
stiefgezin3.
Ook de ontvoering van kinderen beroert met vaste regelmaat
een (getroffen) familie en langs de massamedia een ruim deel
van de maatschappij .4
Naast het wrange vraagstuk van de kinderpijniging staat de
smart die ouders beleven bij de dood van een kind. Het springt
in het oog, dat ouders hun verdriet willen uitschrijven. Een
titel spreekt klare taal: Opnieuw leren leven. Dagboek van een
moeder die haar zoon verloor, een jongen van dertien jaar. Hij
kwam om bij een verkeersongeval. De moeder hield vanaf die
dag tot anderhalf jaar nadien een snort dagboek bij. En er zijn
nog andere getuigenissen.5
Jeugd, reclame, computer, telefoon...
Leeft en oordeelt de jeugd anders dan die van vroeger ? Vast
en zeker. Jaren geleden kregen kinderen een ruim deel van hun
opvoeding thuis, in een min of meer geborgen kring. De straat
bond een speelterrein. 6 Thans is er een generatie opgegroeid,
zonder thuis, bij grootouders, in een schoolopvang voor en na
de lesuren, door de reclame. Er staat op de muren van de
huizen, op Borden langs de weg, in allerlei advertentiebladen
wat 'men' moet kopen, als kleding, ontspanning, vrijetijdsbesteding, voeding. De school bezorgt niet langer het onderwijs,
de media zorgen daarvoor. De industrie schept onnodige
behoeften. Een oppervlakkig onderzoek wijst uit, dat drie tot
vier leerlingen op tien op hun studeerkamer (?) een computer
hebben. Die is vooral geschikt voor spelletjes (op hun eentje
dan, in een verheerlijking van individualisme), voor tekstverwerking en ook voor leerzame programme's', los van de
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school. Inmiddels woedt de Samson-rage. De straat biedt geen
kans meer voor ontspanning. Het druk verkeer op de weg eist
dag-bij-dag slachtoffers. Het sleutelkind heeft zijn intrede
gedaan en beschikt over de sleutel om binnen te geraken door
de afwezigheid van de ouders of de alleenstaande vader en
moeder. Het kind sluit zich met zijn computer op in zijn
kamer, waar foto' s van popsterren, sporthelden of vliegtuigen
de wanden sieren. Vroeger bestond een discriminatie tussen
leerlingen, omdat de ene een mooiere j as droeg dan de andere,
omdat hij over een fijne fiets beschikte. Lang geleden. Thans
dreigt en drukt een andere discriminatie: het bezit van een
huiscomputer.
De jeugd beschikt over mogelijkheden die vroeger niet denkbaar waren. Zie naar het propagandamateriaal van banken die
met gloednieuwe zichtrekening de twaalf- tot vijftienjarigen
`met geld leren omspringen' . Ongewoon diplomatisch uitgedrukt. Daar komt een verleidelijke verklaring bij: voor elk die
beseft dat geld onmisbaar is om sommige dromen te realiseren. De jeugd kan geld storten en opvragen.
In Antwerpen richt een niet-openbare televisievereniging
zich tot kinderen van een tot veertien jaar. Kinder-Atelier wil
wekelijks twee uren programma' s, zonder reklame of sponsoring, met een positieve invalshoek. Kinderen hebben naast een
televisie ook hun telefoon. Hun problemen, angsten, vreugde
en verdriet kunnen ze meedelen aan een naamloos iemand.
Teken van de tijd in het afhaken van het familiaal verband en
contact.
De kleine burger weet zich de gelijke of meerdere van volwassenen op basis van zijn eigen televisieprogramma, bankrekening en videospelletjes !
Een huis of een thuis...

In 1974 verschijnt Wat ben ik blij dat ik in een dorp geboren
ben van Lut Ureel, meer dan het beeld en verhaal van een
verdwenen cultuur, een teruggrijpen naar waarden die in elk
Leven onvervangbaar blijken: de kinderjaren met al de fantasia
erbij en errond. Een dorp (her)leeft in een veelvoudige gestalte, klein en groot in harmonie met de natuur en medemens.7
Ook Cas Goossens beschrijft het dorp als een oase van geborgenheid voor alien'.
Is de mens een vreemdeling geworden voor de omgeving ?

Sluit hij zich aan bij de `cocooning'-trend, m.a.w. richt hij
zich meer en meer op zichzelf, op zijn eigen leefwereld ?
Kinderen verlaten het vertrouwde ouderlijk huis, zodra zij
enigszins menen op eigen benen te kunnen staan. Voor jonge
getrouwden is echtscheiding geen taboe en geen afschrikking
meer; als het in een relatie niet botert, besluiten ze uit elkaar
te gaan.
Grootouders wonen niet meer bij hun kinderen in. Voor
bejaarden zijn `rusthuizen' tot stand gekomen, alom, met
wondere namen, o.a. Avondster, -vrede, -zegen, -zon; Winterroosje, 't Ware Heem, Welcome, enz. De Gouden Gids biedt
u een verrassende keuze. Geen spraak van prijzen.9
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Jongeren en bejaarden spreken nog een gelijke taal, maar
verstaan elkaar niet meer of zeer moeizaam wegens een
verschillende levensfilosofie, aldus constateert De versnelde
ommekeerm.
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Pretpark
Actueel...

Kennen wij een levensruimte van weleer ? De burger woont in
een huis, maar zoekt een fermette, een camping aan zee of in
de Ardennen. Huffs en thuis gaan niet meer hand in hand.
Vinden Vlamingen nog ontspanning in de eigen omgeving ?
In het midden van de eeuw is een lunapark' een reuzeterrein
met allerlei vermakelijkheden. Intussen heeft het pretpark als
naam het pleit gewonnen en het publiek betoverd: Bellewaerde, in '69 een safaripark van de gebroeders Florizoone, in
'90 reeds 53 ha met ca. 1 miljoen bezoekers. In '62 opent
Bobbejaan Schoepen een showzaal; in '70 praalt er een park,
thans 32 ha en bijna 1 miljoen bezoekers. In '35 start Alb. Jos.
Florizoone met een bijenexpo Meli. Er komt een park, thans
30 ha en 700.000 bezoekers. In '63 bouwt de gemeente
St.-Michiels een feest- en sportzaal. Het Dolfinarium ontstaat
in '71, nu met 34 ha, nummer een in Europa. Mini-Europa in
Brussel toont monumenten in miniatuur: 2,5 ha, bijna een half
miljoen bezoekers.
Waar ligt de afstand tussen een lokale kermis en de reusachtige grijparmen van pretparken die je urenlang in beslag
nemen ? Naast de zee bezorgen pretparken ontspanning voor
miljoenen. Kan de pret niet op ?

Europa, ook ons land, vergrijst. De leeftijdsstructuur leek
vroeger op een piramide met een grote basis van jongeren en
een puntige top ouderen. Dat beeld is niet meer voorhanden.
Dat feit verklaart makkelijk hoe vroegere riten bij het begin en
het erode van het leven zoek zijn. Een huis is geen thuis meer,
geen bindteken voor kinderen, ouders en grootouders. Relaties met vrienden winnen aan betekenis. Computer, televisie,
individualisering, reizen jaar-in, jaar-uit hebben uithuizigheid bevorderd en familiezin verkreukeld. Het dorp is verleden tijd. De stad is eenzaamheid. De oude gewaden zijn
afgelegd, de nieuwe nog niet klaar.
NOTEN
' De Stille Ommekeer. Dude en nieuwe waarden in het Belgie van de jaren tachtig.
Lannoo, Tielt, 1984.
De versnelde Ommekeer. De Waarden van Vlamingen, Walen en Brusselaars in de jaren
negentig. Jan Kerkhofs, Karel Dobbelaere, e.a. Lannoo & Koning Boudewijnstichting.
Tielt, 1992.
2 Renaat v.d. Linden & Roger Pinon. Abortus provocatus. Le faiseur et la faiseuse
d'anges. Actes du colloque international. 'Amour et Mariage en Europe'. Musee de la
Vie Wallonne. Liege 1975, 34-57, ill. p. 337: 1-6.
Paul Belien. Abortus: het grote taboe. Zellik, 1992.
3 Kind in Nood. Centrum voor melding, advies en overleg i.v.m. lichamelijk en/of
geestelijk welzijn van kinderen.
De reportage Ich musste meinen Vater lieben (TV. WDR3, dd. 3 juli 1992) bezoekt een
tehuis in Wuppertal, waar therapeuten 70 misbruikte kinderen psychisch begeleiden.
4 Pers van 7 juli 1992. Ministerie van Justitie M. Wathelet ontving een delegatie van
ouders van vermiste kinderen. Ze overhandigde de minister een petitie die 150.000
mensen ondertekenden om strengere bestraffing van kinderontvoerders te eisen.
5 Heleen Schoots-Wilke. Opnieuw leren leven. Dagboek van een moeder die haar noon
verloor. Schoten, 1991.
Deon van de Berk. Paps, kunnen kleine kindertjes ook dood. Ibidem, 1991.
Otto De Vos. Monument voor Pepijn. Ibidem, 1991.
Roger Beelprez. Achter de wolken schijnt de zon. Uitg. Van Hemeldonck, 1992 (de
auteur schreef dit werk om de zelfmoord van zijn twintigjarige dochter Vera te verwerken).
Leven met een schaduw. Schrijnend dossier van de werkgroep `Ouders van vermoorde
kinderen'.
6 Jan Van Gils. Wie niet weg is, is gezien (Hoe kind gezin, school en vrije tijd beleeft).
Koning Boudewijnstichting.
Idem. De tijdsbesteding, de tijdsbeleving en de opvoeding op woensdag. Een onderzoek
bij 8-1 1-jarigen. Proefschrift (kinderen spelen liefst op straat en op de stoep. Dat kan niet
meer). Nationale Diensten- en Onderzoekscentrum voor het Spelende Kind (NDO),
Brussel.
7 Lut Ureel. Wat ben ik blij dat ik in een dorp geboren ben. Verhaal van een verdwenen
cultuur. Lannoo, Tielt/Utrecht, 1974.
8 Cas Goossens. Btj ons in 't dorp. Landelijk leven in Vlaanderen een halve eeuw
geleden. Brussel-Amsterdam, 1986.
9 De Gouden Gids. Handels- en Beroepengids, bij de Officiele telefoongids. Nr. 1015:
Rusthuizen. Lijst met menige illustratie.
'° Zie voetnoot '.
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tijdschrift Volkskunde, opgericht 1888 (red. Mercatorstraat
122 - 2018 Antwerpen). Zij brengt advies uit voor de toekenning van de jaarlijkse Fr. Olbrechtsprijs van de vzw F.M.
Olbrechtsstichting ter bevordering van het volkskundig onderzoek, en de tweejaarlijkse W. Van Nespenprijs.
Colleges Volkskunde en Volkskunst kunnen worden ge-

De Koninklijke Belgische Commissie voor Volkskunde
bestaat rinds 1937 en is het officiele leidinggevende orgaan
van de Vlaamse Gemeenschap (Ministerie van de Vlaamse
Gemeenschap, Markiesstraat 1 - kamer 7020 - 1000 Brussel).
De KBCV publiceert een Jaarboek, waarin o.m. een olkskundige bibliografie. Zij verleent haar auspicien aan het
y

Een voorbeeld van cartografische bewerking: offers voor mooi weer, ten noorden en ten widen van de rijksgrens Belgie-Nederland.
Bovenaan de grondkaart (Antwerpen is K 244), onderaan het resultaat van het onderzoek: ten noorden wordt hoofdzakeltjk worst geofferd,
ten widen vooral eieren met als btjzondere centra de Klarissenkloosters in Sint-Niklaas, Antwerpen en Turnhout (kaarten overgenomen uit
de bijdrage van K.C. Peeters in het Festschrift Matthias Zender, Bonn 1972).
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volgd aan de Rijksuniversiteit Gent (zij het met een onzekere
toekomst op dit ogenblik) en aan de K.U. Leuven (Seminarie
voor Volkskunde, Blijde-Inkomststraat 21 - 3000 Leuven).
Wetenschapscentra zijn: het K.C. Peeters-Instituut voor
Volkskunde van de Stad Antwerpen (Gildekamersstraat 2-6,
2000 Antwerpen); de Stuurgroep Volkskunde van het Postuniversitair Centrum Limburg (Universitaire Campus - 3610
Diepenbeek); Het Instituut voor Vlaamse Volkskunst met zijn
tijdschrift Volkskunst (Zamenhoflaan 4/8 - 2120 Schoten).
Een Provinciale Commissie voor Geschiedenis en Volkskunde en/of een Provinciale Prijs voor Volkskunde bestaan in de
provincie Antwerpen – de Commissie geeft een Jaarboek uit
– en in Oost- en West-Vlaanderen; de provincie Brabant heeft
een Dienst voor Geschiedenis en Folklore die het tijdschrift
De Brabantse Folklore (Grasmarkt 61 - 1000 Brussel) uitgeeft. Zij beheert de tweejaarlijkse Spaelantprijs.
Als belangrijke verenigingen kunnen worden genoemd: de
Bond van de Oostvlaamse volkskundigen (Kraanlei 65 - 9000
Gent) met zijn tijdschriften Oostvlaamse Zanten en Volkskundige Kroniek en zijn A. De Cockfonds met tweejaarlijkse
prijs; de Bond van Westvlaamse volkskundigen (11 julistraat
14 - 8000 Brugge) zorgt voor de uitgave van de Volkskundige
Almanak 't Beertje; de Leuvense Vereniging voor Volkskunde (p.a. Seminarie voor Volkskunde, Blijde-Inkomststraat 21
- 3000 Leuven) geeft een jaarboek Ethnologia Flandrica uit
en kent om de twee jaar de W. Grauwelsprijs toe. Sinds begin
1992 hebben de drie voornoemde verenigingen samen met de
Hoge Gilderaad der Kempen en het Limburgs Volkskundig
Genootschap een koepel opgericht, de Federatie voor Volkskunde in Vlaanderen (Dampoortstraat 155 - 8310 Sint-KruisBrugge).
Een overzicht van de tientallen lokale en regionale heem- en
volkskundemusea is in dit bestek onmogelijk, wel van de
grotere musea: het (stedelijk) Volkskundemuseum in Antwerpen (Gildekamersstraat 2-6), het Stedelijk Museum voor
Volkskunde in Brugge (Rolweg 40), het Stedelijk Museum
voor Volkskunde in Gent (Kraanlei 65), de afdeling Volkskunde van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis
in Brussel (Jubelpark 10); de openluchtmusea: Provinciaal
Openluchtmuseum Bokrijk (3600 Bokrijk - Genk), Openluchtmuseum Bachten de Kupe 'Het oude Dorp' (Izenberge 8690 Alveringem).
In de Jaarboeken van de KBCV en in de Boekenschouw van
het tijdschrift Volkskunde vindt de lezer een lange lijst van
meer lokale tijdschriften met volkskundige belangstelling;
ruimere betekenis hebben: Biekorf (p.a. Beverensestraat 30 8850 Ardooie), Eigen Schoon en de Brabander (Ransbeekstraat 79 -1120 Brussel), Ons Heem (Kerkstraat 17A 2970 ' s-Gravenwezel).
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KUNSTSCHILDER EN GRAFICUS

JAN FLAMENG 75
Op 9 november 1917 werd
kunstschilder en graficus Jan
Flameng te Aalter geboren. De
grillen van het lot voerden hem
naar Turnhout, waar hij het
grootste deel van zijn loopbaan
doorbracht. Op 14-jarige leeftijd vatte hij zijn basisstudie
aan in de Kunstambachtschool. Tegelijkertijd volgde
hij avondcursussen aan de
Academie te Antwerpen. Hij
begon zijn kunstenaarsloopbaan als publicitair ontwerper
en illustrator van o.a. jeugdboeken. Vervolgens werd hij ook decorateur, hoofdzakelijk
voor kerkinterieurs. Via de Centrale examencommissie haalde hij alle mogelijke diploma's in verband met tekenen en
schilderen. Zo werd hij o.a. in 1939 regent. Na de bevrijding
volgde Jan Flameng lessen aan het Hoger Instituut te Antwerpen, met ondermeer als leermeesters Zarina en Jos Hendrickx.
5 jaar later verliet hij dit Instituut als Laureaat. Meer dan 36
jaar gaf hij tekenen en kunstgeschiedenis aan humanioraleerlingen te Turnhout. Daarbij was hij ook academie-leraar.
Ondertussen bleef hij free-lance decorateur en restaurateur
van schilderijen. Zijn volledig grafisch oeuvre is in het bezit
van het Prentenkabinet te Brussel. Jan Flameng ondernam
verschillende studiereizen, o.a. naar Mexico en Zuid-Afrika
en nam deel aan een 40tal groeps- en individuele tentoonstellingen in eigen land, maar ook in het buitenland (Stuttgart,
Den Haag, Bonn, Parijs, New York). Zijn werk is zowat over
heel de wereld verspreid. Tweemaal won hij de Bronzen
Medaille te Ancona, voor zowel grafiek als schilderkunst.
Terecht zegt Rene Turkry over hem: 'In zijn schilderijen
flonkert hij, in zijn grafiek horen wij hem fluisteren.' Jan
Flameng verstaat het inderdaad our met sours schaarse, maar
raak neergezette lijnen, een werkelijkheid weer te geven die
technisch perfect is en in volkomen evenwicht, bewijs van
groot vakmanschap. Zijn aquarellen zijn parels. Zo geven de
reeksen, gemaakt in Mexico, stuk voor stuk een boeiende
getuigenis van het dagelijkse leven in dit wonderlijke Midden-Amerikaanse land. Jan Flameng kan met trots terugblikken op een rijk gevulde carriere, in dienst van de kunst, van de
jeugd die hij leidde en begeleidde, en van zijn gezin. Noemen
wij hem gerust een begenadigd kunstenaar, een bezield leraar,
een bezorgd echtgenoot en een zorgende vader. De roman van
het leven hield voor hem vreugde en geluk in petto, maar
bedeelde hem ook met tegenslagen en verlies. Maar ondanks
alles bleef en blijft Jan Flameng geloven in het leven, in de
kunst, in de trouw van goede vrienden. Hij voelt zich daarom
ook bij elk kunstgebeuren betrokken, neemt opdrachten aan,
en werkt gemotiveerd verder met de gedrevenheid hem eigen.

Gelukkig maar ! Moge dit nog heel Lang zo blijven.
(Dierckxstraat 8, 2300 Turnhout)
Christina Guirlande
CELLIST-PEDAGOOG

ANDRE MESSENS 65
Andre Messens ('Brugge,
17.02.1927) is in het hoger
muziekonderwijs voor velen
gedurende ruim 27 jaar de leraar cello geweest. Na studie
aan het conservatorium van
zijn geboortestad stapte hij
over naar het Koninklijk Muziekconservatorium te Gent,
waar hij naast eerste prijzen
voor notenleer, cello, kamermuziek, contrabas en snaarkwartet het hoger diploma
voor cello in de wacht sleepte.
Wij schrijven dan 1948, jaar,
waarin hij zijn eerste schreden
zette in het secundair muziekonderwijs en leraar werd te
Brugge. Later volgden de academies van leper, Roeselare en
Deinze en het conservatorium van Kortrijk. Dit verhinderde
hem niet zich te vervolmaken bij cellovirtuozen als Maurice
Marechal (Parijs) en Enrico Mainardi (Salzburg). Daarnaast
deed hij als cellist-solist orkestervaring op bij het Groot
Symfonisch Orkest van het Kursaal te Oostende en van het
Casino te Knokke en trad hij als solist op met het Belgisch
Kamerorkest onder leiding van Georges Maes. Vooral als
leraar aan het Gentse conservatorium konden zijn enorme
ervaring, zijn stilistisch inzicht en beheersing van de interpretatietechnieken, gepaard gaande met de humane en ethische
eigenschappen en het enthousiasme van de pedagoog volledig
gedijen. Hij vormde er 41 cellisten, samen goed voor 40 eerste
prijzen, 16 hoger diploma's, 7 Tenuto-laureaten en een virtuositeitsprij s van de Regering. Onnodig erop te wijzen hoeveel
oud-studenten in diverse professionele ensembles aan de cellolessenaar zitten of in Welke mate zij als leraar de 'school'
verderzetten. Iemand met een dergelijk curriculum heeft recht
op onze blijvende waardering. Zijn bescheidenheid belet hem
er aan te herinneren dat zoon Rigo diegene is, die naast het
hoger diploma cello de virtuositeitsprijs behaalde. Andre, wij
wensen u in lengte van jaren een goede gezondheid in gezelschap van uw echtgenote, kinderen en kleinkinderen. (Dagmaalhof 14, 9710 Zwijnaarde).
Jaak Maertens

IN MEMORIAM

MAURITS DENAUX
Musicus
Gaudia mirifica magnificate in
musica: Zingt het wonder van
uw vreugde op muziek. – Op
31 mei 1992 is een groot mens
heengegaan... bezieler en
doordrongen van muziek:
Maurits Denaux. Zijn intentie
om met zijn koor `Singhet
ende Weset Vro' de luisteraars
muzikale vreugde te brengen,
kende geen grenzen. Daar,
waar men op concertprogramma' s van beroemde dirigenten
of uitvoerende musici leest, dat zij ergens een meestercursus
hebben gevolgd, vinden wij nergens een spoor van een soortgelijke opleiding bij Maurits Denaux. Autodidact tot en met,
bezat hij de kracht om gelijk Welke koorpartituur van grote
meesters te ontleden en dan uit te bouwen, zoals de vroegere
`bouwmeesters' hun kathedralen optrokken. Als koorleider
wist hij zich op te werken tot een erkenae en gewaardeerde
autoriteit. In 1963 stichtte hij het Internationaal Koorfestival,
dat hij later zou omvormen tot het 'Festival van Vlaanderen Kortrijk' . In nauwe samenwerking met zijn befaamd koor wist
hij wereldberoemde orkesten, solisten en dirigenten naar
Kortrijk uit te nodigen. Van groot belang was het feit dat
oudere en hedendaagse Vlaamse en Belgische componisten
aan bod gekomen zijn. Dat Maurits Denaux een jaar voor zijn
heengaan een compositie-opdracht gegeven heeft aan de jonge toondichter Elias Gistelinck is een uniek feit in de concertenreeks van het Festival van Vlaanderen. De wereldcreatie
van dit werk dat als titel `Symfonie - Opus 53' – 'In memoriam
M. Denaux' kreeg, kende haar uitvoering op vrijdag, 5 juni
'92 in de Koninklijke Stadsschouwburg van de Leiestad, door
het Kon. Filharmonisch Orkest van Vlaanderen, o.l.v. de
gastdirigent Othmar Maga. Bij het derde deel 'Lied voor
Maurits' pinkte menig toehoorder een traan weg... Vergeten
wij niet de bekommernis van M. Denaux om voor de jeugd een
merkwaardig orkest na te laten. Onder de prima leiding van
Robert Groslot groeide dit ensemble uit tot een snort school
voor toekomstige orkestmusici. Als ere-voorzitter beleefde
M. Denaux het geluk dit enthousiast gezelschap meermaals te
kunnen beluisteren. Bij de Requiem-mis in de St.-Janskerk te
Kortrijk, dichtbij de Jan Breydellaan waar hij jaren verbleef,
op 13 juni '92, waren wij getuige van een hoogstaande muzikale concertgebeurtenis. Van het Gregoriaans over J.S. Bach,
Elias Gistelinck en H. Purcell, belandde men bij het `Onze
Vader' uitgevoerd door het Bulgaars Nationaal Koor `Svetoslav Obretenov' . Deze mensen concerteerden vroeger nog
onder de leiding van M. Denaux. Met 'The blue bird' van Ch.
Villiers Stanford en het overbekende 'Halleluiah' van G.F.
Handel besloot deze sublieme, waardige hulde voor een groot
mens. Iedereen heeft duidelijk begrepen dat dit de wens van
M. Denaux is geweest. Een aria uit de 'The Messiah' is
gebouwd op de tekst 'I know that my "Redeemer" liveth' ...
Maurits Denaux heeft bij een van zijn laatste vergaderingen
van de beheerraad openlijk gezegd hoe zijn fysische toestand
er aan toe was. Zonder verdere commentaar liet hij de bijeenkomst verder doorgaan. Innerlijk wist hij meer... en was er
zich terdege van bewust dat zijn 'Redeemer' hem zou opwach-

ten. Maurits is stil heengegaan..., sereen en rustig..., en wat hij
ons nalaat maakt hem onsterfelijk. Wij bieden Mevr. J. Denaux-Kemp, zijn dochter Kate en zoon Johan ons diep rouwbeklag aan.
`Singhet ende Weset Vro.'
`In dulci jubilo.'
Jean Decadt
IN MEMORIAM

DR. JOZEF STERCK
Letterkundige
Priester Dr. Jozef Sterck was
geboren te Mere op 1 december 1913 en overleed als directeur van de congregatie OnzeLieve-Vrouw Presentatie te
Sint-Niklaas op 30 november
1991. Na zijn priesterwijding
studeerde hij Germaanse Filobogie aan de Leuvense Universiteit (1938-1942), waar hij in
1946 promoveerde op een
proefschrift over Bronnen en
Samenstelling van Marnix'
Bienkorf der H. Roomsche
Kercke; zijn studie werd bekroond door de Koninklijke
Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde en uitgegeven
in 1952; ook de interprovinciale prijs voor de monografie
werd er in 1958 aan toegekend. Intussen was Sterck leraar
geworden aan het Sint-Jozef-Klein Seminarie te Sint-Niklaas,
nadien principaal van het Sint-Catharina-college te Geraardsbergen, tot hij in 1966 directeur werd van de congregatie
Onze-Lieve-Vrouw Presentatie; gedurende jaren was hij teyens inspecteur van het Katholiek Middelbaar Onderwijs.
Zijn werk over Marnix van Sint-Aldegonde had de verwachting gewekt dat Sterck op het terrein van de Nederlandse
Letterkunde nog vele belangrijke bijdragen zou leveren; zijn
overdrukke beroepsbezigheden hebben er echter anders over
beschikt: zijn priesterlijke en sociale verplichtingen en mogelijkheden eisten tijd en krachten op. Jef Sterck was opgegroeid
in de idealistische sfeer van het Algemeen Katholiek Vlaams
Studentenverbond en dienstbaarheid heeft zijn hele Leven
getekend. Reeds van in zijn Leuvense tijd was hij vriend en
raadsman voor zovelen, voor wie zijn studentenkamer, later
zijn 'huis' steeds openstond. Trouw aan Kerk en Vlaanderen
was zijn wezenskenmerk. Hij was een man met een klaar
inzicht, mild en princiep-vast, wijs en verbazend-belezen,
begaafd ook met een uitzonderlijk scherp verstand en bovendien bezat hij de kunst van het slagvaardige woord. Sedert
1968 was hij lid van de Redactieraad van ons tijdschrift; op de
vergaderingen mochten we hem slechts zelden ontmoeten,
maar op zijn medewerking, op zijn steun en raad deden we
nooit tevergeefs een beroep. Vlaanderen verloor in hem een
trouwe vriend en een wijze raadsman.
G. Keersmaekers
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IN MEMORIAM ANDRE DEMEDTS (1906-1992)

Op 2 november las Anton van Wilderode op de Antwerpse
Boekenbeurs als slot van een poezie-programme, op vraag
van de moderator een zelf gekozen kort gedicht voor. Hij nam
het eerste van de vier kwatrijnen uit Poedersneeuw, die hij
geschreven had `dankend aan Andre Demedts denkend' :
Zijn ogen, die ik weeks en helder wist,
staarden mij tegen uit de warre mist
van een omgeving die hij niet meer kende
als had hij zich van tijd en plaats vergist.
Van Wilderode zinspeelt hier op ontroerende wijze op een van
zijn laatste contacten met Andre Demedts, die door zijn ziekte
al een hele tijd dat heldere bewustzijn verloren was en als het
ware van de wereld der levenden afgesneden leek.
Amper twee dagen later bereikte ons het bericht van het
overlijden, op 86-jarige leeftijd, van onze eredeken. Hoewel
het in de lijn der verwachtingen lag, is het voor velen toch als
een verrassing aangekomen, alsof men nu pas beseft dat met
Andre Demedts een grote Vlaming en een uitzonderlijk mens
is heengegaan. Niettegenstaande de media, inzonderheid radio en vooral TV karig waren in het oproepen van Demedts'
betekenis en persoonlijkheid, staat het nu reeds vast dat met
hem onherroepelijk een tijdperk in de ontvoogdingsgeschiedenis van het Vlaamse yolk afgesloten werd. Een tijdperk dat
aanvangt met Gezelle en loopt over (de andere grote Westvlamingen) Verriest, Rodenbach, Verschaeve en Streuvels.
Naar aanleiding van de te late, maar terechte toekenning van
de Driejaarlijkse Staatsprijs ter bekroning van een schrijversloopbaan aan Andre Demedts in 1990, mocht ik nog eens in
concreto wijzen op de vele en grote verdiensten die hij heeft
gehad, zowel op het vlak van de socio-culturele ontwikkeling
van Vlaanderen als voor onze literatuur (zie Vlaanderen,
1991/1, nr. 234, blz. 54-55). 1k hoef ze hier niet te herhalen,
hoewel het toch nog eens aangestipt mag warden dat Demedts
zich tijdens zijn leven op zovele terreinen van het culturele
leven heeft bewogen, dat hij in Vlaanderen tijdens de voorbije
halve eeuw een van de belangrijkste cultuurdragers is geweest. Dat mag echter geen afbreuk doen aan zijn literaire
betekenis. Naast enkele klassiek geworden gedichten, zijn De
levenden en de doden en de tetralogie, het epos De eer van ons
yolk romans van blijvende waarde.
Wie zich Andre Demedts herinnert, zal aan hem terugdenken
als aan een mens voor wie de trouw aan verworven waarden
(gezin, yolk en geloof), verbonden met vrijheidszin en een
uitgesproken sociale bekommernis, gericht op vooruitgang,
als hoogste goed gold. Zonder zichzelf en zijn opvattingen te
verloochenen, toonde hij hierbij tevens een zeldzame mildheid en verdraagzaamheid tegenover anders-denkenden, ingegeven door een diepe eerbied voor de persoonlijkheid van
elk individu en voor de zin van ons aller bestemming.
Tot slot van zijn mooie autobiografie De deg voor gisteren,
waarin vandaag zoveel doorklinkt als een geestelijk testament, schreef hij reeds in 1966: `Alles heeft zin, want alles is
met alles verbonden. Het heeft weinig belang tot wat wij
geroepen waren, beslissend is hoe wij aan onze roeping
beantwoord hebben. Als het tijd wordt om te gaan slapen,
lieve kinderen, geef mij dan een kruisje en ik zal gedogen wat
over mij beschikt werd. Maar als het van mijn wil afhangt zal
ik bij u blijven, wachtend tot het u een troost, bemoediging en
sterkte zal zijn, te beseffen dat ik u nooit verlaten heb' . Ook
voor de huidige en toekomstige lezer kunnen zijn leven en

werk een bron van `troost, bemoediging en sterkte' zijn.
Op 10 november heeft Andre Demedts in de Sint-Rochuskerk
te Kortrijk, zijn parochiekerk, een sobere, maar tegelijk indrukwekkende, koninklijke uitvaart gekregen, alvorens hij in
zijn geboortedorp Sint-Baafs-Vijve, naast zijn dichtste familie, voor altijd `te ruste' werd gelegd. Anton van Wilderode
ging in de eucharistieviering voor. Zijn indringende homilie
werd in grote stilte en met ontroering beluisterd. Tijdens de
eindeloze offergang schreden honderden mensen naarvoor.
Onder hen prominenten, maar vooral veel `eenvoudigen',
bewonderaars en lezers, de echten, voor wie Andre Demedts
het beste van zichzelf heeft gegeven. Zij hebben duidelijk
gemaakt dat hij in het hart van zijn yolk zal blijven leven.
Rudolf van de Perre
Voor een nadere kennismaking met leven en werk van Andre Demedts verwijzen we hier
nogmaals naar de uitvoerige monografie die Rudolf van de Perre over hem schreef en in
1986 bij het Davidsfonds te Leuven werd uitgegeven. Zij is nog steeds verkrijgbaar en
mocht zich tijdens de Boekenbeurs te Antwerpen in een hernieuwde belangstelling
verheugen.

Sedert ik tot het bewustzijn van mijn doen en laten
gekomen ben, heb ik getracht trouw te zijn, in de
mate van de mogelijkheden die mij geschonken werden.
Ik heb getracht met onverstoorbare gelijkmoedigheid
trouw te zijn aan mijn vrienden, hen vragend mij te
aanvaarden en te beoordelen op mijn goede wil.
1k heb getracht trouw te zijn jegens de geringen en
beproefden, omdat ik weet wat zij meer dan anderen
moeten torsen, met het verlangen dat mijn sociale
gezindheid hen niet zou vernederen en anderen niet
verbitteren.
Ik heb getracht trouw te zijn aan mijn yolk, omdat
het onze aarde en onze geschiedenis is die mij
geboetseerd heeft en onze hoop mij tenslotte
glimlachend doen vertrouwen heeft op een toekomst
die ik misschien niet meer zal zien en toch in de
lucht aanwezig voel als de lente die komt.
1k heb tenslotte getracht trouw te blijven aan de
christelijke overtuiging van mijn geslacht en mijn
kinderjaren, beseffend dat ik de blijde boodschap
van het Christendom, dat rechtvaardigheid en liefde
belooft, niet ken vervullen en onwaardig ben maar
pogend het te doen in open eerlijkheid zowel jegens
hen die mij hierin niet kunnen bijtreden als jegens
mijn geloofsgenoten.
Andre Demedts

Tekst op het bidprentje ajdens de uitvaartdienst uitgereikt.

E.H. ANTON VAN WILDERODE TIJDENS DE UITVAARTDIENST OP 10 NOVEMBER 1992 IN KORTRIJK
HOMILIE VAN

`Dan keer ik terug naar de Elsbos... Ik kijk naar de plaats wear
vroeger de schelven gezet werden en omhoog naar de hemel of
er nog sterren uit zitten. Ze zijn er, de eerste, en zij zwijgen.
Dan ga ik naar het woonhuis toe; de avond komt drie stappen

achter; ik treed binnen en hij blijft op het plankier staan en
kijkt door het venster alsof hij Wilde zien of er geen vreemden
in huffs zijn alvorens ook binnen te treden. Er zijn geen
vreemden, alleen maar eigen yolk, levenden en doden, die hier
reeds eeuwen bij elkaar hebben gewoond.'
Dat schreef de dierbare Andre Demedts, echtgenoot, vader,
grootvader, vriend, collega, mentor en auteur die wij thans
voor de laatste keer bij ons hebben, in het midden, vOOraan,
–enplkdihjblevnoithefgzoct.Tienaljr
Westvlaams
vijfspan
lang was hij – in het spoor van het
Gezelle, Verriest, Rodenbach, Verschaeve en Streuvels – een
bewonderde, maar vooral –, en het is zoveel meer en zoveel
zeldzamer –, een beminde Aanwezige.
1k had het voorrecht (versta: de genade) hem gedurende iets
meer dan een halve eeuw te mogen kennen. Tot aan zijn ziekte
was hij nauwelijks veranderd: heldere ogen onder de zware
wenkbrauwen (die ik mij van zijn vader herinnerde, de foto in
Andres werkkamer thuis !), wijs en weemoedig en toch een
beetje ironisch glimlachend, pratend met de zachte stem
waarmee men gedichten leest. Hij luisterde geduldig en aandachtig, de jongste jaren iets meer naar de spreker toegekeerd
om diens woorden Tangs de `goede kant' op te vangen. Zijn
antwoorden waren altijd rustig-bezonnen – wat niet noodzakelijk `bezadigd' hoeft te beteken, want over situaties en
gebeurtenissen, mensen en meningen had hij een persoonlijk
oordeel dat zelfs vinnig werd, – wanneer het zijn levensbeschouwing en idealen betrof, – maar niet als het om zijn eigen
persoon ging. Hij verdedigde wat hij op onrechtvaardige
wijze aangevallen zag, beminde heftig wat bedreigd werd en
kwam op voor opvattingen die niet conform waren met gestroomlijnde, voorgekauwde opinies. Hij was liever traditiegetrouw dan trendgevoelig !
De boerenjongen die in 1937 de ouderlijke hoeve verlaat om
zich ongehinderd aan zijn literair en algemeen-cultureel werk
te kunnen wijden, is ook als leraar middelbaar onderwijs en
directeur van Omroep West-Vlaanderen zijn rechte weg gegaan, – zonder uitdaging maar ook vreesloos zonder compromis. Met een glimlach, een teken van de sterken. Zestig jaar
lang was hij iemand die niet (meer) weg te denken is uit het
Lange en langzame – en nog steeds niet voltooide – proces van
onze groei naar volkse zelfstandigheid. Wat hij hoopte en
beleed in zijn bekendste gedicht Nlaanderen' (`En uwe vrijheid zien voor onze dood !') werd hem niet meer gegund: onze
Mozes die het water sloeg uit de rots, voor wie na hem zullen
komen.

(denk aan zijn kritisch en essayistisch werk, aan zijn lezingen 377
en spreekbeurten !). Dat geluk in het verschiet bleef hem
trekken – en hij heeft het dichterbij gebracht door stichtingen
en door inspiratieve medewerking aan velerlei initiatieven
waarin en waardoor hij zijn bezieling aan velen heeft d6Orgegeven. Om er slechts drie te noemen: Ons Erfdeel, het Gezellegenootschap en het tijdschrift Vlaanderen.
Andre Demedts laat in alle romans vertolkers van zijn inzichten en opvattingen aan het woord. (Ooit heeft hij gezegd dat
een auteur in alle door hem opgeroepen personages zelf enigszins aanwezig is). Zij zijn (evenmin als hij dat was) geen
betweters of dogmatici, maar veeleer glimlachende mijmeraars die evenveel zichzelf als de anderen ondervragen.
Deze `woordvoerders' – als vader en zoon van Huysse (uit De
levenden en de doden), de broers Karel en Arnout Gillemijn
(uit De eer van ons volk), zoveel anderen nog, bezitten de
wijsheid van de ervaring en van de dagelijkse omgang met de
eenvoudigen. Altijd schreef hij voor en over normale mensen
die nadenken over wat zij willen doen, of wat zij niet kunnen
verhinderen. Het wat (de inhoud) is bij hem belangrijker dan
het hoe (de vorm). Vandaag gaat veler belangstelling in de
andere richting, maar hij had aandacht voor wat bij de mens
omgaat in hoofd en hart, voor de gedachten dus (die hij gaarne
kadert in – en expliciteert met bedenkingen, beschouwingen,
volkse wijsheid) en voor de menselijke ontroeringen, voor de
liefde 'die zon en sterren beweegt' . Zo werd hij de meest
sociale schrijver van zijn generatie.
Voorspellen blijft een riskante onderneming. Toch waag ik het
erop, want het is mijn overtuiging dat Andre Demedts met zijn
vierdelige romancyclus De eer van ons volk, het jongste,
misschien laatste epos in onze eigentijdse letterkunde, een
Vlaamse saga, – ooit zal beschouwd worden als een werk van
Europese allure.

Sepiatekening van Harold van de Perre, 1984.

Het is – zo vertrouw ik – wel vanzelfsprekend (ook al omdat
ik namens mijn collega' s van de Vlaamse Academie het
woord mag voeren !) dat ik Andre Demedts hier allereerst
beschouw en eer als literator, – dat is: romancier en dichter,
novellist en essayist, chroniqueur en criticus, causeur en
.:,
voordrachtgever. Het aantal van zijn in boekvorm gepubliceerde geschriften bereikt bijna dat van zijn actieve levensja-,
A"'s
ren (ik tel er 77 !) en het vormt een ononderbroken queeste of o :,/,'!' '
zoektocht naar het geluk, dat slechts in de toekomst en/of in
een ander leven kan verwezenlijkt worden. Het besef dat wij
hier en nu – in de tussentijd – slechts fragmenten, momenten,
scherven kunnen veroveren, dat wij slechts gedeeltehjk gelukkig mogen zijn vervulde hem met melancholie en zielsverdriet (heel duidelijk in zijn poezie !), maar ontnam hem nooit
de hoop (lees zijn romans en verhalen ! ) en ontslaat hem niet
van de moedige, moeizame arbeid voor gezin en gemeenschap

378 Met de laatste korte hoofdstukjes van het eerste deel (waarin
de uiterste dagen en dood worden verhaald van Maria Gillemijn) heeft hij een stuk proza geschreven dat pulseert van
mannelijke tederheid, intense inleving en groot vormvermogen, – dat men zich slechts uit de boeken van de grootsten
herinnert. Het dappere, ongelukkig boerenmeisje, dat tegen de
wil van haar moeder, maar met het gedoogzaam medeleven
van haar vader, de geliefde is geworden van boever Djaak
Vander Velde, sterft aan tering. Terwijl zij volgens de oude
riten wordt 'afgelegd' (opgebaard) zit vader Karel in de
schemerende koestal, – beladen met al het verdriet van de
wereld. Hij vecht er, tussen de snuivende, proestende dieren,
zijn eenzaamste strijd uit en gaat dan, dapper tegen beter
weten in, naar haar doodsbed op de voutekamer. Goede avond,
Maria. Wij die over moeten blijven, zullen je nooit vergeten,
want alles wordt onvoorstelbaar anders en armer zonder jou.
Goede avond, de wens waarmee in Vlaanderen voorgoed
afscheid werd genomen, van verwanten en vrienden, – het zijn
ook de woorden die ook uitdrukten wat ons met het verlies van
deze ingoede, wijze man overvalt. Schroom belet ons over zijn
innerlijk te spreken, over de binnenste mens. Is ook niet nodig
want wij vinden hem geheel in zijn werk. De auteur was de
mens. En omgekeerd. Net als Gezelle gaf hij niet uit wat hij
niet in had; net als Rodenbach schreef over de `de zanger, echt
en trouw gelijk een kind'.
Wij geven deze gelovige, met de wijding en de warmte van het
eeuwige Gregoriaans dat hij liefhad, in betere handen over, –
die van de Heer voor de begroeting 'van aangezicht tot
aangezicht' zoals wij met hem en voor hem geloven. Bevorderd tot heerlijkheid, burgzaat van het hemelse Vlaanderen.

vertellers die met visie en vaart, met wijsheid en evenwicht,
met inzicht en warmte uit en voor hun yolk schrijven; met het
tweede (zijn leven) laat hij het voorbeeld na van een man die
de idealen van zijn jeugd trouw bleef, ook toen, die geen
algemeen-aanvaarde waarden meer waren. Trouw is het kernwoord en leidmotief van Andre Demedts, trouw aan zichzelf,
aan gezin en familie, aan task en talent, aan gemeenschap en
yolk. Allereerst, allermeest aan God.
De woorden, die hij mij bij een afscheid zo vaak heeft toegefluisterd, richt ik thans tot hem: 'Het ga u goed. Wees gelukkig' .
Andre, op uw lippen leg ik dit gebed, ik weet dat gij het
meebidt:
Ik dank U voor mijn leven
Zoals het is geweest:
Gedeeld en weggegeven
en altijd door uw geest
gedragen en gedreven
werd het een dagelijks feest.
Ik dank U voor de dagen
van lijfelijke pijn
dat ik uw kruis mocht dragen
en Uw gelijke zijn.
Nu moet ik niets meer vragen,
Gij zult mijn hemel zijn ! (A.v.W.)

TOESPRAAK VAN DE HEER CAS GOOSSENS, DIRECTEUR-GENERAAL
VAN DE BRTN, UITGESPROKEN AAN HET EINDE VAN DE UITVAARTLITURGIE:

Andre moet het laatste woord krijgen. Hij schreef het in 1966,
een voorbarig testament:
`Ik ga naar het erode van een leven dat niet zo kort is geweest
en ik durf niet zeggen dat ik God op de een of andere manier
gekend heb, zoals ik mijn vader en moeder ken, en toch is Hij
nooit weg geweest uit mijn wereld. Er zijn geen ledige ruimten
en ik ben dikwijls eenzaam, maar nooit alleen geweest. Als er
mensen zijn die mij ten kwade duiden dat ik in God geloof, op
Hem vertrouw en tracht van Hem te houden, kan en zal ik hen
dat niet beletten. Zij misrekenen evenwel als zij menen mij
door hun afkeuring tot betere inzichten te brengen. Ik zal de
trouw niet breken. De wil om te geloven moge mij redden,
waar mijn geloof door het zuur van de ontmoediging wordt
aangevreten, omdat de tijd, die voor God niet bestaat, voor mij
zo ontzettend lang kan duren.
Wij zullen voorbijgaand al beter bevroeden hoe ontelbaar veel
eeuwen de christenen na ons nog geduld moeten hebben, voor
de dag der voltooiing en van Gods heerlijkheid is gekomen. Ik
prevel voor mij uit, waar ik in de schemering onder de bomen
wandel, laat mij verrijzen...
Ik keer naar mijn geboorteland terug. In september krioelt de
hemel van sterren en ik ben er niet bang meer voor...
Alles is zoals het moet zijn... Alles heeft zin, want alles is met
alles verbonden. Het heeft weinig belang tot wat wij geroepen
waren, beslissend is hoe wij aan onze roeping beantwoord
hebben.'
Niet enkel het beste werk van Andre Demedts, ook zijn leven
is een opus magnum, dat ons met bewondering, dankbaarheid
en trots vervult.
Met het eerste (zijn literair oeuvre) behoort hij tot de grote

Namens de BRTN bied ik de familie ons oprecht medeleven
aan.
De Omroep van de Vlaamse Gemeenschap is Andre Demedts
waardering en dank verschuldigd voor alles wat hij ten bate
van radio en televisie heeft gedaan. Meer dan twintig jaar lang
heeft hij onze Gewestelijke Studio in Kortrijk geleid. Met zijn
leven en zijn werk heeft hij een weg gewezen die ook wij
moeten gaan:
trouw aan het yolk waaruit hij voortgekomen is,
gehecht aan de streek waarin hij opgroeide,
bekommerd om het lot van zijn medemens,
strijdend tegen onrecht en verdrukking,
intellectueel eerlijk, niet draaiend naar de winden van
de mode,
begaan met de problemen van deze tijd in het Licht van
van de geschiedenis,
sterk staande op de eigen overtuiging met de handen
uitgestoken naar de andersdenkende,
en altijd bezig met de thematiek van 'la condition humaine',
van de universele mens van alle landen en van alle tijden.
Onze omroep van de Vlaamse Gemeenschap kan zijn nagedachtenis niet beter eren dan door te trachten te zijn zoals hij:
geworteld in de voedingsbodem van het eigen yolk, maar met
de blik wijd open op de grote wereld en alle mensen die er
wonen.
Moge Andre Demedts nu rusten in de Vrede van de eindbestemming waarin hij geloofde, in de Liefde die, volgens zijn
eigen woorden, de zin is achter dit bestaan.

Poetisch Bericht
Zowel C.V.K.V.-leden als abonnees kunnen
gedichten ter selectie sturen aan
Tijdschrift `Vlaanderen',
Redactiesecretariaat 'Ter Hoogserleie',
Hondstraat 6 - 8700 Tielt.

Stenen 1
Een steen zonder waarom
aanwezig in het land.
Geen hond weet waar vandaan.
Misschien alleen de wind die
om de zoveel tijd zijn licht
opsteekt, praat met de plek
waar zich de steen bevindt.
Wind komt engaat, onthoudt, vergeet,
kan weten wat een steen niet weet,
breekt niet maar overleeft, speelt
wie de langste adem heeft.
Reikt verder dan een steen
die doofstom en verlamd
een steen blijft in blind zand.
Kees Hermis
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Per selectie worden slechts tweegedichten van
dezelfde dichter(es) — in tweevoudgetikt —
ter beoordeling aanvaard.
Ingestuurdegedichten worden niet

teruggezonden en over ingezonden werk wordt
nietgecorrespondeerd, noch getelefoneerd.
Aan de auteurs van degepubliceerde gedichten
wordt achteraf een bewijsexemplaar gestuurd.

Mijn oude vader
Zijn hemel heeft hi'
zo vaak bevochten,
daar daaltgeen en el
ongedeerd uit neer.
De jaren schikt hi' alsof
niets opweegt teen tijd,
nog zet hi' een schop in de grond
spreidt sla uit op een kraut.
Wat in mijn kinderjaren
afstand schiep komt nu
langzaam naderbij,
krijgt kleur in andere gebaren.
Woorden vallen samen en uiteen
als ik naar buiten kijk.
1k zie hem net niet
verdwijnen achter in de tuin.
Hannie Rouweler

Stenen 2
Een steen moet vallen op een
plek waar hi' zich thuis gaat
voelen, behaaglijk we kan
zakken ingrond die op hem
wacht.
Een steen die aarde maakt, met
open armen is ontvangen, begroet
en opgenomen, raakt snel gewend.
Hi'j zal geen steen des aanstoots
zijn, want hi' beantwoordt aan
deplek waar hi' de tijd verslaapt.
Kees Hermis

Maria Van den Bussche, 'Castillo de Aro' - Espana, gouache,
100 cm x 80 cm. (Foto: Koen De Witte - Foto Art)
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Ondergang

Sneeuw

Eengele gevel Venlosteen
g
en het lee
huis maanden
reeds vergeefs to koop
heeft de huid van een
leverlijder door dokters
ten dode opgeschreven.

Takken van sneeuw
glanzen in bleekheid van zon
tot ze door wind vallen
in een aureool van kralen
van wat eens be on
als wollig dons.

Paul Possemiers
Cecile Vandoorne

Licht
Alleen het licht
verraadt de dag
die haastgewichtloos
in zichzelf begint.
Geweldloos ook
zoals het kijken
van een kind,
zo kijkt, zo raakt
de dag ons aan.
Dit isgeboorte
en begin.
Ik houd de adem in.
Lieve van Impe

Sonnet
Zogoed als niets, verhuld in wolkenveld van rouw
Slechts banden dofgekneld omheen een gouden leest.
Er wordt verteld van eeuwen: neergebliksemd feest
Klinkt na in lach van wie niet weten wil. Algauw
Toont zich een blik (evatte
g
steen in zilvervlies)
Die traagzaam keert: `Uw handen trillen doelloos mee
Omparels die als zwervers zijn; gezusters twee
Slaan vuur omheen een berkenstam.' Verlangd verlies.
Wees stil dan, kijk hoe eenzaam en bevrijd van haast
In zichgekeerd, als lelies doen, zich tonen wil
Wie eertijds kalm to heersen wist – en dan verbaasd
Weer verderging. Uw groet ontrukt nog slechts een pril
Begin van wat een glimlach was. Het leek volbracht.
Zij is geweest uw schrikbeeld daags, uw hoop bij nacht.
Frank Judo

Maria Van den Bussche, 'San Felin de Guixols' - Espana,
aquarel, 100 cm x 80 cm. (Foto: Koen De Witte - Foto Art)
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Transit
In deze rubriekpubliceren we literaire' vertalingen in het Nederlands van
goede gedichten uit andere talen. Naast de vertalingen drukken we tevens de
gedichten in de oorspronkelijke taal af. Het is o.m. de bedoeling van deze
rubriek het vertalen vangedichten to stimuleren en daarom kunnen vertalinen ter selectie ingestuurd worden op het adres van ons redactiesecretariaat.
g
Het team dat instaat voor de samenstelling van deze rubriek, zal tevens de

selecties van de ingezonden vertalingen doorvoeren.
Om in aanmerking to komen voor publikatie moet ieder vertaald gedicht
vergezeld zijn van een fotocopie van het oorspronkelijke gedicht en van de
bibliografische gegevens van de bundel of het boek waaruit het genomen
werd.
De redactie

Tagebuchblat 80

Dagboekblad 80

Die kletterrosen bliihn, als verblute die landschaft

Die klimrozen bloeien, als bloedt het landschap lee

Als habe sie sick die aderngeOffnet

Alsof het zijn slagaders geopend heeft

Als wisse sie, was kommt

Alsof het weet, wat er komt

Auch die landschaft, werden sie behaupten, diirfe
nicht mehr nur sein, auch sie
miisse dafiir sein oder dagegen.

Ook het landschap zullen ze bezweren, ma
niet langer zomaar zijn, ook het landschap
moet voor of teen zijn

Reiner Kunze

Vertaling: Germain Droogenbroodt

Liebesgedicht nach dem Start
oder
Mit dir im selben Flugzeug

Liefdesgedicht na de start

Sieh den schatten auf der erde den winzigen schatten der
mit uns fliegt

Zie de schaduw op de aarde de nietige schaduw die
met ons meevliegt

So bleibt diegrate unserer angste
unter uns zurtick

Zo blijft de grootste onzer an step
onder ons achter

Nie ist die wahrscheinlichkeitgeringer daB der eine
viel friiher als der andere stirbt

Nooit is de waarschijnlijkheid kleiner geweest dat de een
veel vroeger dan de ander sterft

Reiner Kunze

of

Met jou in hetzelfde vliegtuig

Vertaling: Germain Droogenbroodt

Bittgedanke, dir zu Fiissen

Smeekgedachte, voor jou neergeknield

Stirb friiher als ich, um ein weniges
friiher

Sterf vroeger dan ik, een heel klein beetje
vroeger

Damit nicht du
den weg zum haus
allein zurtickgehn muBt

Opdat niet jij
de weg naar huis
alleen terug moet gaan

Reiner Kunze

Vertaling: Germain Droogenbroodt

Abschied

Afscheid

Der schaffner warf die tiir ins schweigen

De conducteur wierp de deur in het zwijgen

Das signal steht auf schwarz

Het signaal staat op zwart

Immer ferner die hand mit dem taschentuch,
der vogel mit nur einem fli.igel

Steeds verder de hand met de zakdoek
de vogel met slechts een vleugel

Reiner Kunze

Vertaling: Germain Droogenbroodt

382

Verbondsberichten
Berichten voor deze rubriek sturen naar:
Robert Declerck
Verbondssecretaris C.V.K.V.
`Ter Hoogserleie'
Hondstraat 6, 8700 Tielt

VAN PLURALISME EN VERDRAAGZAAMHEID GESPROKEN

Sinds enige tijd geleden in de hoognobele republiek der
Vlaamse Letteren nog eens royale subsidies voor Letterkunde werden toegekend, is voor sommige kranten/tijdschriften
de pen gescherpt om wat dan beet: ministeriele willekeur
aan te klagen.
Meteen ging het over zuilen, pardon: over een zuil, die ten
onrechte bevoordeeld zou zijn, omdat een volkomen zuilongebonden advies niet tot en met het uiterste was gevolgd
door de Minister. Althans zo werd den volke kond gedaan,
blijkbaar dank zij de loslippigheid van een ongetwijfeld
zuilloos, scherp (maar verkeerd ?) toeziend lid van de Raad
van Advies. Decreteert een Raad van Advies ? Of geeft die
alleen maar advies ? En hoe verliep het in de vroegere
jaren ? Met gering voorbehoud werd nu door de would-be
zuillozen geaccepteerd dat de groep van enkele tientallen
uitverkorenen inderdaad alleen volwaardige literatoren bevat. Dat die arme artiesten hoognodig centen van vadertje
Staat moeten krijgen, desnoods jaar na jaar, zelfs al hebben

ERELEDEN 1992
De v.z.w. C.V.K.V. geniet van de toepassing van art. 71 p. 1,
4°d van het Wetboek der Inkomstenbelastingen, waardoor
giften van minimaal 1.000 fr. kunnen afgetrokken worden van
het totaal belastbaar netto-inkomen van de schenker. Om als
aftrekbare gift in aanmerking te komen, moet het bedrag
geheel om niet worden overgemaakt en mag aan de schenker
geen enkel voordeelworden verstrekt. Op het betalingsformulier enkel en alleen vermelden: 'Gift voor het C.V.K.V.'.

Maurice Baertsoen, Tielt - Carl Beuselinck, Kortrijk - Jan
Boedts, Ichtegem - Jozef Bossu, Assebroek - Etienne Breem,
Adinkerke - Jan Buydaert, Sint-Niklaas - Maria Caluwe,
Berchem - Ivo Ceulemans, Mechelen - Jan Coghe, Roeselare
- College van Burgemeester en Schepenen, Kuurne - Olga
Compernolle-Welvaert, Brugge - Theo Coun, Diepenbeek
Gravenwezel - Felix De Boeck, Drogenbos-FransCuype,'
- Robert Declerck, Tielt - Gaston De Cock, Affligem - Irma
Decorte, Antwerpen - E. De Deyne, Grobbendonk - Jan
Deman-Brys, Lauwe - Mw. Jozef Denorme, Oostende - Familie Renaat Desmet-Vanbrabant, Eppegem - Wim De Wit,
Waasmunster - Willy Dewith, Antwerpen - K. D'Haens-Vandendries, Mortsel - Iven Engelbert, Mol - Karel Goossens,
Oostkamp - Andre Goudsmedt, Tielt - Gust Keersmaekers,
Duffel - Pierre Keignaert, leper - Kortrijkse Fiduciaire nv.,
Kortrijk - Philomene Lauwerijssen, Watervliet - Oswald Lecluyse, Zeebrugge - Jan Maeyaert, Veurne - Stephy Mollekens-Dumont, Schoten - Maria-Hendrika Moortgat, Gent Jan Monier, Tielt - Jozef &reale, Menen - Hugo ProotMaesen, Middelkerke - Karel Schootsmans, Dilsen - Jan
Sercu, Koksijde - Joseph Seuntjes, Nijlen - M. Storme, Gent
Wervik - Mw. H. Swerts-Devre, Ant--AnaStormeGuwz,

ze een behoorlijke kostwinning, zal ter wille van de nobele
kunst boven alle twijfel verheven zijn: pas dan kunnen zij
geldige kunst scheppen ! Maar o wee wanneer de zuillozen
merken dat een zuil-verbonden onverlaat, die b.v. ook in het
katholieke Vlaanderen schrijft, een subsidie krijgt toegewezen, ondanks het niet-als-gegadigde-erkend-zijn door de
decreterende Raad, die overigens bij het ultieme advies
verkeerd zou geteld hebben. Dan is er onrecht gepleegd en
staan bepaalde – anders kleurloze – kaken rood van verontwaardiging. Niet zoals ooit een August Vermeylen zich boos
maakte omdat Virginie Loveling geprijsd werd in plaats van
Guido Gezelle (wat nadien nog wel eens kon gebeuren tot
contentement van de wel verantwoordelijke maar zwijgende
zuil-lozen). De ruimdenkendheid in Vlaanderen is nu eenmaal het erfelijke privilege van die zuillozen; de zuilgebondenen moeten hun ruimdenkendheid bewijzen; en dan
is er maar een zuil, je weet wel Welke ! Natuurlijk gaat het
de overige gelukkigen niet om het geld, och nee. Kom nu,
zuilloze katholieken, enz. Mag er of en toe ook eens gelachen worden ? Enfin, groen of kleur naar keuze...
Redactie
werpen - August Teugels, Kontich - Jaak Tuyttens, Brugge Vamero nv., Hove - Roger Vanbrabant, Sint-Truiden - Adiel
Van Daele, Tielt - Dre Vandaele, Kortrijk - JozefVandromme ,
Geluwe - G. Vandeputte, Sint-Michiels - Flor Van Vinckenroye, Hasselt - Luc Verbeke, Waregem - Johan Vercruysse,
Willebroek - Kan. J. Verheecke, Kortrijk - Willy Verplancke,
Kortrijk - Lodewijk Verslegers, Maaseik - Frida Vleugels,
Leuven - L. Wachters, Schelle - Yolande Wittouck, Kluisbergen - Zusters van Maria, Pittem.
ANDERE GIFTEN

Joseph Degryse, Roeselare - Jeanne Franck, Antwerpen
Kortrijk - Paters Minderbroeders, Tielt --AlbertGohas,
Gustaaf Planckaert-Staessens, Roeselare - Robert Schroyens,
Keerbergen - Familie Vansteenkiste-Winnen, Zarren-Werken
- Noella Verhalle, Roeselare.
Lijst afgesloten op 1 november 1992.
Via deze weg zegt de Raad van Bestuur van het C.V.K.V.
nogmaals hartelijk dank aan alle schenkers.

NIEUWE LEDEN

De Raad van Bestuur van het C.V.K.V. aanvaardde volgende
nieuwe leden, die we hierbij hartelijk welkom heten in onze
grote kunstenaarsfamilie !
Antwerpen
Louise Bruynseels (L), Berchem/Antwerpen
August Leunis (L), Wijnegem
Chris Vermeulen (BK), Kapellen
Brabant
Gonda Aelst (BK), Brussel
Paul Aerts (BK), Wolvertem
Guido Cloet (L), Heverlee/Leuven
Jan B.A. Hertoghs (BK), Kapelle-op-den-Bos
Lucia Teugels-Krol (BK), Schilde
Jan Vanhaelen (L), Dilbeek
Hubert Van Herreweghen (L), Brussel
Fons Vertommen (BK), Peutie

Limburg
Luk Bekaert (L), Genk
Ingrid Lenaerst (L), Bilzen
Oost-Vlaanderen
Wim De Cock (BK), Belsele/Sint-Niklaas
Lodewijk Herreman (BK), Oudenaarde
Lieve Noreille (BK), Gent
West-Vlaanderen
Luc Billiau (BK), Gistel
Jacques Bruynseraede (BK), Brugge
Marie-Claire Creyfs (BK), Assebroek/Brugge
Gilbert Creytens (BK), Wingene
Veerle Fonteyne (BK), Brugge
Antoon Muller (BK), Wingene
Patrick Pyfferoen (BK), Wingene
Jan Rossaert (BK), Brugge
Johan Theeten (BK), Moorslede

Wie voor 1993 een nieuwe abonnee op ons tijdschrift
werft, krijgt als geschenk de hiernaast afgebeelde houtsnede van Wim De Cock toegestuurd.
De houtsnede van Wim De Cock werd speciaal voor het
C.V.K.V. ontworpen en stelt Jacob van Maerlant voor die
met Damme op de achtergrond bezig is met 'Den naturen
bloeme' to schrijven... Deze houtsnede is eerst in spiegelbeeld met de beitel in glad geschaafd en geschuurd kopshout (bij een linosnede wordt het bout door linoleum
vervangen) gesneden en werd dan stuk per stuk door de
kunstenaar manueel gedrukt, waarbij de niet uitgesneden
gedeelten het drukvlak (zwart) vormen.
Wim De Cock werd op 29.06.32 in Sint-Niklaas geboren
en bekwaamde zich als autodidakt in houtsculpturen en
houtsneden. In 1973 behaalde hij de Reynaertsprijs van de
stad Sint-Niklaas. Hij stelde individueel tentoon in SintNiklaas, Belsele, Hulst en Lier. Hij nam aan groepstentoonstellingen deel in Sint-Niklaas, Brussel, Ronse, Beveren, Veere, Lokeren, Temse en Gent. Hij is lid van de
Koninklijke Wase Kunstkring en het C.V.K.V.
Adres: L. Scheerderslaan 12, 9111 Belsele/Sint-Niklaas.

Aan al onze lezers...
Een heilig einde, een goed begin,
dat geve u God, jaar uit jaar in,
'k wil zeggen, - in een woord gezeid,
- zoo nu zoo altijd: Zaligheid
Guido Gezelle

Zatig Kerstfeest &
Voorspoedig Nieuwjaar I

Raad van Beheer C.V.K.V.
Redactieraad `Vlaanderen'
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In en om de kunst

DE HEILIGE BEELDEKENSGILDE (1864)
EN GEZELLE
N.v.d.R.: Het was de bedoeling in ons nummer (241) over de
Vlaamse devotieprenten ook de 19de eeuw aan bod te laten
komen met twee artikels. Een auteur echter vertikte het (na de
voorbereidingstijd van ruim een jaar) zijn bijdrage of te
leveren. Daardoor zagen we ons verplicht onderhavig artikel
van E. Heer Jose de Maelenaere — de tweede auteur die zijn
tekst wel op tijd afleverde ! — weg te laten. Omwille van de
informatieve waarde van het artikel publiceren we het hierbij
graag, zij het buiten zijn oorspronkelijke context.
In onze bijdrage over de Beeldekensgilde vragen we aandacht
voor drie problemen:
1. Wie waren de stichters van de Gilde en wie was de uitgever
van de beeldekens ?
2. Had de stichting plaats voor of na het tweede Katholieke
Congres in Mechelen (1864) en wanneer moet de SinteEustachiusdag gedateerd worden ?
3. Welke rol speelde Gezelle in de Beeldekensgilde ? Mag hij
als stichter aangezien worden ?
Wie waren de stichtende leden van de Gilde
P. Allossery geeft als stichters van de `Heilige Beeldekensgilde' vier lunstliefhebbers' op, nl. Adolf Duclos, 'nog onderdiaken zijnde' , Jos. Neurath, `alsdan jonge priester', Lod.
Grosse, 'de welbekende Brugsche kunstenaar', en de Engelsman Buckley, `kunstenaar dan te Brugge wonend' (All. 345).
Alle vier hebben Gezelle gekend en zeker drie van hen van
nabij.
Adolf Duclos (Brugge 1841-1929) was te Brugge leerling
geweest van Leonard De Bo (ret. 1860); in de afdeling filosofie Kleinseminarie te Roeselare kwam hij in contact met
leerlingen die nog door Gezelle gevormd waren en als grootseminarist te Brugge (okt. 1861) bezocht ook hij geregeld 'de
Heer ende Meester' in het Engels Seminarie. Na de stichting
van Rond den Heerd (1865) zal hij meewerken aan de 'Dagwijzer' (Wal. 342; All. 9-10).
Joseph Neurath (Brugge 1840-Beveren/Leie 1920) was eveneens leerling geweest van De Bo (ret. 1859) en na de vakantie
kwam hij naar Roeselare. Misschien behoorde hij tot de intimi
van Gezelle, want superior Vanhove schreef in een rapport uit
het schooljaar 1859-1860: 'GO penche vers le Seminaire
anglais' . En voor Gezelle was de leerling van De Bo zeker
geen onbekende.
Lodewijk Grosse (Brugge 1811-1899) volgde zijn vader op als
hoofd van een 'manufacture de soieries et broderies' . Hij was
bevriend met de Engelse bekeerling August Welby Pugin
(1812-1852), die een zeer belangrijke rol speelde in de herleving van de gotiek (The Gothic Revival). En bisschop Malou
steunde Grosse terdege in de beweging 'a la Pugin' (B. 1969,
94-105 en 149-161). Over de betrekkingen van Gezelle met
Grosse zijn we niet te best ingelicht, maar nog voor de

stichting van de Beeldekensgilde verzoekt een oudleerling
vanuit Engeland hem een liturgisch gewaad en een stel canonborden te bestellen bij Grosse (Jub. Br.II, 107a).
Michael Buckley of: Buckleigh (Caher, Ierland 1842 - Bisdom
Salford na 1918) was in 1857 ingeschreven in het 'Grand
Livre Internat' van het Kleinseminarie te Roeselare; Gezelle
was zijn geestelijke leidsman. Vanaf februari 1858 tot augustus 1863 vinden we hem als leerling en/of als leraar Engels in
een of ander college van de paters Jozefieten. Hij was een
fervent voorstander van 'the old, glorious, and venerable
Catholic art and traditions' , 'The Gothic style' . Z'n verlangen
priester te worden stuitte op nogal wat moeilijkheden. Gezelle
moedigde hem daarbij aan. In die moeilijke omstandigheden
schreef hij op 4 augustus 1864 de (tot vOOr de publicatie van
het geheel der Engelse correspondentie met Gezelle) enig
bekende brief: hij hoopt Gezelle vlug — 'in a few days' — te
ontmoeten 'and have a good serious "palaver" with you on
many subjects, which I am anxious to hear your opinion
about'. Was een van die vele onderwerpen z'n priesterideaal ?
Was een ervan ook 'de beeldekens', the Gothic style ? Na
1865 vernemen we niets meer van hem, tenzij dat hij in 1876
inderdaad priester was en alleszins tot 1918 parochiele functies heeft vervuld in 't bisdom Salford (Eng.). Laatst in
St.-Anselm Whitworth (Bolt., 179).
Jacob Petyt (Brugge, 1821-1871),
uitgever van de H.-Beeldekensgilde
Na een kort verblijf in het pas opgerichte Dunencollege
bezocht Petyt de Stedelijke Academie en het kunstatelier van
lithograaf Edward Daveluy. In 1844 opende hij een eigen
steendrukkerij in de St.-Jacobsstraat. Hij werd tevens leraar
lijntekenen in de Stedelijke Academie. Lithograaf Petyt had
een goede naam. Ook bij Gezelle. Begin april 1863 was de
grootvader en peter van Eugeen Van Oye overleden. Voor het
bidprentje maakte Gezelle een Vlaamse en een Franse tekst.
Zowel Van Oye als Karel de Gheldere wensten een bidprentje
met Touter tekst, `vermits wij geen Diisseldorfsche of geen
middeleeuwsche printen kunnen krijgen'. Gezelle antwoordde: 'Ware 't myn zake, 'k zou den Dusseldorffschen patroon
van grootvader zaliger (nl. de H. Eugeen) doen op steen zetten
van Mr Petit (sic !) te Brugge. Gy kondet dan daarop doen
drukken te Thorhout.' De Gheldere voelde daarvoor weinig;
ten slotte heeft H. Verriest het Diisseldorfse beeldeke van de
H. Eugeen bezorgd (Jub. Br. I, 50a, b, 51a en 52a).
In de Dagwijzer van Rond den Heerd van 16 maarte 1867
treedt Gezelle op als propagandist van de H. Beeldekensgilde,
' waarvan ik deel make' . De Gilde geeft de lezers van RDH
haar laatste voortbrengsel ten geschenke, nl. een printe van
Sint-Joseph. Gezelle heeft de voorstelling (naar zijn wenken
uitgevoerd ?) uitvoerig beschreven. De Dagwijzer (waaraan
vermoedelijk ook Duclos meegewerkt heeft), werd aldus besloten: `Voor nadere inlichtingen aangaande de heilige beeldekens gilde en de heilige beeldekens gelieve men te bevragen
bij mij, of bij M.J. Petyt, in de Sint Jacobstrate te Brugge, die

het hierbij gaende "Sanctje" of beeldeken gemaakt heeft, en er
veel eere of haalt.'
Stichtingsdatum voor of na tweede congres te Mechelen ?
Uit een notitie van Duclos wist Allossery dat de Gilde gesticht
werd in 1864. Duclos was toen nog onderdiaken en Neurath
was onlangs gewijd. Met dergelijke informatie kunnen we niet
met zekerheid weten, meent Allossery, of nu de Stichting
gebeurde vOOr of na het tweede Katholiek Congres te Mechelen (All. 345-346).
G. Gyselen, die de `Notulen H. Beeldekens Gilde 1864-1865'
raadpleegde, vermeldde dezelfde namen, maar in een andere
volgorde: 'J. Neurath, A. Duclos alsdan nog subdiaken, de
Engelse artiest en archeoloog Buckley en Louis Grosse'. Als
stichtingsdag wordt opgegeven: Sinte Eustachiusdag 1864,
waarbij Gyselen schrijft: '29 maart ? (B. 1969, 101). Dat
betekende dus: mogelijk voor het tweede Congres.
Wat onthullen ons die Congressen (van 1863 en 1864) als
reactie tegen een Kerkvijandige tijdsgeest in de steden ?
Op 26 sept. 1904 sprak Ad. Duclos voor de oudleerlingen van
Sint-Lodewijks te Brugge. Hieruit volgend excerpt: 'Ik zie ze
nog voor mijn oogen, die jaren 1857 en volgende, toen wij in
onze hoogste leerscholen (klassen) zaten. Ja, daar waren
alsdan vele brave menschen, vele heeren die met droefheid
zagen dat de vrijmetselary meester was in 't land, en die het
geren hadden zien beteren. Maar hoeveel waren er die den
strijd dierven aangaan ? Hoevele die een openbaar bewijs van
geloof dierven geven, al ware het maar naar de Hoogmis te
gaan ? Misschien wel twintig, in geheel de stad, onder deze

Gedachtenisprentje ter gelegenheid van de eerste H. Mis van
Adolf Duclos, gedrukt bij Petyt (uit: Allossery, Ad. Duclos,
tussen blz. 10/11).
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GEDENKENIS VAN DE PRIESTERWIJDING

VAN AD. DUCLOS (1865)

die tot de vrije vakken, tot de rechterstand of tot het grondver- 385
mogen toebehoorden.' (Rede... Druk Edw. Neut (1904) 7).
Tegen die vernederende toestand zouden de Congresleden
reageren, o.a. Barthelemy Dumortier (1797-1878) en Edouard
Ducpetiaux (1804-1868), J.B. Bethune en James Weale.
Dumortier, een onderlegd botanicus en archeoloog, was
volksvertegenwoordiger voor 't district Roeselare en een
welkome gast in 't Kleinseminarie. Met Ducpetiaux was hij in
sept. 1862 aanwezig geweest op de `Katholikentage' in Aken.
Met zijn geestesgenoten Wilde hij nu te Mechelen een defensief wapen maken tegen het anti-godsdienstig liberalisme, een
`katholieke vrijmetselarij' noemde hij dit. Ducpetiaux was
een veelzijdig geleerde. In 1846 had hij het liberaal Congres
bijgewoond. De loges — vooral de Brusselse 'Alliance' —
hadden dat Congres zijn anti-godsdienstige strijdvaardigheid
gegeven. Als reactie tegen die onverdraagzaamheid was
Ducpetiaux in 1857 tot de katholieke partij overgestapt. Aan
de organisatiekunst van Ducpetiaux had het Congres (in 1863)
zijn succes te danken. Het inrichtend Comite, dat tot bestendig
organisme werd omgewerkt, was bedoeld als 'een Vrijmetselarij zonder masker, zonder geheimen, een vrijmetselarij voor
het goede' (Van Isacker, Werkelijk en Wettelijk Land (1955)
13 en 149). De grote opkomst uit beide Vlaanderen had het
Congres van 1863 te danken aan de oproep in `La Patrie'
(Brugge) en in `Le Bien Public' (Gent), twee nieuwsbladen
die als verdedigers van de Gotiek en als ultramontaans bekend
stonden. Amand Neut, opsteller van `La Patrie' , had op het
Congres over het belang van de christelijke pers gesproken en
James Weale, de onstuimige vriend van Bethune en Gezelle,
had er het voorstel gedaan al de niet-christelijke kunstwerken
in onze kerken te vernietigen. De grote spreker op het Congres
was evenwel de Montalembert (1818-1870). Te Mechelen had
hij de talrijke toehoorders gedurende vier uur in de ban van
zijn welsprekendheid gehouden en op het Congres de Stempel
van zijn liberaal katholicisme gedrukt. Onmiddellijk na het
Congres had `La Patrie' tegenwind gekregen van `De Westvlaming'. Dit liberaal dagblad zou de stem worden van 'Les
Amis du Progres' , die vanaf 1864 geregeld samenkwamen in
een of ander liberaal 'estaminee . De liberale club noemde
zichzelf 'une oeuvre pour l' emancipation morale et intellectuelle des classes ouvrieres' . (Album A. Viaene, 1970, 321329). Gezelle kreeg toen van vicaris-generaal Faict de opdracht om in de volkstoon 'De Westvlaming' van repliek te

dienen. Het eerste nummer van "t Jaer 30' verscheen op 17
juli 1864. Daarin wordt het programma uiteengezet: verdedigen wat de Grondwet verdedigd had, nl. vrijheid van onderwijs en weldadigheid, afkeer van Staatsinmenging en van de
opkomst van politieke partijen. Toen Buckley op 4 aug. 1864
— d.i. enkele weken voor het tweede Congres — zijn brief
schreef aan Gezelle wist hij terdege wat er in Brugge en in
Mechelen gebeurd was en gaande was. Hij zag in dit programma veel gelijkenis met de afkeer van o.a. Ducpetiaux van
ideologische politieke partijen die de katholieken verdeelden.
Samenwerking van alle katholieken — zowel de zogenoemde
liberale katholieken als de zogenoemde ultramontanen —
moet in dit land voorgoed de nefaste ondergrondse werking
van de loge breken. Maar de strijd tegen `De Westvlaming' en
`Les Amis du Progres' is niet zonder gevaar... Voorzichtigheid was geboden. Gezelle was dus 'un homme averti' .
Dat, samen met Buckley, sommige leraars Gezelle als 'ultra
Catholic Liberal' aanzien hoeft niet te verwonderen. Werd
ook Ducpetiaux, die op het Congres dezelfde verzoening voor
eenzelfde goed doel nastreefde, niet als liberaal katholiek'

386 versleten ? En had ook de Montalembert geen ultramontaanse
ideeen verdedigd ? Wat' s in a name ?
In "t Jaer 30' van 25 sept. 1864 verscheen `Onze leermeesters (de vrijmetselaars), onze vijanden' . Dit nummer verscheen na een ontmoeting van Buckley met Gezelle en na het
tweede Congres van Mechelen, maar de bijdrage is duidelijk
een antwoord op de bewuste brief van Buckley. Zowel Buckley als Gezelle zullen hierbij wel gedacht hebben aan de
Franse richtlijnen van de Confraternity. Die stelden tot doel:
D'imiter en Bien ce que font les ennemis de notre Sainte
Religion, of zoals Jan Catulle het schreef 'In doing so we will
imitate in a good sense the free masons' (GKr.X, 1974, 155).
Besluit: Op het eerste Congres was er wel sprake van de
Gotieke kunst, maar niet over de spreiding van devotieprentjes. Dit was wel het geval op het tweede Congres van 29 aug.
tot 3 sept. 1864. In de sectievergadering van de Christelijke
kunst werd wel over kunstbeeldekens gesproken, o.m. door de
Reichensperger, eyelid van de Gilde van Sint-Thomas en SintLucas. De verspreiding van christelijke prentjes was het gemeenschappelijk zorgenkind van de neogotiekers geworden.
Zo werd tot de verspreiding van goede en goedkope devotieprentjes onder het yolk besloten (All. 346).
Sinte-Eustachiusdag ve•Or of na het tweede Congres ?
De Beeldekensgilde werd gesticht in 1864 en wel op SinteEustachiusdag. G. Gyselen plaatste die dag op '29 maart ?'
Dus onder voorbehoud.
In het Sacrum Martyrologium Romanum (Keulen 1616) vinden we op 29 maart: (festum) Eustasij abbatis, alias Eustasii,
vel Eustachij, de quo Beda... (bl. 222) dus: feest van de abt
Eustasius of Eustachius.
Op 20 september: (festum) Eustachij & soc(iorum), d.i. feest
van Eustachius en gezellen (bl. 643).
Ook Paul Guerin, Vie des Saints, Paris 1865 (vierde uitgave !)
vermeldt nog de twee feestdagen.
Gezelle heeft heel, heel last Sinte-Euchachiusdag ontdekt.
Het duurt tot 1868 (RDH, 3de jg., 338) eer we in de Dagwijzer
op 20 september van een Eustachius Koren:
Sinte Staas of Eustachios in 't Grieks. De tijd en de gelegenheid ontbreken mij nu om zelve de opzoekingen te doen, maar
het is zeker dat Sint-Eustachius Kier in Vlaanderen zeer
vermaard moet geweest zijn. Hij is Patroon, peize ik, van
plaatsen en genootschappen, ambachten en neringen, anders
en kan ik mij niet uitleggen dat zijn name vervlaamscht zou
geworden zijn, en dat men zelfs familien vindt die, lief en Teed,
Staessens heeten, dat is Eustachii. Weet mij iemand daarover
iets te berichten ?...'
Het duurt nog eens tot 1875 (RDH, lode jg., 138) vooraleer de
heilige in de Dagwijzer een plaatsje vindt op 29 maarte:
Maandag, tweede Paaschdag, Sint Eustachius, abt van
Luxeuil. — Op 20 september heeft Sint Staas, Eustachius, en
gezellen, Martelaars... standgehouden.
In de Duikalmanakken (van 1886 tot 1910) komt op 20
september de heilige steevast voor als Sint Eustaas of Staas en
andere martelaren. Vl. namen: Dustaes, Staes, Staceghem,
Staken... Hij is de patroon der jagers, enz.
Besluit: Sint-Eustachiusdag en de Stichting van de Beeldekensgilde moet gedateerd worden op 20 september 1864 d.i.
na het tweede Congres te Mechelen. En dit strookt volkomen
met de informatie van Duclos die Allossery kende: Duclos
nog onderdiaken en Neurath jonge priester (All. 345). Inderdaad, op 2 juli 1864 werd Duclos subdiaken en Neurath
priester (terminus a quo). Neurath kreeg op 24 sept. 1864 zijn
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Gedachtenisprentje van de eerste H. Mis van Alphonsus Delaere
(1869), eveneensgedrukt bl Petyt.

benoeming tot surveillant in het Sint-Amandscollege te Kortrijk (terminus ante quern).
Wat heeft Gezelle met de devotieprentjes te maken
In 1864 waren de omstandigheden zeer gunstig om een Heilige-Beeldekensgilde te stichten. Op het tweede Congres in
Mechelen werd de verspreiding van goede en goedkope devotieprentjes warm aanbevolen. De opdracht bleef niet meer
beperkt tot de Neo-gotiekers.
Het Congres werd beeindigd op 3 september en op 20 september was de Beeldekensgilde gesticht. Een vrucht van de Gilde
was de opkomst van het gebruik aan familieleden en vrienden
een `Gedachtenisse der Eerste H. Misse' rond te delen. Dit
gebeurde voor het eerst met de wijdingen van 10 juni 1865.
Vier nieuwgewijde priesters lieten door Jacobus Petyt een
gedachtenisprentje maken. Benevens Ad. Duclos waren dit:
Leo De Brabander (Kanegem 1842-Marke 1902); Adolf De
Breuck (Brugge 1841-Schuiferskapelle 1927); Alfred De Slee
(Kortrijk 1840-Kan. Brugge 1919). Het bewaarde prentje van
Duclos bevat op beide kanten een Vlaamse tekst in sierlijke
gotische letters.
In de Dagwijzer van 16 maarte 1867 manifesteert Gezelle zich
als lid en propagandist van de Gilde. Het aanstaande feest van
Sint-Jozef biedt hem een gelegenheid om de lof te verkondigen van de paters Josefieten en hun colleges te Melle, Geraardsbergen, Tienen en Leuven. Uit de brieven van Buckley
heeft hij die 'vermaarde opvoedingshuizen' van de Jozefieten
leren waarderen. Sint-Jozefsdag biedt ook een gelegenheid
`de lezers ende lezeressen van RDH een schoon beeldeken van
Sint-Joseph, gemaakt door Mijnheer Petyt, ten geschenke te
geven' . De Gilde heeft immers tot doel 'heilige beeldekens te
maken en ten kleenen koste verkrijgbaar te stellen' .
In de luttele jaren die hem nog restten voor zijn dood in 1870
heeft Jacobus Petyt een grote verscheidenheid van smaakvolle
heiligenbeeldjes gecreeerd. En Gezelle zorgde voor de verspreiding onder 't gewone yolk van zijn parochie. Vooral de
kleine meisjes wisten van zijn mildheid te spreken. Van hem
kregen we prentjes, sanctjes, getuigde Mw. Casteleyn later,
zoals we er elders geen zagen. Na 1871 zette weduwe Petyt het
werk van Naar man voort en Gezelle, die in 1872 naar Kortrijk
verhuisd was, zorgde ook verder voor de verspreiding van de
beeldekes uit het huffs Petyt. Als schoolmeisje bij de Paulien-

tjes heeft Marie Louise Quartier nooit aangebeld bij onderpastoor Gezelle of ze kreeg een schoon sanctje. Dat vertelde zij
graag aan Naar zoon-priester Germain Dupont, pastor emeritus in Kortrijk, en die deelde het mij onlangs mee. Dat mocht
niet vergeten geraken.
Een voorstander van de betere maar moeilijk te verkrijgen
devotieprentjes uit Dusseldorf en voor mogelijke bekwame
nabootsingen (napoetsingen) door lithograaf Jacobus Petyt,
dat was Gezelle al in april 1863, ruim een jaar voor de stichting
van de Beeldekensgilde; dat blijkt uit wat hij aan Eugeen Van
Oye schreef bij het overlijden van diens grootvader.
Omdat de gewaardeerde Duitse devotieprentjes zo moeilijk te
verkrijgen waren en de goedkope prentjes uit Parijs onbekwame en zelfs ergerlijke `napoetsingen' van de Diisseldorfse
beeldekes waren, had Gezelle al in de jaren 1861-62 propaganda gevoerd voor Engelse sanctjes uit het Condense atelier
van John Philp, een oud-bekende uit zijn leraarstijd te Roeselare. Die propaganda maakte hij in een ongedateerde circulaire aan leden van de geestelijkheid opgenomen. In Guido
Gezelles handschriften uit het Engels te Brugge door P.G. De
Bruyn (Ufsia, 1991, 52). Hieruit volgend uittreksel:
`By den algemeenen oproep van al de katholieke krachten, die
hedendaegs zoo moedig beantwoord wordt, is de Beeldende
Kunst niet achtergebleven, bezonderlyk in Duitschland en in

Het doodsprentje (Zerkske) van Theophilus Nuttens gestorven in
1875, als 16-jarige collegeleerling. Let op de Franse tekst op de
grafsteen, de treurwilg en de zees.
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Engeland. Ja maer, de Virtutes adversae hebben daer een 387
oorzaek van gewin in gezien, en, wat erger is, eene gelegenheid tot bederf; van daer die ombekwame (sic !) paryssche
napoetsingen van Dusseldorfsche beelden... Vandaer nog die
allerhande, dikwyls onbetamelyke en schrikkelyk diere kant
Santjes, kykkasjes huizekotjes bloemtjes en diergelyke
godvruchtige of ongodvruchtige speeldingskes...
Om die en andere redens is my verzocht geweest te trachten de
Engelsche beeldekens, waervan hier een by zit, met vlaemschen text gedrukt te krygen; en ware 'k zeker van genoegzaem, en dat geldelyk, ondersteund te worden door de Heeren
gebruikers van bovengemelde beeldekens, ik zou my zeker
achten van goeden en goedkoopen uitval.
Verzoeke hierby te weten voor hoeveel pakskes van 12 voor
fr 0.60 gy zoudt begeren in te teekenen...'
Bruno Desplenter uit Ooigem (1835-1899) die eind 1863
vertrok naar 't bisdom Salford (Eng.) schreef in voor 16
pakskes' (zegge 9.6 fr.); Hugo Verriest, de verzamelaar van
Duitse prentjes, voor '10 pakskes' en Hendrik Van Doorne uit
Poeke (1841-1914) die, als collegejongen, voor zijn albums
Gezelles boeken mocht doorsnuffelen op zoek naar sanctjes,
voor '3 pakskes'.
Is dit initiatief van Gezelle omwille van de betrekkelijk dure
inschrijvingsprijs (5 ct. 't stuk) mislukt ? Een open vraag !
Wat we weten is dat de Roeselaarse drukker en lithograaf
Louis Stock-Werbrouck en Zoon (Louis, klasgenoot van Gezelle) in 1860 beschikte over een rijke variatie heiligenbeeldekes `Eigendom van het Genootschap voor verspreiding van
religieuze kunst te Dusseldorf' en dat Gezelle Louis Stock jr.
aangezet heeft om zelf een prentje te maken. Het luxe-exemplaar, waarvan er dertig gebruikt werden voor Edward Van
den Bussche uit Staden, bewijst dat L. Stock-Werbrouck al in
1858 over Diisseldorfse prentjes beschikte. Het luxe-exemplaar, dat in 1980 in de nalatenschap van Louise Verriest
teruggevonden werd, heeft behoord aan H. Verriest. Het
kostte '10 C ieder' (Eertijds, 1980, nr. 2, 51).
In een brief, die Buckley op 21 febr. 1858 aan Gezelle schreef,
stelde hij de vraag: How are you and Catulle going on in the
printing line ? Had dit iets met devotieprentjes te maken ?
Dat Gezelle al Langer dan 1862 bekend was met de veelzijdige
Engelse neo-gotieker John Philp (Helstone 1811-Antwerpen
1877) vernemen we o.m. uit een brief aan Jos. Alberdingh
Thijm van 5 april 1857. `Onder mijn bestier' schrijft Gezelle
`hebben de Engelse leerlingen 450 fr. gespaard voor een neogotische kroonluchter, die op Paasavond in de seminariekapel
zal gehangen worden.' De kroonluchter werd uitgevoerd door
John Philp naar de tekening van Edward Welby Pugin, oudste
zoon van August Welby. In een brief van 16 juli 1856 liet
Philp weten dat de 'Bien Public' uiteenzet wat met 'Christian
Art' bedoeld wordt (Baur 1930, 191-192).
In zijn biografie van Ignatius (Georges) Spencer, Passionist
(1991, 190) haalt J. Vanden Bussche c.p. volgende anecdote
aan. Spencer schreef ze in 1850 in zijn dagboek. Op zijn
gebedskruistocht voor de bekering van Engeland ontmoette
Spencer herhaaldelijk de jonge bekeerling John Philp in Luik
en wist hem voor de grote zaak te winnen. Elke zondag
bezocht Philp een of andere parochiekerk in de omtrek van
Luik. Hij poogde vooraf de pastoor te bewegen om Engeland
aan zijn kudde aan te bevelen. Na de mis deelde hij dan gratis
`little prints to remind them' uit.
Volgens een cataloog van 1856 heeft Philp, edelsmid, bronsgieter en architect, zijn 'Societe pour la Propagation de l' Art
Chretien' van Luik naar de 'Rue Neuve 22' in Brussel overge-

388 bracht. Volgens een andere bron in de 'Rue de la Montagne
49' (Eng. Br. III, 362).
In 1862 moet hij als drukker-uitgever van liturgische publikaties, o.m. devotieprentjes, in Londen verbleven hebben.
Tenslotte moet Gezelles belangstelling voor de Duitse devotieprentjes ontstaan zijn omstreeks 1852. Op 1 oktober 1851
was Gaspar Dekorff (Munster 1813-Gent 1884) in het Grootseminarie te Brugge binnengetreden. Zijn echte naam was
baron Gaspar Maximilianus von Korff zu Harkotten. Hij was
geboren in het adellijke slot van Harkotten. Gedurende enkele
jaren was hij hulprechter geweest in Berlijn. Na moeilijkheden met het protestants milieu kwam hij opnieuw studeren in
Leuven. En daar ontmoette hij professor Malou die voor hem
de poort van 't Brugs Seminarie opende. Dekorff heeft Gezelle geestdriftig gemaakt voor het `Verein zur Verbreitung
religioser Bilder in Dusseldorf' en hem bekend gemaakt met
kunstcriticus August Reichensperger (Koblenz 1808-Keulen
1895) die juist in 1851 zijn magistraal werk over de Christelijke architectuur in Duitsland gepubliceerd heeft (Eertijds,
1980, nr. 2, 52).
Het jaar voordien had Thomas Harper King te Brugge voor
een Franse vertaling gezorgd van Pugins True Principles of
Pointed or Christian Architecture. Toen King in 1860 naar
Engeland terugkeerde heeft Weale uit de veiling van diens
inboedel een bidstoel door King ontworpen voor Gezelle
gekocht en met het legendarisch voermansgeslacht De Boosere (uit Ardooie) naar Roeselare laten overbrengen (Eng. Br.,
br. 139 en 141).
Tenslotte weze hier nog herinnerd aan de oprichting van de
Sint-Lucasscholen door Bethune, de grote Gezellevriend.
Eerst te Gent in 1861, later in Doornik en Rijsel (H.G-K. 1965,
94-95).
Het verband met de Beeldekensgilde staat niet zo duidelijk in
een rapport van het katholiek Congres te Rijsel in L' Etudiant
Catholique, 31 nov. 1878, p. 324. `L' ceuvre de St.-Luc, entreprise d'imagerie religieuse, calquee sur Celle de Dusseldorf, et
qui poursuit, sur des bases imparfaites, la reforme inauguree
dune maniere plus heureuse par la maison Petyt et par la
Societe St.-Augustin de Bruges...'
Gezelle, stichter van de Beeldekensgilde ?
Volgens P. Allossery zou Duclos, misschien onder invloed
van Gezelle, in 1864 de Beeldekensgilde opgericht hebben.
Volgens L. Slosse was er geen twijfel mogelijk: het was
Gezelles opzet de eerste gedachtenissen der Priesterwijding te
doen drukken.
In het licht van Gezelles verleden zijn die beweringen allerminst uit de lucht gegrepen. Daar is zijn vroegere propaganda
voor de Christelijke grafiek (omstreeks 1862). Daar is zijn
vroegere waardering voor de lithograaf Jacobus Petyt (1863).
Daar is zijn sterke invloed op de stichtende leden, vooral op
Buckley en Duclos.
Wijst de naam Beeldekensgilde' zelf niet naar Gezelle ? De oudste gedachtenissen waren meestal dunne velletjes
met Touter tekst. Toch waren er daarnaast al gedachtenissen
met een voorstelling van een heilige.
In de zestiger jaren waren de gedachtenissen meestal echte
`zerkskes', zoals L. Slosse ze noemde: de voorstelling van een
grafzerk naast een treurwilg. Behalve de 30 Dusseldorfse
beelden waren zelfs de gedachtenissen van Edward Van den
Bussche (1858) nog zerkskes: op de voorkant een zerk en het
gebed voor een voile aflaat. Gezelle die, met Paulus, geloofde
dat het lijden van deze tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid

,4
lex ogoede en„ exilerx.vets,&
A
r
etfor,in azivAgenwooitifiyhetg
(murk a ?reetal
et iel myn, /kelt
saittrA ..tic
',rotten' kande get;oelnicrien.
• • 10
heri,4
veut afire
oversirtyrte,xortolen old etql
Wit OW le
b-VddieXeft
va tcieivyt'ageit01
vovrmYitert, &vitt:wept ear!
oftieltert. wee. vy
ettrt:
ertvg;
afemt0r,:
repav
e
_Prof
986 5 "t!TeatAe
8137041-`4Y heR-jeftrner
en
Iclre,iriSren,
utii4tm
. r
P1'0010.11
logiPt 112.

Doodsprentje van Eduard Van Den Bussche, Gezelles leerling uit
Staden (zie `Kerkhofblommen')estorven
,
in g
1858. Dit `zerkske'
isgedrukt bij Stock-Werbrouck in Rousselaere'. De grafsteen
heeft een Nederlands opschrift; geen treurboom, maar wel een
kruisbeeld staat er afgebeeld.

waarvan ons de openbaring te wachten staat (Rom. 8) en die
in zijn Kerkhofblommen kon schrijven: wij waren en wij
voelden ons gelukkig, en we droegen een lijk ! Die Gezelle
heeft al in 1863 de Dusseldorfse Heilige Eugeen voorgesteld
voor het bidprentje van de grootvader van Van Oye. Naderhand zullen die heiligenbeeldjes ook gebruikt worden voor de
Eerste Communie, voor priesterwijdingen en jubilea.
Men is geneigd de rol van Gezelle bij de stichting der Gilde te
vergelijken met zijn rol in de Vlaamse (Studenten-)beweging.
Eug. Van Oye schreef dat in zijn Collegejaren de beweging
nog niet bestond. Gezelle was haar stichter niet, doch zonder
Gezelle ware ze niet. Hetzelfde beweerde leraar De Bo. Tot
Hugo Verriest, toen nog leraar in Sint-Lodewijks Brugge
(1864-1867), zei hij dat Gezelle de steen had weggeschopt en
dat hij aldus de bronnen uit de Vlaamse grond heeft doen
spruiten. Verriest heeft van die bewering een gevleugeld
woord gemaakt... (All. 7). Wellicht is het verkieslijker hierbij
te denken aan de stichting van Biekorf. Op de vooravond van
1889 zaten een keer bijeen bij Edw. Van Robays, leraar in
Sint-Lodewijks Brugge: Em. Demonie, Aug. Van Speybrouck
en Jan Craeynest... en zij besloten toen een nieuw tijdschrift

uit te geven. Dit waren de vier stichters. Gezelle was er niet
bij, al heeft hij nadien het blad zijn name gegeven: `Biekorf .
In de eerste voorboodschap van 6 jan. 1889 wordt hij nog niet
vermeld. In de tweede voorboodschap van 10 mei 1889 sluit
hij de lijst van de negenkoppige penmanschap... (B. 1930,
133). Op de stichtingsvergadering was er geen Gezelle te zien
of te horen... en toch, na een eeuw leest men nog steeds op het
titelblad: `Biekorf... gesticht door Guido Gezelle in 1890'.
Het komt ons voor dat men met evenveel recht mag beweren
dat Gezelle de stichter en bezieler was van de Heilige Beeldekensgilde.
Waar de Stichtingsvergadering in 1864 plaats had weten we
niet. Wellicht bij Gezelle. Dat hij in 1867 als lid van de Gilde
propaganda maakte voor de heilige-beeldekens van J. Petyt
weten we wel. Dat hij de naam voor de Gilde heeft bedacht valt
moeilijk te loochenen.
Besluit
Kan men, ook wat betreft de Christelijke grafiek, met Jos.
Uytterhoeven beweren: Ilij (Gezelle) alleen verwezenlijkt
op oorspronkelijke wijze een christelijke hernieuwing' ?
(H.G-K., 1965, 100).
Voornaamste (gebruikte) afkortingen:
All.
P. Allossery, Adolf Duclos (1930).
B.
Biekorf.
C.A. Bolton, Salford Diocese, 1950.
Bolt.
F. Claeys-Boilaert, Het Bisdom en het Sem. Gent
C-B.
(1918).
G.H. Flamen in Rollariensia XI (1979).
Flam.
Eng.Br. De Briefwisseling van Gezelle met de Engelsen,
Gent (1991).
Gezellekroniek.
Gkr.
H.G-K. Handelingen v/d Geschied- en Oudheidk. Kring,
Kortrijk.
Jub. Br. Brieven van, aan en over G. Gezelle (1939).
Rond den Heerd.
RDH.
A. Walgrave, Het leven van G. Gezelle (1923-24).
Wal.

Een opgetogen Minister van Cultuur Weckx dankte Felix De 389
Boeck van harte namens de Vlaamse Gemeenschap voor deze
opmerkelijke schenking. Met de vierenzeventig (74) werken
die de Vlaamse Gemeenschap in 1972 reeds verwierf komt
een unieke collectie tot stand die voor onze gemeenschap
bewaard en vereeuwigd kan worden in het op te richten
museum 'Felix De Boeck' . Burgemeester Calmeyn van Drogenbos voegde eraan toe dat hiermee een droom van jaren
werkelijkheid geworden is. Drogenbos, waar Felix De Boeck
in 1898 geboren werd, zou zijn `schilder-hoer' als een lichtstraal naar de wereld kunnen blijven uitdragen. De `meester'
blijft op zijn geboortegrond. Zijn boodschap is midden onder
ons en deze schildert hij in volle sereniteit nog dagelijks uit.
Ter gelegenheid van zijn 90ste verjaardag vatte Lutgart Dusar
het aldus samen: "Felix is tenslotte teruggekomen bij de Witte
stip, het Godspunt waarin begin en einde samenkomen. Hij
maakt haast monochrome panelen, met in de diepte een lichtpunt, van waaruit enkele diagonalen uitdeinen in de ruimte.
De vitaliteit van de schilder kraakt niet onder de ouderdom, al
is de man Felix misschien een tikkeltje weemoedig. Zovele
huldigingen doorstond Felix reeds: 75, 80, 85 jaar werden met
luister en eerbetoon gevierd. Maar de viering van zijn 90ste
verjaardag was wellicht de meest serene, innige bijeenkomst.
Het woord was er aan zijn vrienden-dichters en zij waren
talrijk op 23 april in Drogenbos. `Wie de luister van Uw
wereld deelt / weet zich uit alle stof bevrijd / volmaakt
ontkomen aan de tijd' , schreef Bert Peleman."
Felix De Boeck is een van de weinigen die doorheen zijn
artiestenloopbaan steeds gepeild heeft naar de ziel van de
dingen. Het onderwerp van zijn doeken is verstrengeld met de
diepe zin van het leven. Elk Teed en elke vreugde heeft hij
gesublimeerd in zijn doeken, waarvan de themata in de laatste
jaren bijna op een hand te tellen zijn, dock waarvan de
varieteit aan kolorieten geen grenzen ke pt. Zijn moederschappen zijn een diepbeleefde werkelijkheid. Zijn zelfportretten
spreken boekdelen aan fiere moed. Zijn zelfgaves zijn een niet
aflatend geschenk van dankbaarheid.
De patriarch van Drogenbos is een van die legendarische
schildersfiguren zoals James Ensor, Paul Delvaux of Salvador

Jose de Mfielenaere
Felix De Boeck met naastzich minister Hugo Weckx, tekent de
schenkingsakte (opgesteld door notaris Dufaux). (Foto: Filip van
Cauwelaert)

DE SCHENKING FELIX DE BOECK
Op 2 juni 1992 te 11 uur ondertekenden Felix De Boeck en
Minister van Cultuur Hugo Weckx in de raadszaal van het
gemeentehuis te Drogenbos de schenkingsakte van zeshonderd zevenendertig (637) schilderijen, waaronder achtenvijftig (58) dubbelzijdige werken geteld voor een, door Felix De
Boeck afgestaan aan de Vlaamse Gemeenschap ten behoeve
van haar cultureel patrimonium.
De Vlaamse Gemeenschap aanvaardt de schenking en engageert zich om een museum te bouwen op de gronden, die
destijds bij schenkingsakte dd. 24 november 1978 aan de
gemeente Drogenbos werden gegeven, en de verzameling er
permanent ten toon te stellen. Tevens zou het huffs van de
kunstschilder ingericht worden als een volwaardig museum
gestoffeerd met de meubelen en voorwerpen uit zijn leefmilieu. De totale waarde van deze schenking bedraagt honderdtweeenvijftig miljoen zevenhonderd vijftienduizend frank
(152.715.000,- fr.).
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Raoul M. de Puydt, Felix De Boeck, Minister H. Weckx,
Burgemeester J. Calmeyn. (Foto: Filip van Cauwelaert)

Dali, die perfect zichzelf is en die een eigen verschijning
heeft, zowel naar figuur als in zijn oeuvre. Zijn kunst is door
de genade geinspireerd. Zijn kunst is de veruitwendiging van
een leven vol leed en blijdschap, waar de idee van berusting en
christelijke vrede steeds hoog aan de mast wapperde. Zijn
schilderijen zijn een steeds zich-vernieuwende schepping
doorheen zijn levenswandel.
De Boer Felix De Boeck werkte in de week in de boomgaard
en op de hoeve. Zondag is een gebenedijde dag, waar de
meester schildert en penseelt. Hij is een echte zondagsschilder, maar dan niet in die gewone pejoratieve betekenis, maar
in die fantastische betekenis dat de zondag heilig is en op die
dag de schepping in volle waarde in al haar aspecten kan
beleefd en herdacht worden.
Geboren in 1898 begon de jonge Felix, die amper zijn eerste
communie achter de rug had, reeds tekenlessen te volgen bij
P. Craps. Het was Louis Thevenet die het eerste doek met het
nodige verfmateriaal bezorgde aan de toen zeventienjarige
jongeman. Hij schilderde doeken naar de natuur, waarvan de
kleurenvloed zijn Vlaamse springlevendheid niet kon verbergen. Na W.O. I werd Felix De Boeck opgezweept in de
revolutionaire geest van die tijd. De jeugd schreeuwde om
vernieuwing. Deze vernieuwing van de maatschappelijke verhoudingen zou zich in de kunst verwezenlijken door de stap
naar de abstracte kunst te zetten. Van 1918 tot aan de desillusie van W.O. II zal Felix De Boeck zijn vreugde en leed
verwerken in de geabstraheerde vlakken met bomen, dieren en
huizen uit het Pajottenland. Maar welke kleurenpracht en
welke eenvoud stralen deze landschappen, waar koe, insect,
slak of konijn door het licht naar voren treden, niet uit. Elk
doek bevat een lichtpunt, sours een verfdruppel, voldoende
om de diepe zin van elk doek en elk paneel te symboliseren:
het licht komt van God en doorkruist immer de natuur om er
de mensen steeds opnieuw fier te maken, zodat hun dagelijks
werk zinvol zou plaatsgrijpen in het aanschijn van Hem, die
het leven gaf. In de jaren twintig speelde Felix De Boeck in
zijn eenzaamheid internationaal een vooraanstaande rol. Deze
meester van de abstracte kunst komt te weinig in retrospectieven aan bod.
De cirkelbeweging uitgevoerd met de passer, doet in de jaren
twintig zijn intrede in het werk. Deze cirkel is voor de schilder

Conservator Jan De Kelver, Felix De Boeck, Minister H. Weckx,
Robert van Droogenbroeck,
voogd van Felix' dochter Marcelle.

(Foto: Filip van Cauwelaert)

niet zomaar een effect, maar een metafysische werkelijkheid.
Het is de Alfa en de Omega. Het is de inverfstelling van de
verschijning mens zoals Teilhard de Chardin het wist te
verwoorden. Het lichtpunt, de cirkel, zijn elementen van
eenzelfde eeuwige betrachting, die leven en dood steeds
opnieuw met zich verbindt. Deze cirkels werden leven en
dood in het werk van De Boeck, omdat hij ze aan den lijve
heeft ondervonden. Hij kende de blijdschap van het moederschap van zijn Marieke, maar hij kende ook de harde kloppen
van de dood, de teruggave aan de schepping. Zijn zelfportretten zijn de uitdrukking doorheen zijn levensjaren van de
zelfgave die hij is. Niet alleen vinden we zelfportretten in alle
leeftijdsstanden en tonaliteiten als zelfreflexie terug. Ook
talrijk zijn de portretten gemaakt van vrienden, waar de
schittering van het oog de figuur suggereert, ondanks dat de
omlijning vaag blijft en slechts herkenbaar door enkele cirkelbewegingen. Het talent van Felix De Boeck als tekenaar kan
bestudeerd worden in de tientallen tekeningen over leven en
dood, weemoed en overgave, lijden en verheerlijking, die deel
uitmaakten van de schenking aan het Koninklijk Museum van
Schone Kunsten te Brussel.
Op 2 juni jl. is een droom werkelijkheid geworden. Onze
eredeken Felix De Boeck heeft door de zelfgave van zijn
leven, van zijn kunst de eeuwigheid ontmoet. In de herfst
wordt de eerste steen gelegd van het nieuwe Felix De Boeckmuseum te Drogenbos.
Raoul Maria de Puydt

ROS BEIAARD-MUZIEK IN DENDERMONDE
Het is welbekend dat het eigen volksbewustzijn met de romantische, nationalistische stroming in de 19de eeuw opnieuw
ingang vond. Dat historici in dit verband herhaaldelijk met de
stad Dendermonde worden geconfronteerd, is minder evident.
Toch begon Hendrik Conscience (1812-1883) zich voor het
gebruik van de moedertaal te interesseren, wanneer hij eind
1835-begin 1836 onderwijzer was aan de Regimentschool
te Dendermonde. De Dendermondenaar Prudens van Duyse
(1804-1859) stichtte te Gent de maatschappij 'De Tael is
gantsch het Volk' en zette componisten aan muziek te schrijven op Vlaamse tekst.

De invloed van Emmanuel Hiel (1834-1899), geboren te SintGillis bij Dendermonde, op Peter Benoit, blijkt zelfs uit
spotprenten waarop beiden als 'Siamese tweelingbroers' zijn
afgebeeld. Peter Benoit (1834-1901), directeur van de Antwerpse Muziekschool, later Koninklijk Vlaams Conservatorium, werd de inspirerende kracht in de herwaardering van het
volkslied, waarin 'men elk yolk terugvindt, met zijn verzuchtingen, zijn lief en Teed, zijn strijd, zijn zegepralen, zijn
tegenspoed' .
Aan deze formulering uit Benoits 'Over de Nationale Toonkunst' van 1873, beantwoordt het Dendermondse volkslied
"t Ros Beyaerd doet zijn ronde' volkomen. De melodie
bestaat uit een eerste deel in fier, binair ritme (2/2) met een
karakteristiek kop-motief waarin de dalende secunde enigszins aan een 'bijter' herinnert, een gebroken dalende octaaf en
een dalende kwart, gevolgd door een tweede deel in huppelend, ternair. ritme (6/4).
De Dendermondse historicus Klemens Wijtsman (18251870) oppert in 'Anciens airs et chansons populaires de
Termonde' (1868) de veronderstelling dat het tweede deel
tijdens de Grote Ommegang van 1754 zou zijn toegevoegd.
Florimond van Duyse (1843-1910) zoon van Prudens, besluit
in zijn magistraal compendium over het 'Oude Nederlandsche
Lied' (1905), dat het eerste gedeelte 17de-eeuws moet zijn en
vindt het 'den der eigenaardigste zangwijzen van onze gansche liederschat' .
Ernest Closson (1870-1950) publiceerde in 'Chansons populaires des provinces belges' (1913) een pianobewerking. In
het boek `De Ommegang van Dendermonde' van Jaak Van
Lantschoot ter gelegenheid van de Ommegang van 1930
uitgegeven, werd het artikel uit 1914 van pianoleraar Robert
De Leye (1891-1931) over 'Onze oude Dendermondsche
volksliederen en nieuwe gildeliederen' herdrukt.
Het is dan ook niet verwonderlijk dat talrijke Vlaamse compo-

Titelblad van het manuscript van de 'Grote Fantasie op 't Ros
Beiaard' van J. Baeck.
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Ommegang van het Ros Beiaard, schildertj van Jan Verhas (18341896) dat zich in het Stadhuis te Dendermonde bevindt.

nisten het Ros Beiaard-lied in hun werken hebben geciteerd
om een lokale-folkloristische tint op te roepen, bewerkt voor
koor of orkest, of aangewend als thematisch materiaal voor
een zelfstandige compositie in suite-, fantasie- of variatievorm.
Paul Gilson (1865-1942) in zijn cantate `De Scheldebrug' en
Marinus De Jong (1891-1984) in zijn `Scheldeballade' voor
kamerorkest citeren het Ros Beiaard-lied. Een der Wijf
Volksdansen' voor orkest van Jef Maes (1905) is een bewerking van het Ros Beiaard-lied. Ook Emiel de Cloedt (1931) in
`Suite' voor koperensemble en Jos Moerenhout (1909-1985)
in `Triptiek' voor harmonie, maakten gebruik van het thema.
Staf Nees (1901-1965) schreef een "t Ros Beyaart doet zijn
ronde' met variaties voor beiaard.
Een functionele betekenis met sterk emotionele impact op de
plaatselijke bevolking krijgt het lied in de Ros Beiaardommegang te Dendermonde die zes maal in de 19de en zes
maal in de 20ste eeuw uitging: 1914, 1930, 1952, 1958, 1975
en 1990. Het paard, bereden door de 4 Heemskinderen wordt
door 12 pijnders, afstammelingen van een eeuwenoude gilde,
de stad rondgedragen. Zoals Van Duyse terecht opmerkt zijn
het dus de pijnders die hun ronde doen, terwijl het lied door
een vedelaar links voor het paard wordt gespeeld.
Op het einde van de 19de eeuw werd het Ros Beiaard-lied
waarschijnlijk reeds door de stadsharmonie meegespeeld. Op
het schilderij van Jan Verhas, in 1891 vervaardigd in opdracht
van Sir Polydoor De Keyser, Lord Mayor van Londen, uit
erkentelijkheid voor de ontvangst in zijn geboortestad in 1888
en dat zich thans op het stadhuis te Dendermonde bevindt,
staat inderdaad een harmonie rond het Ros Beiaard op de
Grote Markt afgebeeld. Dirigent van de stadsharmonie (Harmonie van de Katholieke Burgerkring) was toen GeorgesHenri Hilge (1849-1918), een Duitser die in 1869 als muzikant dienst had genomen bij het Belgisch Leger en in 1876 tot
directeur van de muziekschool te Dendermonde was benoemd.
Voor de ommegang van 1930 schreef de Dendermondse componist Armand Segers (1860-1942), directeur van de stadsharmonie en directeur van de muziekschool, een eenvoudige
bewerking voor harmonie.
Aan de Ros Beiaardmuziek te Dendermonde na WO II een
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Jozef Baeck (19121989), componist
van `Ros Beiaardmars', `Ros
Beiaard-Fantasie',
`Grote Fantasie op
't Ros Beiaard' en
`Ros BeiaardFantasie voor
koperensemble'.

ongekende uitstraling gegeven te hebben, is echter de blijvende verdienste van Jozef Baeck (1912-1989). Door een speling
van het lot bracht hij het grootste gedeelte van zijn Leven in de
Denderstad door. Geboren te Grembergen (Dendermonde)
maakte hij reeds op jeugdige leeftijd als fluitist deel uit van de
stadsharmonie waarin zijn vader klarinet speelde. Hij behaalde eerste prijzen fluit en harmonie aan het conservatorium te
Gent en contrapunt en fuga aan het conservatorium van Brussel. Vanaf 1933 was hij als muzikant verbonden aan het
Belgisch Leger en in 1936 een der eerste Vlamingen die
slaagden in het examen voor militair kapelmeester. Het is
misschien geen toeval dat Leo Moeremans (1861-1937) bij
wie hij ter voorbereiding van dit examen prive-lessen nam,
een 'Vlaams symfonietta' schreef, waarin het Ros Beiaardthema voorkomt. Als kapelmeester van het 6de Linieregiment
te Antwerpen, werd J. Baeck krijgsgevangen in 1940, maar
keerde met de Luitenant de Winde-kring uit Luckenwalde
in1941 naar Dendermonde terug. Hier werd hij in 1957 directeur van de Stedelijke Muziekacademie en stichter-voorzitter
van Jeugd en Muziek. Als dirigent van een 8-tal muziekmaatschappijen verwierf hij tenslotte een grote ervaring in repertorium en mogelijkheden van de volksmuziek.
Hij bekwam in 1972 de erepenning van SABAM, waarvan hij
sinds 1952 lid-vennoot was en werd in 1986 vereerd met de
eremedaille 'Pro Musica' namens de Minister van Cultuur,
met 'In veterani honorem' namens het Muziekverbond van
Belgie en de 'Medaille de merite en vermeil' namens CISM
(Confederation Internationale des Societes Musicales).
J. Baeck componeerde de 'Ras Beiaard-mars' voor de ommegang van 1952 toen hij dirigent was van de Koninklijke
Harmonie Katholieke Burgerkring die het Ros Beiaard in de
stoet onmiddellijk voorafging. De inleidende `sonnerie' van
16 maten voor cornetten en trompetten is sindsdien onafscheidelijk verbonden met het Ros Beiaard-lied en heeft een dubbele betekenis. Muzikaal herinneren deze fanfaren aan de
oproepen van in het strijdperk tredende middeleeuwse ridders. Praktisch worden de dragers van het paard bij het begin
der eerste 8 maten verwittigd zich in gereedheid te brengen om
bij het begin van de volgende 8 maten (herhaling een kwart
hoger) het paard op te tillen, zodat zij bij de start van de
eigenlijke mars synchroon met de cadans het paard kunnen
laten dansen op het alombekende volkslied. In de mars alterneren driemaal de 2/4 maat van de eerste frase van het Ros
Beiaard-lied (a) met de 6/8 van de tweede frase (b), maar (a)
wordt telkens tweemaal herhaald en krijgt aldus de allure van
een obsederend refrein: (aa)b(aa); (a' a')b(a' a') (aa)b(aa). Om

het marskarakter te benadrukken opteerde de componist voor
een metrumverschuiving van 2/2 naar 2/4 waardoor het kopmotief, omspeeld met een gruppetto, op de beklemtoonde
eerste tijd valt. In het middendeel verschijnt het refrein in de
lage partijen (barytons en tuba's) terwijl de hoge stemmen
(klarinetten en bugels) de zwakke tijden accentueren om het
huppelen van het paard uit te beelden. De mars, waarin de
herhalingen bedoeld zijn voor het vlotte verloop van de
begeleiding in de ommegang, eindigt met 8 energieke slotmaten op het kop-motief. In een uitvoering van de Koninklijke
Harmonie Katholieke Burgerkring o.l.v. de componist werd
de 'Ras Beiaard-mars' in 1954 op plaat (Phono-Belgie) opgenomen. Later schreef J. Baeck nog een concertversie van deze
mars, waarin bij de derde herhaling het Ros Beiaard-thema in
vergroting met een pompeuze bassenbegeleiding optreedt.
Voor dezelfde ommegang schreef J. Baeck een 'Ras BeiaardFantasie' voor harmonieorkest en een bewerking van een
ander Dendermonde volkslied 'Ons Banier' (muziek G.
Stauff, tekst Hendrikson). Dit is het lied van de St.-Sebastiaansgilde, den van de vier schuttersgilden die de Dendermondse reuzen Indiaan, Mars en Goliath begeleiden. Oorspronkelijk dus de muziek voor de reus Indiaan, werd 'Ons
Banier' in de bewerking van J. Baeck de begeleidende muziek
voor de jaarlijkse reuzenommegang Katuit, op de donderdag
volgende op de 4de zondag van augustus.
Ter gelegenheid van de Ros Beiaard-ommegang van 1975
werd de 'Ras Beiaard-mars' opnieuw op plaat (Monopole) en
in 1990 op cassette en CD opgenomen, samen met 'Ons
Banier' door de Ros Beiaard-kapel o.l.v. Francois De Ridder,
leraar aan de Stedelijke Muziekacademie. Spijtig genoeg
ontbreken aan deze opname de 8 slotmaten van de mars.
De 'Ras Beiaard-Fantasie' was bedoeld als muzikale apotheose na de Ros Beiaard-ommegang, maar kwam later geregeld
voor op de programma' s van de concerten der Koninklijke
Harmonie Katholieke Burgerkring ter gelegenheid van Guldensporenviering op 11 juli, Nationale Feestdag op 21 juli en
Katuit. Deze drieledige Fantasie waarin het Ros Beiaard-lied
achtereenvolgens plechtstatig, marsachtig en in de finale
grandioos wordt gevarieerd, was ook jarenlang het paradenummer van de kunstgroep Fro (H. Maagdcollege, Dendermonde). Eerst life uitgevoerd tijdens de optredens van deze
dans- en vendelzwaaiersgroep door de harmonie van het
college o.l.v. de componist, werd de 'Fantasie' ter gelegenheid van het lustrum in 1967 door het orkest van Francis Bay
op band ingespeeld in een nieuwe orkestratie van deze dirigent. In die vorm was de 'Fantasie' een muzikale ambassadeur
tijdens optredens in Nederland, Denemarken, Zweden, Italie
en Spanje.
In 1955 componeerde J. Baeck een 'Grote Fantasie op 't Ros
Beiaard' voor harmonieorkest die wegens de uitgebreidheid
en moeilijkheidsgraad van de partituur nooit werd gespeeld.
Een gewijzigde, verkorte versie voor symfonieorkest werd
gecreeerd op 19 april 1959 door het symfonisch orkest van de
Stedelijke Muziekacademie te Dendermonde o.l.v. de componist tijdens de academische zitting in de aula van het stadhuis,
ter gelegenheid van de onthulling van het Ros Beiaard-monument geschonken door V.T.B.-V.A.B. naar aanleiding van
zijn 35-jarig bestaan. In de 'Grote Fantasie', een waarachtig
symfonisch gedicht, worden beide Ros Beiaard-thema's met
een majestueuze inleiding voorgesteld, in mars- en trage
walsbewegingen uitvoerig gevarieerd en door herdische intermezzi en krijgshaftige oproepen afgewisseld om tenslotte in
een overweldigende finale te eindigen.

In 1958 werd J. Baeck gelast met de muzikale leiding van de
Ros Beiaard-ommegang in het kader van de wereldtentoonstelling. In nauwe samenwerking met Frans Van Immerseel
die als ontwerper van het Ros Beiaardcomite de opdracht had
gekregen levende folklore in beweging te brengen, het verleden actueel voor te stellen, vol beweging en frisse kleuren, vol
spanning en atmosfeer' , schreef J. Baeck aangepaste muziek
waarin suggestieve Ros Beiaard-motieven opduiken voor de
belangrijkste groepen van de stoet.
Voor het openingsconcert van het Europese jaar van de muziek in 1985 te Dendermonde componeerde J. Baeck tenslotte
een nieuwe `Ros Beiaard-Fantasie voor koperensemble' die
werd gecreeerd door het koperensemble `Religioso' o.l.v. Luc
Van den Broeck. In dit ultieme werk van de componist zijn
delen van de vroegere `Ros Beiaard-Fantasie' en de 'Grote
Fantasie' verwerkt in een kernachtiger vormgeving en spetterende orkestratie. In de inleiding wordt het eerste Ros
Beiaard-thema maestoso voorgedragen, terwijl het tweede
thema in gestopte trompetten jachtimpressies oproept; op een

Allegro con fuoco volgt een variatie in trage walsbeweging
die wordt afgesloten met een reminiscentie aan de sonnerie'
uit de Ros Beiaard-mars, waarna het werk structureel gelijklopend is aan de finale uit de Tantasie' van 1952.
De drie Ros Beiaard-Fantasieen van J. Baeck zijn een authentieke muzikale `hommage' aan de stad Dendermonde en zijn
Ros Beiaard.
In het boek over 't Ros Beiaard naar aanleiding van de ommegang in 1990 verschenen, schrijft de volkskundige Renaat van
der Linden: 'het besef dat elkeen als vast deel van de gemeenschap dat Ros Beiaard wil zien, en onbewust er een spiegelbeeld van wil zijn, van grootheid en verheerlijking, maakt de
Dendermondenaren gelukkiger dan mensen normaal kunnen
zijn.' Sedert drie eeuwen is het vehikel van deze `gelukzaligheid' ongetwijfeld het Ros Beiaard-lied geweest. Het klinkt
dan ook op de volautomatische wekkering van de beiaard op
het Belfort in een bewerking van Kristiaan van Ingelgem om
het uur over de Denderstad.
Erik Baeck

ORGANISCHE ARCHITECTUUR
Dat kunst op mensenmaat ontworpen moet worden, is een
premisse die reeds eeuwen aan diverse kunstwerken ten
grondslag ligt. In die mate zelfs dat de verscheidenheid van
gecreeerde kunstwerken de vraag oproept op Welke uiteenlopende wijzen men aan dit renaissance-ideaal opvulling gegeven heeft. De esthetische code van een kunst naar menselijke
maat is blijkbaar een bijzonder rekbaar concept, vooral wanneer we de recente creaties van de organische architectuur
vergelijken met realisaties van eeuwen geleden. Een tweede
premisse die steeds de creatie van kunst in brede zin, en van
architectuur in enge zin, bepaald heeft, is de notie van het
mecenaat. De inzichten en de opvattingen van de verscheidene mecenassen hebben generaties lang het profiel van de kunst
bepaald. De esthetische vorming en de artistieke smaak van de
opdrachtgever hebben altijd een grote impact gehad op de
vormgeving van het kunstwerk en dus ook op de eventuele
vernieuwingsbewegingen die zich in het domein van het
artistieke afgetekend hebben. Het is dan ook toe te juichen dat
enkele moderne industrielen zich als bouwheer een progressief image willen aanmeten. Aansluitend bij een sociale trend
die afstand neemt van synthetisch-artificiele produkten, zijn
enkele bedrijven ook gaan ijveren voor een milieuvriendelijker profiel; een profiel dat terzelfdertijd verband houdt met
een groter artistiek bewustzijn van bouwpromotoren en bedrijven die aan hun werkruimtes niet louter een utilitaire
dimensie willen geven.
Prototype van een en ander is de organische architectuur die
vanuit het buitenland (inz. vanuit Zweden en Oostenrijk) in

ons land geintroduceerd werd door diverse kunstenaars die
aangetrokken werden door Ludo Roels, bestuurder van de
winkelketen Roels Hi-Fi uit Brugge, en technisch begeleid
door het architectenbureau Verschave (Brugge). Voor een
winkelproject in het Westvlaamse Wevelgem heeft deze opdrachtgever, samen met de projectverantwoordelijke Dominiek Vanaudenaerde, resoluut gekozen voor een vrij revolutionaire aanpak waarbij het concept van organische
architectuur ten volle tot zijn recht komt. Meer nog dan een
klassevoorbeeld van organische architectuur is het project
ook een exponent van geIntegreerd design waarbij bouwkunst
gekoppeld wordt aan interieurdesign, terwijl dezelfde esthetische code doorgetrokken wordt naar het tuinontwerp, het
inplantingspatroon en de materiaalkeuze. Het totaalconcept
waaraan dit gebouw beantwoordt, reflecteert zich zowel in de
grote lijnen als in de kleinste details van de afwerking. Graag
nemen we hier dit recent geopende winkelpand als illustratief
voorbeeld van organische architectuur.
In eerste instantie beantwoordt het ontwerp aan de klassieke
opvatting van de 'gulden snede' (sectio aurea). Hierbij steunt
men op het principe van een verdeling van een lijn in twee
ongelijke delen waarbij het kleinste deel zich verhoudt tot het
grootste zoals dit grootste deel zich verhoudt tot het geheel.
Deze gulden snede, een renaissancistische opvatting van de
schoonheidsnorm, heeft vaak ten grondslag gelegen aan architecturale composities die als het ware de verhoudingen
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kreeg de naam 'De Zonnewijzer' mee. Een belangrijke blikvanger van dit bouwwerk ligt namelijk in een specifiek decoratief element dat zowel esthetisch als organisch is: de Duitse
glaskunstenaar Udo Zembok, die een gerenommeerd atelier
heeft in het Franse Colmar, kreeg de opdracht een gigantisch
glasraam te creeren (7.40 m hoog bij 5.80 m breed), waarin de
zonsondergang centraal staat. De integratie van dit kunstraam
in het gebouw en het gedurfde kleurenpalet garanderen een
verrassende captatie van het invallende licht. Deze glascomponent in het interieur heeft een pendant in de directe omgeving van het gebouw waarvoor Udo Zembok twee glazen
monolieten ontworpen heeft. De positionering van deze zuilen is gebaseerd op het temporaal aspect: de zonnewijzer
(5.4 m hoog) wordt in een aangepast tuindecor geplaatst
(ontwerp: Copijn, Utrecht) terwijl de zonnecyclus doorheen
de zuilen een lichtuitval veroorzaakt die bepaalde aspecten
van de tuin in relief plaatst. Voor de creatie van de flow forms
in de tuin van de Winkel werd een beroep gedaan op de Flow
Research Group van Emerson College uit Sussex. Ook bier is
het continue spel van het licht in de binnenruimte en de
buitenruimte een bouwsteen voor wat men organische architectuur is gaan noemen.

binnen het menselijk lichaam weerspiegelen. Ook de recente
creatie die uitgewerkt werd door het Amsterdamse architectenbureau Alberts en Van Huut werkt in het verlengde van
deze traditionele opvattingen, maar komt tot een totaal nieuw
eindresultaat. De reden hiervan ligt in een aantal factoren.
Het feit dat men het gebouw harmonisch inplant in de omgeving is er een van. Enigszins romantisch geformuleerd kan
men stellen dat het gebouw uit de setting moet groeien. Voor
het project te Wevelgem bracht dit met zich mee dat men
componenten uit de omgeving liet reflecteren in het concept
van het gebouw. Het aanliggende vliegveld (met alles wat dit
impliceert: een open vlakte, het belang van windbeweging,
het vlieggebeuren) inspireerde de architect Max Van Huut tot
een dakconstructie die gemodelleerd is op een vlinder. Tegelijkertijd is daarmee een ander organisch element geintroduceerd: in tegenstelling tot mechanische vormgehelen die in
vierkanten en rechthoeken vertaald worden, probeert men in
de commerciele ruimte van Roels-Wevelgem het accent te
leggen op ronde lijnen en gebogen vormen die in essentie
harmonisch zijn met de omgevende natuur. Het verdringen
van rechte gangen, het afronden van hoeken en het laten
overlopen van groenaanplanting in het interieur dragen bij tot
het profiel van een organisch gebouw. Het handelspand beslaat een oppervlakte van 1000 m2 op een oppervlakte van
7400 m2 , een verhouding die eveneens toelaat dat de integratie van een aantal utiliteitsruimten (parkeergelegenheid;
dienstingangen, enz.) zeer gemakkelijk en totaal onopvallend
gebeurt.
Een ander belangrijk aspect is dat het ontwerp zich ook richt
naar het invallende licht; licht en zon zijn dan ook de aanleiding voor de naamgeving van het project. De totaalrealisatie

Een andere constante in de organische architectuur is de keuze
van natuurlijke bouwprodukten. Hout is een belangrijk basismateriaal, maar tropische houtsoorten werden systematisch
geweerd. Ook natuursteen, een koperen dakbedekking, een
afwerking in natuurlijke pleisterstoffen en een selectieve
keuze van verfstoffen zijn essentialia in een concept dat zich
als organisch aandient. In het verlengde van een dergelijk
contextgebonden architectuurontwerp is tevens de optie van
de tuinontwerper te situeren die uitsluitend voor streekgebonden planten- en boomsoorten geopteerd heeft. Organisch is
eveneens het feit dat het interieur- en meubelontwerp (Wim
Supply, Brugge) volledig in harmonie met de natuurlijke
vorm van het gebouw gebeurt.
De vele glaspartijen, de natuurlijke lijnen, de harmonische
implanting, de interactie tussen het binnenconcept en het
exterieurontwerp, de keuze van natuurlijke ingredienten, de
speciale aandacht voor het tuinconcept, dit zijn allemaal
componenten van een architectuuropvatting waarin ook de
kleurenfilosofie een belangrijke rol speelt. Ludo Roels gaf de
vrije hand aan de Amerikaanse kleurenspecialiste Lani A. Van
Petten om de kleurtextuur van het gebouw uit te werken. Niet
alleen bepaalde zij de kleurschakeringen, maar tevens kleurde
zij eigenhandig de gevels van het gebouw in. Dit picturale
facet heeft tevens een belangrijke impact op de gebruiksfunctie van het gebouw. Research heeft namelijk uitgewezen dat
de kleurdominanten van een werkruimte een directe invloed
hebben op het leefgedrag van de mensen die dagelijks in het
gebouw verblijven. Hier wordt het zuiver esthetische gekoppeld aan het psychosomatische wat voor een publieke ruimte,
die voor iedereen wil openstaan, uitermate belangrijk is.
Revolutionaire kunst mag ook eens de gebruiker het gevoel
geven zich goed in zijn huid te voelen.
Julien Vermeulen

Aandacht voor...

AANDACHT VOOR...
ROBIN HANNELORE KLAAGT DE
VERLOEDERING VAN DE NATUUR EN
VAN DE MENSELIJKE GEEST AAN
De Antwerpse Kempen tellen heel wat verdienstelijke schrijvers. Een van de populairste blijft Robin Hannelore. Hij
werd op 21 maart 1937 in Pulle geboren als August Obbels, is
leraar van beroep en publiceerde ruim vijftig boeken. Wie
meer wil lezen over het leven van deze auteur leest er best zijn
autobiografische geschriften Pulse fambrozen l (1985) en Ga
je mee Haar Groenland ?2 (1987) op na.
Robin Hannelore is geen schrijver die zich in zijn werkkamer
opsluit en het contact met de anderen mijdt. Integendeel, hij
staat midden in het yolk en leeft met de mensen mee. Die directe omgeving vormt trouwens de inspiratiebron bij uitstek
voor zijn romans, novellen, verhalen, korte teksten en gedichten.
De schrijver debuteerde in de literatuur met poezie. Zijn eerste bundel kreegt de titel Waan en pijn (1958) mee. "Dat was
in een tijd toen ik als romanticus en kosmische dromer nog
dacht de wereld en de mensheid to kunnen verbeteren," verklaart hij nu. Jaren later zou de Kempenaar zich ontplooien
als een romanschrijver die getuigenis wil afleggen van zijn leven en van zijn verbondenheid met de eigen biotoop. Vandaar ook dat hij zich in tal van boeken opwerpt als een verdediger van de natuur. Verscheidene jaren reeds publiceert hij
De Kempische schrijver Robin Hannelore getuigt in zijn literair
oeuvre van een authentiek talent. Vertellen zit hem in het bloed.
Vandaar ook het succes van zijn boeken, die hij het liefst in zijn
geboortestreek situeert. (Foto: Marc Wouters)
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in dagblad De Standaard wekelijks enkele stukjes die voor
"de landelijke teint" zorgen. Selecties ervan verschenen in de
bundels Dagboek van een natuurliefhebber (1984), Dagboek
van een groenridder (1988) en zeer recent nog in Platgedrukt
door goudhaantjes3 (1991). De korte teksten hierin kunnen
we beschouwen als verslagjes van Hannelores wandelingen
doorheen het achterdijkse land van de Nete. Uiteraard komen ook andere belevenissen aan bod. Niettemin houden ze
haast alle verband met de bedreigde fauna en flora in de Kempen.
Uit de vlot geschreven stukjes straalt oergezonde, volkse
wijsheid. De toon is zelden luchtig, ook al wordt de verteller
geregeld met ongeloofwaardige verschijnselen geconfronteerd. Het satirische element, of zo je wil de kritische benadering van het onderwerp, verleent aan elk tekstje een aparte
charme.
Ook in de poezie kan Robin Hannelore zijn kritiek kwijt op
alles wat er rond hem reilt en zeilt. Tot op heden verschenen
van hem zeventien dichtbundels. Raka (1966) en De Kempische brandbrieven (1974) werden respectievelijk in 1968 en in
1977 bekroond met de Prijs voor Poezie van de Provincie
Antwerpen. Zijn dichtkunst munt uit door een authentieke,
treffende zeggingskracht, welke gestoeld is op een verfijnd
aanvoelen van wat de natuur en het leven aan broze schoonheid en ongereptheid bieden. De taal bevat bovendien een
weelde aan specifieke woorden. In De Heksenvlecht (1987)
zegt hij: "Ik geloof in sappige woorden die vol zaad zitten, en
kiemkracht, en die uitgejubeld worden door de eeuwen der
eeuwen in gedichten, gezangen en gebeden. " 4 Ook de volgende verzen, uit Het zilver van de uilen (1991), zijn het citeren
waard: "Mijn braakballen heten poezie: opgekropte woorden en gevoelens. Ach, van welke vogel is de braakbal aarde ?"5
Literair engagement

Sinds het verschijnen van zijn eerste roman, Het achtenvültigste facet (1969), verwierf Robin Hannelore vooral faam als
schrijver van creatief proza. In een voor de doorsnee-lezer
erg toegankelijke taal en stijl bouwt hij zijn boeken op. Zijn
literair engagement zit in het aanklagen van wantoestanden,
zoals milieuvervuiling en andere schendingen van de natuurlijke omgeving. Voor het overige verdedigt hij de zwakkeren
en pleit hij voor een rechtvaardige wereld.
In zijn proza blijft Robin Hannelore de gevleugelde uitspraak van weleer trouw: "Liever een halve Claes dan een hele Claus." Vertellen zit hem in het bloed. Daarover zegt hij
zelf: "Als er geen vertellers meer bestaan, hebben we ook
geen lezerspubliek meer."
In zijn oeuvre nemen de dierenverhalen een zeer bijzondere
plaats in. Ze behoren tot het beste wat de auteur ooit gepubliceerd heeft. We vermelden ondermeer: De blauwe reigers
(1982), Memoires van een kerkuil (1979), De dood van de witte raaf (1980), Django de koningshond (1988) en Een merel
met Lange oren6 (1980, tweede druk in 1991).
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Hoofdpersonage in laatstgenoemd werk is Nigra, een vrouwelijke veldspaniel die na verloop van tijd bij een schrijver
onderdak vindt. Hij beschouwt de hond als een bondgenoot
in zijn strijd tegen de milieuverloedering. Robin Hannelore
heeft de avonturen van Nigra en de relatie met haar baasje
vakkundig verwoord en uitgediept. Beide personages ondernemen ontelbare zwerftochten doorheen de Kempische natuur. Dit verklaart de vele planten- en dierennamen in het
boek. Een merel met Lange oren is dan ook een onvervalste
ode aan de natuur.
"Maar niet enkel buiten ons, ook in de mens zelf is de verloedering merkbaar," aldus Robin Hannelore. In zijn recente
werken legt hij duidelijk het accent op deze negatieve evolutie. Op een wit paard naar Geer (1989) bijvoorbeeld is een
boek waarin bepaalde ploertenstreken van lokale politici
scherp en grimmig aan de kaak worden gesteld.
Recente romans
Deze trend wordt verdergezet in Een schild met everzwijnen
(1990). Daarin vraagt de auteur zich af of de hogere, geestelijke en morele, waarden in onze technocratische maatschappij nog overlevingskansen hebben. De roman verhaalt een
periode uit het Leven van Martien Willems, pastoor in het landelijke dorp Ykele. Op het eerste gezicht is hij in een paradijs
op aarde terechtgekomen, maar niets is minder waar. De
priester, een idealist, kan het niet verkroppen dat de geloofsbeleving en het daarmee gepaard gaande kerkbezoek onrustbarend achteruitgaan. Meer nog, hij vervreemdt van de
maatschappij, die enkel op consumptie, machtswellust en
opportunisme belust is. De geestelijke is aanvankelijk niet in
staat zich weerbaar op te stellen, maar na verloop van tijd bezorgt de liefde hem een schild. Daarachter kan hij beschutting zoeken, maar ook dat volstaat niet. Naar het voorbeeld
van het wapen van de vroegere heren van het dorp kleurt hij
zijn schild met everzwijnen in. En dat zijn nu juist dieren die
geen beledigingen, geen plagerijen en zeker geen kwellingen
verdragen. Symbolischer kan haast niet. Het gevolg daarvan
laat zich raden. Conflicten — ook met de kerkelijke overheid
— blijven niet uit. Uiteindelijk rest er hem niet anders dan
met een jonge vrouw naar de ontwikkelingslanden te trekken: "In de derde wereld leeft de Kerk nog."8
In deze roman uit Robin Hannelore zijn ware bekommernis
om de toekomst van het katholiek geloof en het Neil van de
mensheid in het algemeen. Of je de zaken echter pessimistisch

Het bloed
van de Pelikaan
1.TTOEVERU !MERANO TURNHOUT

moet inzien, zoals de schrijver dat doet, is een andere kwestie. Niettemin respecteren we zijn mening.
Ten slotte is er nog zijn voorlopig jongste werk: Het bloed
van de pelikaan (1991). Dit boek draait rond een reiinie van
vijftigjarigen in het dorp Tendelo. De bijeenkomst begint
met een eucharistieviering in de kerk. Daarna volgen een ontvangst in het gemeentehuis en een gezellig samenzijn in café
De Pelikaan.
Hoofdpersonage is vrijgezel Thierry Onsea. Net zoals de andere jubilarissen is hij aanwezig op de reiinie, waar hij zijn
vroegere geliefde Dominique Daubigny weerziet. Tijdens het
feestmaal, dat tot in de vroege uurtjes duurt, worden onder
invloed van de alcohol allerlei maskers afgetrokken. De
meesten zijn gekomen om af te rekenen met hun verleden. De
zwakkeren onder hen worden daarbij niet ontzien. De kruik
gaat echter zolang te water tot ze breekt. Vandaar dat de roman, als in een thriller, op een moord eindigt.
Dat laatste buiten beschouwing gelaten is Het bloed van de
pelikaan een levensecht boek, met een originele symboliek.
Het beeld van de pelikaan zegt in dat verband genoeg. De
jongen van deze vogel vinden hun voedsel in de keelzak van
een van hun ouders. Zo ook zoeken de vijftigjarigen van Tendelo verzadiging in café De Pelikaan. "Maar," zegt Thierry
op de laatste bladzijde van het boek, "omdat wij niet tevreden waren met wat wij in zijn keelzak vonden, pikte de pelikaan vandaag zijn hart open... Wij laafden ons letterlijk aan
zijn bloed, al te letterlijk." 9
Het bloed van de pelikaan is, ondanks de boodschap, geen
belerende of moraliserende roman geworden. Wel worden
we als lezer met de neus op heel wat onverkwikkelijke feiten
gedrukt. Enkele verrassende wendingen in het verhaal, waaronder het bloedige slot, zorgen ervoor dat de roman nooit
verveelt. En dat was nu juist de bedoeling van rasschrijver
Robin Hannelore.
Jan Vorsselmans
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A. BEELDENDE
KUNS TEN
• Brugge

De Tweejaarlijkse Provinciale
Prtjs voor Beeldende Kunst van de
Provincie West-Vlaanderen was
in 1992 voorbehouden aan nietmultipliceerbare kunstvormen.
Hiermee worden eenmalige creaties bedoeld, zonder enige beperking van technieken en materialen. Zijn hierin begrepen: alle
traditionelegenres zoals schilderkunst, beeldhouwkunst, tekenkunst,... evenals alle hedendaagse
uitdrukkingsvormen op het gebied
van de beeldende kunst met een
eenmalig karakter. Voor deze prijs
werden in totaal 379 kunstwerken
ingediend door 133 Westvlaamse
kunstenaars, hetzij door geboorte,
hetzij door domicilie. De jury was
samengesteld uit mevrouw Veerle
Van Durme (MHK, Gent), en de
heren Richard Foncke(Galerij,
Gent) en Wilfried Huet(Academie, Waasmunster) en maakte volg
ende uitslag bekend: Provinciale
Prijs tbv. 40.000 fr. en de zilveren
ereplaket van de Provincie WestVlaanderen wordt ex-aequo toegekend aan: Dirk Demeyere
( 0 1948) uit Pittem met 'YinYang' , 1992, hout; `Zonder titel',
1992, hout en `Zonder titel' 1992,
hout. - Geert Opsomer (° 1958) uit
Ware em met 'Bemin en doe je
zin' , 1992, mixed media. - Dirk
Zoete (° 1969) uit Alveringem met
`Zonder titel' , 1992,gemengde
techniek; `Zonder titel' , 1992,gemen de techniek en `Zonder titel',
1992, installatie. - Premie tbv.
20.000 fr. en de bronzen ereplaket
van de Provincie West-Vlaanderen wordt ex-aequo toegekend
aan: Marc Cordenier (° 1959) uit
Alveringem met Trinaar , 1992,
beton enpolyester; `Zonder titel',
1992, baksteen enpolyester en
`Ekologie' , 1992, terracotta, beton enpolyester. - Waldo Engels
(0 1963) uit Zwevegem met 'Olie
op doek 7', 1992, olieverf op tafellaken. - Carl Goethals (° 1960) uit
Kortrijk met 'Orde noch chaos I, II
en III', 1992, acryl op papier. Werden daarbij geselecteerd voor de
rondreizende tentoonstelling (begin 1993): Yves Beaumont
(0 1970) uit Oostende met `Griekse Tragedie I, II en III', 1992, olieverf op doek. - Brigitte Claeys

(0 1964) uit Oostende met 'Afwezigheid' , 1992, olieverf; 'InsideOutside', 1992, olieverf en 'Decay,' 1992, olieverf. - Claude
Dendauw-Imbo(° 1963) uit Voorde,geboren in Menen, met `Koffer' ,
1992, koffer, tekeningen en `Mijn
zwarte tulp' , 1992, tekening en
verf. - Ben Houttekiet (° 1962) uit
Harelbeke met Nuurtoren' , 1992,
gemengde techniek op doek. Christine Marchand (° 1953) uit
Gent,geboren in Brugge met `Zonder titel I, II en III', 1992, acryl en
zand op doek. - Lieven Vercruysse
(0 1951) uit Heule met 'Spankracht' , 1992, ijzer; `Driewieler' ,
1992, ijzer en Tuntwieler met
sleep' , 1992, ijzer.
- De Provinciale Prijs voor Kunstambachten en Industriele Vormgeving was in 1992 voorbehouden aan
glas. Hiervoor kwamen in aanmerking: unieke treaties in of met glas
gerealiseerd. Voor deze prijs werden in totaal 39 kunstwerken in ediend door 15 Westvlaamse kunstenaars, hetzij door geboorte, hetzij
door domicilie. Dejury was samengesteld uit Marie Paule Grusenmeyer (glazenierster, Sint-Martens-Latem) en Claude Andre
(Galerij ARt & Crafts, Brussel), Armand Blondeel(glazenier, Mariakerke) en Lieven Daenens(Museum voor Sierkunsten, Gent). Op
voorstel van de jury heeft de Bestendige Deputatie van de Provincie
West-Vlaanderen volgende uitslag
goedgekeurd: Provinciale Prijs
t.b.v. 30.000 fr. en de zilveren ereplaket van de Provincie WestVlaanderen wordt toegekend aan
Pierre Declerck (° 1953) uit Brugge
voor zijn inzendingen `Yazatavae ,
`(K) OM !' en 'Aurorabeker' , 1992,
glaspasta en kristal; Premie t.b.v.
10.000 fr. en de bronzen ereplaket
van de Provincie West-Vlaanderen
wordt toegekend aan Luc Cailliez
(0 1954) uit Torhout voor zijn inzendingen 'Net niet verzuipend in
degolven van Danziger' , `Losbrekend uit cel nr. 47119' en `Glas
deconstrueert me soms' , 1992,gemen de techniek met glas, hout en.
ijzer; geselecteerd voor de rondreizende tentoonstelling: Leo Crul
(0 1954) uit Damme met 'Compozitie 1, 2 en 3', 1992,glas in lood en
metaal; Lieve Des Tenter (° 1960)
uit De Panne met Nriendschap' ,
1992, installatie me o.a.glas, beton,
hout,...; Carlo Herpoel (° 1964) uit
Heule met 'Implicatie' en 'Impres-

sie' , 1992,glas en afvalmaterialen;
Joke Demeyere (° 1962) uit Kortrijk met `Blauw trifocaal' en 'Sonnet in drieluik', 1992, korrelstralen
op plaqueglas. Binnen deze vier
eselecteerden heeft de VZW
g
Vriendenkring Kunst Houtland uit
Torhout i.s.m. Innset van Nieuwoort, nog twee bekroond met de
P
zgn. Houtlandpremie ter waarde
van 5.000 fr.: Leo Crul en Joke
Demeyere. Met de inzendingen
van de laureaat(+retrospectief ensemble),geprimeerde en geselecteerden zal een tentoonstelling
worden samengesteld die haar
rondreis zal starten in het voorjaar
1993.
• Brussel

In de 14e Biennale wedstrijd 'Hembecca' 92 werd de Hembecca Prijs
Schilderkunst 1992 toegekend aan
Jean-Luc Moerman(Brussel) en
twee vermeldingen aan Jan Vandendriessche (Dilbeek) en Peter
Tuyaerts (Brussel). In het totaal
werden 72 kunstenaarsgeselecteerd.
- De Godecharle Wedsttjd 1993 is
voorbehouden voor beeldhouwkunst, schilderkunst en architectuur en staat open voor Belgische
kunstenaars jonger dan 28 jaar op
1 januari 1993 (architecten: jonger
dan 29 jaar). De prijs
bestaat uit
reisbeurzen van 150.000 fr. elk.
Uiterste inschrijvingsdatum: 31/
12/92. Info: Stichting Godecharle,
Oud Korenhuisplein 30, 1000
Brussel. Tel. 02/512.06.26.
• Gent

De Prijs Schilderkunst van de Provincie Oost-Vlaanderen werd toegekend aan Renee Lodewijckx
(Gent). De jury bestond uit Dr. P.
Huys (wnd voorzitter), Jean Bilq
uin, Cyr Frimout, Jacques Neve,
Andre Roelant en Piet Vanrobaeys
(leden). In 1993 wordt de Provinciale Prijs voor Beeldende Kunst
voorbehouden aan de beeldhouwkunst.
• Haacht

Voor het Herfstsalon - Kulturamaprijs van de culturele vereniging
Kulturama werden 15 kunstwerken
van 8 kunstenaarsgeselecteerd:
Collette Cleeren (Meldert-Hoegaarden), Jossa Idriz (Holsbeek),
Frieda Lambregs (Linden-Lubbeek), Marc Leys (Kapellen), Erwin Oosterbosch (Bilzen), Geert

Opsomer (Waregem), Erna Peeters
(Laakdal) en Jos Van Moorhem
(Herent). Er waren tevens eervolle
vermeldingen: Frieda Lambregs en
Jos van Moorhem. De laureate van
de Kulturamaprijs 1992 werd Collette Cleeren en depersprijs werd
toegekend aan Jan Clement (Liedekerke). Wie informatie wenst over
de editie 1993 verwijzen we naar:
Kulturama, Mercatorlaan 25, 3150
Haacht (tel. 016/60.33.35).
• Keerbergen

Voor de tiende maal wordt de
Poeziewedstrtjd voor volwassenen
uitgeschreven door de gemeente
Keerbergen. Er worden drie prijzen, zes eervolle vermeldingen en
een 'Beste inzending uit Keerberen' toegekend. De drie eerste
g
p
rijzen zijn: 15.000, 10.000 en
5.000 fr. De derdeprijs ontvangt
tevens een kunstwerkgeschonken
door de kunstenares Suzy Van
Bever. De eervolle vermeldingen
ontvangen kunstboeken. De Beste
inzending uit Keerbergen ontvangt
een kunstwerkgeschonken door de
Keerbergse kunstenaar Claude
Pire. Inzendingen moeten ten laatste verstuurd worden op 15 mei
1993 aan Frans Cornelis, Zeept 80
- 3140 Keerbergen. Het reglement
kan aangevraagd worden bij Lydie
Perckmans, Gemeentehuis,
Haachtsebaan 54 - 3140 Keerbergen. Antwoordzegel bijvoegen.
• Kortrijk
In de Ideeenwedstrijd: Design for
Europe n.a.v. 'Interieue 1992 wer-

den 19prijzen toegekend voor een
waarde van 1.500.000 fr. De jury,
internationaal samengesteld, beoordeelde 585projecten ingestuurd door 494 deelnemers uit 24
landen. Honderdprojecten werden
geexposeerd op de biennale Interieur 92 die van 15 tot 25/10 in Kortrijk gehouden werd. De Interieur
Award' , toegekend aan een uitzonderlijk creatief en innovatief project, gaat naar Barro De Gast, Eindhoven (Ndl.), voor een basis van
een intelligent constructief flexibel
systeem. De prijs van het Belgisch
Ministerie van Ekonomische Zaken voor een waarde van 75.000 fr
gaat naar een stoel van Maarten
Van Severen (Gent), Belie.
gDe
p
rijs van 75.000 fr. van het VIZO,
Vlaams Instituut voor Zelfstandig
Ondernemengaat naar Kathleen
Esselens, Zellik(Belgie) voor een
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dominos el. De prijs
van de stad
Kortrijk (B) ter waarde van 75.000
fr. werd toegekend aan Maurice
van Bakel, Geldrop (N1.) voor een
universeel en knap gordijnsysteem. Deprijs van de Provincie
West-Vlaanderen (B), 50.000 fr. en
een zilveren aandenkingsplaquette
werd toegekend aan Jean Baptiste
Sibertin-Blanc, Levallois (France)
voor een flexibele metalen deurkruk. 100.000 fr. vanwege Es aces
et Lignes (Benelux) werd toegekend aan Barro de Gast, Eindhoven
(N1.) voor een innovatief en kreatief draagbaar,
stapelbaar, flexibel
en konstruktief tentoonstellingssysteem. De prijs van Formica Belg
ium, ter waarde van 100.000 fr.
werd toegekend aan Gaston Rogel
Carmona, Munster D. voor een
kast met verschuifbare elementen.
Deprijs van het Instituut voor Textie/ en Konfektie ter waarde van
100.000 fr. werd toegekend aan
Katrien Rondelez, Brussel (B) voor
een vloerkleed in negen delen.
Naast degeldprijs zal het Instituut
dezeprijs laten uitvoeren door een
Vlaams tatpijtwever. De prijs van
de Franse Gemeenschap en de Fondation de la Tapisserie (B) ter
waarde van 75.000 fr. werd toe ekend aan Beatriz Schaaf-Giesser,
Winnenden(D.) voor een tapijt op
basis vanpapierstrips. De prijs van
het AWF Algemene Weverij (B),
75.000 fr. werd toegekend aan
Francine Van der Biest, Gent B.
voor een textielontwerp (gordijnen meubelstof). Deprijs van Deweer Assur Carets
(B), 75.000 fr.
P
aan Francis Schmets, Brussel B.
voor een handgetuft wollen tapijt.
Deprijs van 100.000 fr. vanwege
de firma Light (Belgie) werd toegekend aan Jean-Philippe Benoit,
Brussel (B.) voor een originele tafellamp. De prijs
anvElectrabel
(B.) ter waarde van 75.000 fr. werd
toegekend aan een uitschuifbare
staande lamp van Stefan Helfrich,
Darmstadt (D.). Deprijs van Lumiance(B. & N1.) van 75.000 fr.
werd toegekend aan Heinz Haldimann uit Zurich (Ch.) voor een tafellamp. De prijs van 100.000 fr.
van de firma Belo
g Chrom (B. )
werd toegekend aan Rene Wansdronk uit Amsterdam(N1.) voor
eenglazen tafel op gietaluminium
oten bestaande uit drie identieke
P
schakelbare elementen. Deri's
Rolf Benz, 100.000 fr. werd toe ekend aan Christof Burtscher, Vandans(A.) voor een verstelbaar houten rek. Deprijs Roset (Benelux)
ter waarde van 100.000 fr. werd
toegekend aan Ben Hoek, Schipluiden (N1.) voor een tafel metglazen
blad enpoten in aluminiumplaat.
Deprijs Artifort (N1.), 75.000 fr.
werd toegekend aan Franz Polz
Hofer, Salzburg (A.) voor een houten opvouwbare reiskast. De prijs
van Van den Berghe-Pauvers,

75.000 fr. werd toegekend aan
Franz Polz Hofer, Salzburg A.
voor een opplooibare houten bank.
• Varsenare

N.a.v. de 70ste verjaardag van
Blindenzorg Licht en Liefde-nationaal en de 50ste verjaardag van
Blindenzorg Licht en Liefde-Brussel wordt een Europese Integratiep
rijs /Tactiele Kunst met het thema
`Europa... Anders zien...' georganiseerd. Het onderwerp is vrij en
elke kunstenaar kan inschrijven
met drie werken Tactiele Kunst
(inschrijvingsgeld: 1.000 fr.) en dit
tot uiterlijk eind februari 1993.
Deprijzenpot bedraagt: 30.000,
15.000 en 10.000 fr. Behalve een
tentoonstelling van de geselecteerde werken van 1 tot 30 april 1993
kunnen de laureaten ook deelnemen aan een rondreizende tentoonstelling in verschillende culturele
centra. Info en reglement: Blindenzorg Licht en Liefde p.a. mevr. Frederica Derie, Oudenburgweg 34A,
8480 Varsenare.

B. PODIUMKUNSTEN
• Antwerpen

Jos van Immerseel, musicus, werd
bekroond met de Jaarltjkse Prjs
i
van de Orde van den Prince, waarmee men een Vlaming of Nederlander wil eren die zich verdienstelijk
gemaakt heeft voor de bekendmaking en verspreiding van de Nederlandse cultuur.
• Brugge

De Provincie West-Vlaanderen
schrijft in 1993 de Provinciale
Prijs voor Muziek - Vocale Compositie uit. Voor deze compositiewedstrijd wordt een bedrag van
150.000 fr. voorzien, als volt
g to
verdelen: een Prijs van 50.000 fr.
voor een originele compositie, dendeli g of in suitevorm, a capella,
voorgelijke stemmen op teksten
uit het Nederlands taalpatrimonium engeschikt voor koren uit de
lste, 2e of 3e afdeling van de provinciale klassering, met een minimumduur van 6 minuten; een Prijs
van 50.000 fr. voor een cantate met
begeleiding van een kamermuziekensemble en een bedrag van 50.000
fr. voor het verlenen vanpremies.
Wordt slechts een ofgeen van beideprijzen toegekend, dan wordt
het beschikbarepremiebedrag opg
etrokken tot een maximum van
100.000 fr. Allepersonen van Belgische nationaliteit, in WestVlaanderengeboren of er op 15
maart 1993 sedert ten minste 5 jaar
wonend, kunnen deelnemen. De
inzendingen moeten ingediend
worden voor 15 maart 1993. Het
volledige reglement, de deelnemingsvoorwaarden en alle verdere
inlichtingen kunnen bekomen wor-

den bij de Provinciale Dienst voor
Cultuur, Provinciehuis Boeverbos,
Koning Leopold III-laan 41, 8200
Sint-Andries Brugge. Tel. 050/
30.44.04 of 30.44.05, fax 050/
40.31.00.
• Brussel / Mol

Bij BAP van SABAM, Aarlenstraat 75-77, 1040 Brussel (tel.
02/230.26.60) kan men het volledige reglement aanvragen van de
Compositiewedstrijd voor Percussie-ensemble, waarvoor men tot
15/1/93 kan insturen. Het werk
moet 8 a 12 minuten duren. Het
bekroonde werk zal in april 1993
uitgevoerd worden door het Mols
Percussion Ensemble(9 percussionisten, eventueel uitgebreid met
1 keyboardspeler).
• Geraardsbergen I Tielt

N.a.v. het lustrum van de Internationale Dag van de Beiaard in 1993
wordt een Compositiewedstrijd
voor Beiaard uitgeschreven. Men
vraagt een originele beiaardcompositie voor een vier-octaafsinstrument (cis 1 -dis5) die min. 6 minuten duurt. Deze wedstrijd staat
open voor componisten die lid zijn
van SABAM en de uiterste inschrijvingsdag is 3 mei 1993. De
Eerste Prijs van de Belgische Artistieke Promotie van SABAM bedraagt 10.000 fr. Daarbij zal de
bekroonde compositie door het
Beiaardcomite van Tielt uitgegeyen engepromoot worden. De
plechtige uitreiking zal plaatsvinden op 20/6/93 in het Stadhuis van
Tielt t..v.
g
de Vijf
de Internationale
Dag van de Beiaard. Info en volledig reglement: Secretariaat, Rijtestraat 20, 9506 Geraardsbergen.

C. LETTERKUNDE
• Antwerpen

De Provincieraad maakte de uitslag bekend van de Provinciale
p
rtjzen voor letterkunde 1992. De
prijs voor niet-beschouwend proza-werk (75.000 fr.) gaat naar Leonard Nolens voor zijn oeuvre
`Stukken van mensen. Dagboek
1979-1982' . Deprijs voor het gezamelijk literair oeuvre van een
auteurgaat naar NoMichiels
(100.000 fr.). De jury was als volgt
samengesteld: Voorzitter: V. Van
Eetvelt, bestendig afgevaardigde;
ondervoorzitters: M. van Santvoort
en Ch. De Weze, bestendig of evaardigden; secretaris: mevr. F.
Plum-Wu leden: Jury niet-beschouwendproza-werk: Jos Bone,
Luc Daems, Henri-Floris Jespers,
Wim Meewis en Jan Vorsselmans.
- Jury gezamelijk literair oeuvre
van een auteur: Marita De Sterck,
Gil Vander He den, Toon Brouwers, Jan Christiaens, Ludo Simons, Marc Somers, Karel Wau-

ters, Luk Wenseleers en Emiel Willekens. Uitreiking op 18/3/93 in het
Provinciehuis.
• Averbode

Op 25/11 werd in het Abtskwartier
de John Flandersprijs 1992 toegekend aan Daisy Ver Boven (Aarschot) voor haar verhaal 'Mama na
Bana' (Moeder van de Kinderen).
Het zal verschijnen in de serie
Nlaamse Filmpjes' en werd gekozen uit 93 inzendingen. Sylvia Vanden Heede kreeg een eervolle vermelding voor haar `Sonate voor
rat'. Van degelegenheid werd ook
gebruik gemaakt om een voorstelling to even van ' een klein foutje'
de uitwerking door Kolet Janssen
van het bekroonde scenario, geschreven door de 14-jarige Ceronique Boone. Info: GP-uitgaven,
Postbus 54, 3271 Averbode(tel.
013/78.01.11).
• Charleroi

Door Les Jeunesses Culturelles,
Association Internationale des Arts
et des Lettres werd aan Raf Seys de
Grand Prix International Raymond
Bath toegekend voor zijn werk 'Michel de Swaen. De Vondel van
Duinkerke' . Hi' ontving tevens de
`Prix Special' , de trofee van de
voorzitter.
• Dilbeek

De Uitgeverij Dilbeekse Cahiers
organiseert voor de eerste keer een
Internationale Poezieprtjs die
openstaat voor alle Nederlandstalige auteurs. Men vraagt 3 ongepubliceerde noch bekroondegedichten teen uiterlijk 1 april 1993 in to
sturen(getypt op A4 onder schuilnaam en in zesvoud) naar Uitg. Dilbeekse Cahiers vzw, t.a.v. Wilfried
De Boeck, Spanjeberg 9, 1700 Dilbeek. Bij de zending 15 fr. postzegels voor administratiekosten bijvoegen. Het onderwerp is vrij en er
worden drie laureatengekozen met
respectievelijke prijzen van 20.000
fr. (1.000 fl.) oorkonde engouden
medaille, zilveren medaille met
oorkonde en bronzen medaille met
oorkonde. Jury: W. De Boeck,
W.M. Roggeman, Frans Cornelis,
Ingrid Lenaerts, Richard Rochus en
Mark Braet.
• Gorinchem (N1.)

Jaarlijks organiseert de Stichting
Literaire Workshop (SLW) de Gorcumse Literatuurprtjs. Dit jaar was
het thema 'De Vijf Zinnen' , waarvoor zowel verhalen alspodzie in
aanmerking kwamen. Claire Nelissen (Haarlem) werd eerste met een
kortverhaal 'De Vijf Zinnen' en
Denijs Van Killegem (Gent) werd
tweede met hetgedicht PerspekLief'. De derdeprijs ging naar Ingrid Verhelst (Gent) met het verhaal 'De schone en het beest' . Ook
in 1993 wordt deze literatuurprijs

uitgeschreven met als thema 'Met
vlag en Wimpel' . Dit thema dient
duidelijk in het werk terug te vinden zijn: vreugde en overwinning,
nationalisme — ofjuist niet ? Alles
wat binnen het hoofdmotief kan
vallen, mag verwerkt worden in
een tekst die niet eerdergepubliceerd of bekroond werd. Inzenden
voor 1/6/93. Sinds dit jaar is de
`Gorcumse Literatuurprijs' de officielegemeenteprijs en het gemeentebestuur heeft er voor de winnaars
eenprijzengeld van in het totaal
600gulden of ca. 12.000 BEF aan
verbonden. Info en volledig re lement: Secretariaat, Ganzeriksingel
2, 5262 DZ Vu ht.
• Haacht
In de Poeziewedstrijd Haacht Literair 1992 behaalde Peter De Geest
(Opwijk) de laureaatsprijs met het
edicht `Jungle Book' . De Eerste
g
eervolle vermelding viel te beurt
aan Lieve Van Impe (Denderleeuw) met hetgedicht 'De Bewaarder I, II' en Gerda De Preter
(Keerbergen) kreeg de Tweede
Eervolle vermelding voor het gedicht `Herfse . Deprijs voor de beste inzending uit de provincie Brabant werd toegekend aan Chris
Helleput (Boortmeerbeek) voor
zijn gedicht le kleedt je woorden' .

Met de voor deze Podziewedstrijd
ingestuurde gedichten werd een
Verzamelbundel samengesteld die
naast de laureaten en een aantal
selecties tevens werk van elke
deelnemer bevat. Hi'j kan worden
bekomen door storting van 250 fr.
(verzending inbegrepen) — of 450
fr. voor twee exemplaren — op rekening nummer 001-1781862-48 ten
voordele van de Kulturele Vereniin Kulturama, Mercatorlaan 25,
g
3150 Haacht. Info i.v.m. de editie:
hetzelfde adres.
• Hove
Voor de Poeziewedstrtjd vzw Erato
1993 kan men insturen tot 31 maart
1993 op het adres van dhr. Walter
Sus,
Molenstraat 68, 2540 Hove.
Y
Men vraagt een gedicht rond het
thema 'De Stad' anoniem (met
identificatie-enveloppe) in te sturen. Hetgedicht ma niet eerder
gepubliceerd zijn en moet getypt
afgeleverd worden. Er zijn vier
leeftijdscategorieen voorzien: a)
tot 12 jaar, b) van 12 tot 18, c) van
18 tot 30 en d) ouder dan 30 jaar.
Info en volledig reglement bij dhr.
Walter Sus.
Y
• Knokke-Heist
Het 15de Internationaal Fotofestival 1993 vindtplaats van 27/3 tot

en met 25/4/93. Er valt in het totaal
250.000 fr. te winnen. Er zijn twee
categorieen: humor en een vrij onderwerp. Zowel zwart-wit als
kleurenfoto' s komen in aanmerking als ze maar voor 1/1/93 toegestuurd worden aan de Dienst voor
Toerisme, Stadhuis, 8300 KnokkeHeist. Formaat van de inzendingen
30 x 40 cm. Vraag vooraf het volledie
reglement aan. Info tel. 050/
g
60.16.16.
• Roermond (Ndl.)
De Pipistrellus pipistrellus Pro1992 is gewonnen door
zaprijs
Wibo Burgers, Adj. Hoofdredacteur ANP met het verhaal `Voorspelling in Schotland' . Dit verhaal
is opgenomen in het boek ' Schakeringen' , verzamelde korte verhalen
van Nederlandse en Belgische auteurs. Verkoopprijs f 24,95. De

Pipistrellus pipistrellus Poeziep
rijs 1992 is gewonnen door A.I.
Varescu,pseudoniem van een free
lance journaliste uit Leiden. Het
gedicht 'Brugge' is openomen in
de bundel `Kaleidoscoop' , verzameldegedichten van Nederlandse
en Belgische auteurs. Verkoopprijs
f 17,50. De beideprijzen zijn ingesteld in 1992 en zullen jaarlijks
terugkerend worden toegekend. De
beideprijzen bestaan uit: publika-

tie, een boekenpakket ter waarde
van f 250 en een speciaal voor de
prijs ontworpen beeldje van de
kunstenaar Andre Goedegebuur.
Deprijzen die ingesteld zijn om
onbekendere auteurs te stimuleren
zijn vernoemd naar de Pipistrellus
pipistrellus dwergvleermuis die
maar zogroot is als een luciferoch
over een
doosje
en beschikt
t
bijzonder unieke zeer fijngevoelige ' sonaruitrusting' . Voor 1993
wordt opnieuw deze wedstrtjdvoor
gedichten- en verhalen georganiseerd met als sluitingsdatum 1 april
1993. De reglementen kunnen worden opgevraagd door in een enveto e, een andere te stoppen met
daarop port , eigen naam en adres
met de vermelding reglement
linksboven. De uitgeselecteerde
winnaars wordengepubliceerd in
een bundel of boek dat te koop of te
bestellen is in de erkende boekhandel. Info: De Vleermuis uitgeverij
b.v., Postbus 1155, 6040 KD Roermond. Tel. 04750-22985.
Namens de Raad van Bestuur en
de Redactie van het tijdschrift
`Vlaanderen' feliciteren we
graag alle bekroonde en/of geR.D.
huldigde kunstenaars !

Uit het leven van kunsten en letteren
Gelieve uw berichten voor deze rubriek te sturen aan het
Redactiesecretariaat van het tijdschrift `Vlaanderen',
`Ter Hoogserleie', Hondstraat 6, 8700 Tielt.
Om in aanmerking te komen voor publikatie in het volgend
nummer 244 ('an.-febr. 1993) moeten de berichten ons
bereiken voor 15 januari 1993. Met dank voor uw medewerking.

• Antwerpen

De Bestendige Deputatie hertekent
het museumbeleid van de Provincials Musea en streeft daarbij naar
een nieuw rechtlijnig en dynamisch museumbeleid. Voor de volg
ende vijf ja
ar werden dan ook
prioriteiten vastgelegd die, zonder
een explosie van middelen, moeten
leiden naar een efficient museumbeleid met een eigen identiteit. Een
museum moet in de eersteplaats
flexibel zijn. Daarom werd gestreefd naar verandering en vernieuwing vanuit welomschreven
specialisaties. Concreet betekent
dit dat het model van deprovinciale
musea fundamenteel hertekend
wordt rond de sleutelmateries zilver, diamant, fotografie en textiel.
In een dergelijk museummodel
staat de mens centraal als subject in
eenpermanente wisselwerking tussen academische, zuiver esthetische en consumptieve actoren.
Naast deprovincie zijn de bedrijfs-

wereld en het onderwijs de ondersteunende instanties van het beleid.

Frieda Sorber blijft de conservator.
Het museum krijgt dan ook een

Elk museum krijgt een autonome
beheersstructuur met nieuwe leidinggevende figuren. Het Provinciaal Museum Sterckshof zal 'zit-

polyvalente tentoonstellingsruimte. Het Provinciaal Museum Emile
Verhaeren ten slotte dient be-

ver en tin' als sleutelmateries
beheren en de conservator wordt
Leo de Ren. Het Provinciaal Diamantmuseum zal i.s.m. diverse
instanties uit de diamantwereld het
belang van Antwerpen als diamantstadpromoten. Mevrouw Sabine
Denissen is de nieuwe museumverantwoordelijke. Het Provinciaal
Museum voor Fotografie zal uit
bouwd worden als een museum met
internationale uitstraling. Het museum komt onder de leideng van
Marc Andries (van N.V. Agfa). Het

Provinciaal Textielmuseum Vrieselhof zal oude wandtapijten, kostuums en accessoires, borduurwerk, kant, weefsels, hedendaagse
textielkunst,gereedschap en archieffondsen tonserveren. Mevr.

schouwd te worden als een `verenigingscentrum' rond de persoon van
Emile Verhaeren. Men zalproberen een ' echte' Verhaeren-collectie uit te bouwen. Mevr. Annemie
Adriaenssens van deprovinciale
musea zal tijdelijk het museum beheren.
— Het Prov. Museum voor Fotografie, Waalse Kaai 47, 2000 Antwerpen (tel. 03/216.22.11 of 12)
nodigt uit voor de overzichtstentoonstelling Mario Giacomelli, die
nog tot 3/1/93 bezocht kan worden.
Dagelijks (behalve maandag) van
10 tot 17 u. Een van degrote namen
uit de Europese na-oorlogse fotografie is ongetwijfeld Mario Giacomelli (' 1925). Als autodidakt
werkte hij jarenlang in afzondering
en realiseerde hij een oeuvre dat

opvalt door zijn homogeniteit en

waarmee hij nu algemene erkenning geniet, niet in het minst in de
Verenigde Staten. Merkwaardig is
de wijze waarop Giacomelli formele aspecten, ontleend aan de kunstfotografie, weet te verzoenen met
of ten dienste stellen van een humanistisch dokumentairprojekt. Zo
ontstond een oeuvre dat zich voortdurend beweegt tussen kunst en
reportage. Giacomelli debuteerde
ca. 1955. Hi' werkt vrijwel steeds
in reeksen. Wereldvermaard bleven reportages over het leven van
bejaarden in een tehuis (19551956); over Scanno, een dorp in de
Abruzzen (1957-1959), over Pugglia (1958), over het leven van seminaristen (1962-1963); evenals
de reeks 'La buona terra' over boeren en landbouwers in Italie (19641965). Daarnaast werkte de kunste-

naar ook haast ononderbroken door
aan een zeer uitgebreide reeks van
sterkgrafisch verwerkte tot zelfs
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volledig geabstraheerde opnamen
van hetglooiend Italiaanse landschap (1956-1980). Het landschap
wordt in dit werk vertaald totersons e, tot drager van spanningen
en emoties. Giacomelli heeft deze
expo speciaal samengesteld voor
het museum. Hi' streefde hierbij
echter minder naar volledigheid
dan wel naar depresentatie van de
meest karakteristieke momenten in
zijn oeuvre. De expo heeft dan ook
het karakter van een retrospectieve.
– Het Museum van Hedendaagse
Kunst Antwerpen (MUHKA), Leuvenstraat 32, 2000 Antwerpen, tel.
03/238.59.60 is aan verbouwing
toe en daarom wordt in afwachting
van de uitbreiding van de tentoonstellingsruimte een tentoonstelling
georganiseerd uit eigen verzameling, die toegankelijk is van 28/11
tot en met 13/6/93.
– 31 december 1992 is de einddatum van de tentoonstelling
Thristoffel Plantijn en de Iberische Wereld' die opgezet werd
in het Museum Plantin-Moretus,
Vrijdagmarkt 22, 2000 Antwerpen.
Het Museum is dagelijks (behalve
op maandag) tussen 10 en 17 u
open en de toegangsprijs bedraagt
75 fr. (30 fr. voorgroepen vanaf 20
pers.). Deze tentoonstelling, waarin de relaties van de Antwerpse
drukker Christoffel Plantijn (ca.
1520-1589) met Spanje en Portugal geevoceerd worden, wordt georganiseerd in het kader van de
manifestaties dieplaatsvinden
wanneer achtereenvolgens Madrid
in 1992, Antwerpen in 1993 en Lissabon in 1994 `culturele hoofdstad
van Europa' zijn. Ze sluit tevens
aan bij de Wereldtentoonstelling te
Sevilla (waar het Museum PlantinMoretus een belangrijke bijdrage
aan leverde d.m.v. bruiklenen).
Vermits ook aandacht besteed
wordt aan de uitvoer van Plantijndrukken naar de Spaanse kolonies
in Zuid-Amerika kan zij beschouwd worden als een smaakmaker voor Europalia Mexico in
1993. In deze tentoonstelling
wordt deproduktie belicht van de
Antwerpse drukker Christoffel
Plantijn van enerzijds werken van
Spaanse en Portugese auteurs en
anderzijds werken van andere auteurs die een belangrijke afzet vonden op het Iberisch schiereiland.
Aan de hand van een honderdtal
oude drukken, iconografisch materiaal en archivalia wordt een beeld
gegeven van Plantijns boekhandel
met Spanje en Portugal. Als aartsdrukker van de Spaanse koning Filips II kreegt Christoffel Plantijn in
1571 het monopolie op het drukken
van liturgische werken voor Spanje. In vijf jaar tijd leverde hi' niet
minder dan 18.000 brevieren,
17.000 missalen, 9.000getijdenboeken en 8.000 exemplaren van

diverse andere categorieen voor
een totale waarde van 100.000 florijnen, een fantastisch bedrag voor
die tijd. Vanuit Spanje vonden
Plantijns drukken verder hun we
naar de Spaanse kolonies in Zuiden Midden-Amerika. Blikvanger in
de tentoonstelling is Plantijns Biblia Polyglotta of Biblia Regia, de
belangrijkste meertalige bijbel (in
vijf talen: Latin, Grieks, Hebreeuws, Chaldeeuws en Syrisch)
uit de 16de eeuw, voorzien van tal
van filosofische, theologische en
historische commentaren en appendices. Deze onderneming, de
rootste in de 16de eeuw door een
g
drukkergerealiseerd, werd gefinancierd door Filips II en is als
dusdanig het symbool bij uitstek
van de relatie van Plantijn met
Spanje. Voor de eerste maal worden in deze tentoonstelling de acht
monumentale delen van dit meesterwerk van Plantijn samen getoond met zijn voorloper, de Complutensische Biblia Polyglotta, die
te Alcala in Spanje werd uitgegeven in 1514-1517. Een ander topstuk van deze expositie is Plantijns
Ode au trespuissant (...) Philippe II
die hi' realiseerde in 1556. Plantijn
schreef zelf deze ode aan de Spaanse koning, op dat ogenblik soeverein van de Nederlandengeworden, drukte het en maakte
eigenhandig een schitterende
boekband. Op aansporen van zijn
vrienden bood hi' het werk aan Zijne Majesteit aan. Dit unicum wordt
exclusief door het Escurial in
bruikleengegeven voor deze tentoonstelling in het Museum Plantin-Moretus. Als voorbeeld van een
van de vele Vlamingen die een
bloeiende carriere opbouwden in
Spanje en Portugal, wordt in een
bijkomend luik aandacht besteed
aan enkele werkengedrukt door de
Vlaming Peter van Craesbeeck die
als letterzetter tewerkgesteld was
in de Plantijns drukkerij vooraleer
hi'j naar Portugal uitweek en hier
koninklijk drukker werd. Voor een
zo volledig mogelijk beeld van de
relaties van Christoffel Plantijn
met Spanje en Portugal, werden
naast werken uit de collecties van
het Museum Plantin-Moretus en
het Stedelijk Prentenkabinet,
bruiklenen ter beschikking gesteld
door de Biblioteca Nacional te
Madrid, de bibliotheek van het Escurial, de Bibliotheque Nationale
te Parijs en diverse Belgische en
Nederlandse instellingen (Koninklike Bibliotheek Albert I te Brussel, Centrale bibliotheek van de
Rijksuniversiteit te Gent, Centrale
bibliotheek van de Universite de
Mons, Stadsbibiotheek AntwerPen, Koninklijke Bibliotheek te
Den Haag en het Maritiem Museum te Rotterdam). Verschillende
van degeselecteerde Plantijndrukken werden nooit eerdergetoond in

ons land. Een wetenschappelijk
verantwoorde catalogus werd in
een Nederlandse en Franse versie
uitgegeven om zo ook het intemationalepubliek te kunnen bereiken.
– Op zaterdag 22 mei 1993 organiseert v.z.w. Erato voor de tweede
maal de Poeziemarkt voor Vlaanderen. Voor de eerste maal wordt
deze marktgevolgd door de 'Antwerpse Nacht van de Poezie' . Deze
happening heeft plaats in het cultureel ontmoetingscentrum Toesjkin', Sint-Nikolaasplaats 3-4 te
2000 Antwerpen. Naast informatiestanden van uitgevers en verenigingen is er ook plaats ingeruimd
aan individuele schrijvers, dichters
die uit even in eigen beheer. De
aanvang van de poeziemarkt is
voorzien om 14 u. Om 17 u. is de
roclamatie voorzien van Erato' s
P
vijfde poeziewedstrijd. Om 18 u.
`Poezien' : Erato-dichters dragen
voor uit eigen werk. Om 21 u. start
de ' Antwerpse Nacht van de Poezie' . Na enkele jaren afwezigheid
van deze welgekende manifestatie
neemt v.z.w. Erato de draad weer
op om deze belangrijke activiteit
nieuw leven in te blazen. Al deze
activiteiten vindenplaats in de gezellige lokalen van taverne Poesjkin' en de taverne zelf. Info: Walter
Sus,
Molenstraat 68, 2540 Hove,
Y
of telefonisch tussen 18 en 20 u. op
het nummer 03/455.77.46.
– In een samenwerking tussen het
Kath. Centrum voor Lectuurinformatie en Bibliotheekvoorziening
(KCLB) en het Poppentheater Joris
Jozef is een educatief poppenspel
ter verspreiding van het leesvirus
en terpromotie van de openbare
bibliotheek ontstaan, vol knotsgekke situaties en verrassende
wendingen, waarin de werken van
de OB uitgebreid aan de orde komt.
Het spel heet 'De Ontvoering van
de bibliothecaresse' . Deplot is
eenvoudig en afgestemd op 6- tot
12-jarigen. Het stuk kan aangevraagd worden a rato van 90 fr. per
toeschouwer (min. 9.000 fr. + vervoerkosten). Het duurt 70 min.
Contactadres: KCLB, Mutsaertstraat 32, 2000 Antwerpen. Tel.
03/232.77.94.
– In het Provinciaal Centrum
Arenberg loopt van 26/11 tot en
met 10/01/93 de tentoonstelling
`Paul van Vliet - cabaret', toe ankelijk tijdens de voorstellingen in
de schouwburgzaal.
– 'Tot Vlaanderen, "Vlaanderen"
heet' wordt het nieuwe motto voor
het 56ste Vlaams Nationaal Zangfeest dat op 2 mei 1993 om 14.30
uur zalplaatsvinden in het Sportpaleis te Antwerpen. Het nieuwe motto werd ontleend aan een Rodenbachlied van Emiel Hullebroeck op
tekst van Clem De Ridder. Het
A.N.Z. wil met dit ondubbelzinnig
motto depolitieke discussies overstijgen en zelfbestuur, als eis van

de Vlaamse Beweging, centraal
stellen. Meer dan ooit moet de
Vlaamse Beweging eensgezind en
vrij van alle partijpolitieke invloeden de autonomiegedachte uitdrawil het A.N.Z.
g
en. Anderzijd
s
zich, alsgrote cultuurvereniging,
met de keuze van dit motto bezinnen over de toekomst van Vlaanderen en een eigen bijdrage leveren
tot de natievorming van onze gemeenschap. Nu taal, cultuur, welvaart en welzijn uiteindelijk in
Vlaamse handen zijn, moeten we
hier alsgemeenschap vorm aan
geven zodat onze eigenheid een eigen gelaat krijgt en iedereen zich
kan thuisvoelen in dit nieuwe
Vlaanderen. Vandaag moeten dus
de bakens uitgezet om Vlaanderen
als natie eenplaats te even op
Europees en internationaal vlak.
Kortom, de boodschap die het
A.N.Z. met dit Zangfeest wil meegeven, zal, zeker vandaag, veel
Vlamingen aanspreken: `Zelfbestuur realiseren om een open, verdraagzame, democratische gemeenschap op te bouwen die zich
gerespecteerd weet vanuit eigen
eestelijke en culturele identiteit.'
g
De kaartenverkoop voor het 56ste
Vlaams Nationaal Zangfeest op 2
mei 1993 wordt opgestart op 1 februari 1993. Vanaf die datum kunnen kaartengereserveerd worden
op vol end telefoonnummer: 03/
237.93.92 of 237.96.43.
• Antwerpen / Bertrix / Brussel

`Christmas Europe' is de titel van
de concertreeks 1992 die het kinderkoor 'Da Capo 2000' in diverse
steden brengt. De 300 kinderen
worden muzikaal bijgestaan door
Jean-Marie Carrette (hoorn),
Etienne Plasman (fluit), Thierry
Smets(orgel) en Daniel Gruselle
(accordeon). Ze zijn te beluisteren
op: – 19/12/92 (20 u): Basiliek van
Koekelberg, 20ste Concert Da
Capo 2000 onder de Hoge Bescherming van Hare Majesteit Koningin
Fabiola. - 20/12(16 u): Antwerpen
- Blauwe zaal van deSingel onder
de auspicien van de Stad AntwerP en. - 21/12 (20 u): Bertrix. - Decanale Kerk. - 22/12 (20 u): Laken Sint-Lambertuskerk. - 23/12 (20 u):
Brussel - Koninklijk Muziekconservatorium. 'Christmas Europe' is
ook de titel van de CD die een
uitzonderlijke en blijvende culturele band moet scheppen via de 22
Kerstliederen van overal uit EuroP De CD is verkrijgbaar in alle
platenzaken en ter gelegenheid van
elk concert. De CD is een klein
meesterwerk, zowel visueel (omslagfoto) als auditief (uitzonderlijkeprestatie zowel op artistiek als
op technisch gebied). Voor inlichtin en en reservaties: Mevrouw
P. Meeus, tel.: 02/215.87.89; Basiliek: 02/425.88.22; de Sin el, Uitwinkel: 03/233.71.60 en Bertrix

061/41.44.11 of 061/41.26.70.
• Asse (Zellik)
Dat het Instituut voor het Archeologisch Patrimonium drukke activiteiten heeft, moge o.m. blijken
uit de `persberichten' die met de
regelmaat van de klok in onze bus
vallen. In Raversijde (Oostende)
ontdekte het I.A.P. onder leiding
van Marnix Pieters het verdwenen
middeleeuws vissersdorp Walraversijde' , dat zou dateren uit de 1012de eeuw. Er werd ook onderzoek
gedaan in de crypte van de voormao.l.v.
St.-Truiden
lieg
abdijkerk
in
Stephan Van Bellingen. Zo ontdekte men o.m. vroeg-middeleeuwse
graven. In Tongeren werd een
merkwaardige vondst gedaan in de
vorm van scherfjes van twee verschillendeglazen schaaltjes, vervaardigd in olijfgroen glas. Ze bevattengedeelten van een Griekse
tekst. Ze dateren wellicht uit de
eerst eeuw na Chr. In Diksmuide is
het I.A.P. een jaar bezig geweest
met een stads-archeologisch onderzoek, geleid door Marc Dewilde. Zo konden o.m. vier marktniveaus onderkend worden, waarbij
de eerste ophoging in de loop van
de 16e eeuw werdgerealiseerd. Na
een onderbreking van ca. 10 jaar
werden ook weer in Oudenburg
onderzoekingen verricht, waarbij
o.a. eengrafveld uit het Hoge Keid ontdekt.
Wie meer
zerrijk
wer
informatie wenst i.v.m. deze opgravingen of de werking van het
I.A.P. in het algemeen verwijzen
we naar het I.A.P. zelf, Doornveld
1 bus 30, 1731 Asse (Zellik); tel.
02/463.13.33: vragen naar Ann
Van Driessche, Public Relations.
• Brugge

Tijdens de restauratiewerken aan
de Sint-Salvatorskathedraal te
Brugge, werden begin dit jaar achter een 30 cm dikke baksteenwand
de bijna intact gebleven en uit de
13de eeuw daterende 6 meter hoge
Doornikse zuilen en spitsbogen
ontdekt. Ze zijn circa 6 eeuwen aan
het oog onttrokken geweest en waren tot nog toe voor iedereen onbekend vermits ergeen enkele afbeelding over bestond. Een zeildoek
geeft de voorbijgangers alvast een
beeld over hoe de toren er toen
uitzag. De Bestendige Deputatie is
van meetaf aan voorstandergeweest om die middeleeuwse bouwrestanten te bewaren en hetzij
geheel of gedeeltelijk opnieuw
zichtbaar te maken. Bij dit laatste
diende uiteraard rekening te wordengehouden met de stabiliteit
daar een 30 cm dikke muurwand
dient te worden verwijderd. Op
advies van specialisten heeft de
Bestendige Deputatie thans beslist
om een vrij root fragment van die
13de-eeuwse blauwstenen Doornikse zuilen samen met oud maas-

werk zichtbaar te maken. Dit zal
gebeuren op de zuidzijde van de
toren, dit om de stabiliteit te vrijwaren, tevens omwille van de betere zichtbaarheid op deze zonzijde
voor hetpubliek en tenslotte om de
kleinere kans op aantastingsmogelijkheden door de overheersende
westenwind en re en.
– Het Historisch Fonds van de
Brugse Stadsbibliotheek toont een
selectie uit Naar verzameling oude
boeken in de tentoonstelling
`Schatten uit de Biekorf: Europese
cultuur in depostincunabels, 15011540' , dieplaats vindt in de A. Van
Ackerzaal van de Stedelijke Openbare Bibliotheek 'De Biekorf',
Kuiperstraat 3, 8000 Brugge (tel.
050/33.00.50) van 15/12 tot en met
30/1/93. Toe an en rondleidingen
(op aanvraag) zijn gratis; dagelijks
(behalve op zondag) van 10 tot 12
en van 14 tot 18 u. Postincunabels,
de boeken die chronologisch na
de incunabels(wiegedrukken) komen, verlaten de handschriftelijke
tradities engeven aan het gedrukte
boek een volwassenergezicht: een
handier formaat, het gebruik van
een titelpagina, de introductie van
nieuwe lettertypes die vandaag nog
steedsgebruikt worden. Kortom, in
de vroege 16de eeuw werd het moderne boekgeboren. De meeste
Brugse postincunabels behoorden
oorspronkelijk toe aan Westvlaamse kloosterbibliotheken. Pas een
200jaar geleden werden ze overgebracht naar de stadsbibliotheek.
Hetgaat dan ook meestal om geleerde boeken, die de ideeen en de
inzichten van reformatie en humanisme uitdragen: Oosterse of oudtestamentische talen, degrote klassieken(Cicero, Vergilius), nieuwe
inzichten over de mens, de aarde en
het heelal. Maar ook meer verhalende en historische teksten ontbreken niet: verhalen over koning
Arthur en over het ontstaan van het
Gulden Vlies, bijvoorbeeld. Sommige van die boeken kwamen in
bibliofiele handen terecht; zij werden in eenprachtig versierde band
gestopt en de titelpagina en de
illustraties werden met de hand
ingekleurd. Alle rote Europese
boekensteden zijn in de tentoonstelling met een of meerdere exemplaren vertegenwoordigd. Drukken uit Venetie met de Aldus-ers,
P
uit het humanistische centrum Bazel met het drukkershuis Froben,
uit Parijs waar de Vlaming Joost
Bade aan de slag was, en natuurlijk
ook uit Antwerpen en tal van andere Europese drukateliers met internationale faam. Vanzelfsprekend
besteedt de tentoonstelling ook
aandacht aan de Brugse typografie
in dieperiode. De belangrijkste
postincunabeldrukker Hubert de
Croock, staat bekend voor het
drukken van werk van o.a. de
Spaanse Bruggeling Juan Luis Vi-

yes en van de historicus Jacob De
Me ere. Met zijn charmante houtsnede-illustraties neemt Hubert de
Croock een bijzondere plaats in in
de 16de-eeuwse typografie. Er is
een catalogus beschikbaar van 90
blz. met ca. 20 illustraties. Deze
bevat een inleidende studie over
het Brugs boekbedrijf in een internationale context in depostincunabeltijd (1501-1540), een beschrijving van de geexposeerde stukken
en een short-title list van de ca.
150postincunabels in het bezit van
het Historisch Fonds van de Stadsbibliotheek.
• Brugge / Nieuwpoort I
Diksmuide
In en langs de berm van de vroegere

spoorlijn Nieuwpoort-Diksmuide
die in 1990 door deprovincie
West-Vlaanderen voor fiets- en
wandeltoerisme werd opengesteld
zijn de resten bewaard van de Belische loo raven uit de Eerste
g
Wereldoorlog. Het gaat bier om
talrijke bakstenen schuilplaatsen
en een aantal bunkers van de eerste
gevechtslinie, het bekende `I.Tzerfront'. Dit kan dan ook terecht een
belangrijk stuk vaderlandse geschiedenis wordengenoemd, want
dankzij deze verhoogde spoorwegberm kon hetgebied tussen de IJzer
en de spoorlijn onder water gezet
worden. Hierdoor werden de Duitsers in hun opmars afgeremd en
edwon gen post te vatten achter de
g
IJzer. Deze onderwaterzetting was
het begin van de vier jaar durende
stellingenoorlog, waarbij vele soldaten aan beide zijden van het front
de wacht hebben opgetrokken in
natte, ziltige loo raven te midden
van een open landschap dat weinig
bescherming bood teen
g
weer en
wind. Hier vielen dan ook dikwijls
meer slachtoffers door ziekte dan
door het eigenlijke oorlogsgeweld.
Toch bestaat deze eerste linie tussen Nieuwpoort en Diksmuide grotendeels uit bakstenen schuilplaatsen. Archieffoto' s van het einde
van de Eerste Wereldoorlog bevesti en dit. Dit laat dus wel een minimaal comfort veronderstellen, althans voor deze zone. Deprovincie
heeft nu mede onder impuls van de
Drie Frontsteden een stuk monumentenzorg op zich willen nemen
en maakt eenplanning op voor het
conserveren van deze belangrijke
historische resten. Inderdaad is een
vorm van conservatie dringend
noodzakelijk, want een aantal van
deze schuilplaatsen werd reeds afgebroken en andere staan er vervallen bij. De restanten van deze frontlinie zullen door deprovincie
wordengeconsolideerd en een dossier voor de bescherming als historische site wordt samengesteld.
Vanzelfsprekend zullen deze restanten toeristischgevaloriseerd
worden. De site is trouwensge-

le en langs de door de Provincie
uitgeruste recratieve fietsroute
Nieuwpoort-Diksmuide (onderdeel van de LF1 - Noordzeeroute)
wat de toeristische ontsluiting
sterk bevordert. In de toekomst zal
men op de aanwijsborden en in de
fiets- en wandelbrochures een bondige historische toelichting kunnen
vinden over de functie en het belang van deze schuilplaatsen. Enkele van deze schuilplaatsen zullen
voor hetpubliek toegankelijk wordengemaakt.
• Brussel

Van 26/2 tot en met 23/5/93 organiseert men in het Paleis voor Schone
Kunsten, Koningsstraat 10, Brussel, de overzichtstentoonstelling
Edward Hopper. Deze Amerikaanse kunstenaar-leerling van Robert
Henri en van Kenneth Hayes Miller
- was schilder, illustrator en etser.
De bijdrage van deze Amerikaanse
meester wordt volledig erkend
door verschillendegeneraties artiesten en leerlingen en gewaardeerd door hetgrote publiek.
Hopper heeft in zijn land grote artistieke onderscheidingen ontvang
en. Hi'aakte
m gebruik van het
Amerika dat hi' kende en beschouwde dat als de sterkste en
meest betrouwbare basis om zijn
kunst te beoefenen. Intussen stelt
het Amerika van Hopper dezelfde
karakteristieken voor als de rest
van degandustrialiseerde wereld.
De tentoonstelling en de catalogus,
uitgegeven voor deze gelegenheid,
le en in het bijzonder de nadruk
op het verband tussen het werk van
Edward Hopper en de film. Deze
tentoonstelling, ongeveer 150 werken waarvan een 70-tal doeken, 20
aquarellen, 13 etsen, 48 tekeningen
en verschillende documenten, is
voor hetgrootste deel afkomstig uit
de verzameling van het Whitney
Museum of American Art te New
York.
– Met medewerking van Radio 3
vertolkers in het
brengen 'one
g
vertolkers
Koninklijk Conservatorium van
Brussel tweewekelijks een middagconcert om 12.30 u. (telkens op
dinsdagmiddag) in de concertzaal,
waarvoor de toe an gratis is ( Reg
entscha psstraat 30, 1000 Brussel,
tel. 02/513.45.87). Hetprogramma
tot maart 1993 ziet er als volt
g uit:
- 1/12/92: Thomas Dieltjens, piano
(Tenuto-laureaat 1991) - 15/12/92:
Karla Van Loo, saxofoon (Tenutolaureate 1991), Helene Luyten,
piano en 'Circling Saxes' : Rudy
Haemers, Karla Van Loo, Nadine
Bal en Johan Minner, saxofoonkwartet - 5/1/93: Henk Swinnen,
hobo (Tenuto-laureaat 1991), Paul
Hermsen,piano. - 19/1/93: Lindy
Vanden Berk, fluit (Tenuto-laureate 1991), Hanna Grociak, harp. 2/2/93: Ingeborg Geerts, klarinet,
Koen Bultinck, viool en Catharina
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Leynsse, piano. - 16/2/93: Philippe
Thuriot, accordeon (Tenuto-laureaat 1991), Berten D'Hollander,
fluit, Yves Storms, gitaar en Christine Wauters, clavecimbel. - 16/3/
93: Shirly Laub, viool en Jean-Michel Van Craenem,piano. - 30/3/
93: Marleen Gorgon, hobo (Tenuto-laureate 1991) en Inge Spinette,piano. De uitzendingen op
Radio 3 op woensdagmiddag van
13.30 tot 15.30 in hetprogramma
`Muziekkabinee . In 1992 bestaat
het Koninklijk Conservatorium
Brussel 25jaar en dat wordt vanzelfsprekend ook muzikaal gevierd. Het luik voor 1993 bevat:
donderdag 21/1/93: Het Harmonieorkest van het Kon. Conservatorium o.l.v. Norbert Nozy met
werk van C. Grundman, L. Jon en.
A. Waignein, L. Bernstein en A.
De reef; op donderdag 18/2/93:
Hedendaagse Muziek o.l.v. Jan
Michiels (0. Messiaen, J. Cage, J.
Feldman e.a.); donderdag 11/3/93:
Het Symfonie-orkest van het Conservatorium o.l.v. Robert Casteels
(werk van A. Laporte, S. Rachmaninov en L. Bernstein); zaterdag
20/3/93: Huldeconcert Georges
Octors Koncerti voor viool' door
zijn studenten, in BRTN-Studio 4)
en op donderdag 1/4/93: het Vocaal
Ensemble van het Conservatorium
o.l.v. Juliaan Wilmots. Alle concerten vindenplaats in de Concertzaal (behalve indien anders vermeld), telkens om 20 u. en de
toegangsprijs bedraagt 300 fr. (reductiehouders: 150 fr.). Info: 02/
513.45.87.
– In het Paleis voor Schone Kunsten, Koningsstraat 10, 1000 Brussel, kan men nog tot 3/1/93 een
kijkje gaan nemen in de tentoonstelling `Sovjet - socialistisch-realistische - schilderkunst 19301970' in combinatie met de
tentoonstelling 'Montage & Modery Life: 1919-1942. Dagelijks
toegankelijk (behalve op maandag,
25/12/92 en 1/1/93); toegangsprijs
individuelen 200 fr.(reductiemog
elijkheden). Info: 02/507.84.80.
Het socialistisch realisme ontstond
eind vorige eeuw in Rusland met
schilderijen die een kritiek waren
op de tsaristische maatschappij.
Het werd officieelgedefinieerd op
het eerste Algemeen Schrijverscongres van de Unie te Moskou in
1934. Andrei Zhdanov, toekomstie schoonzoon van Stalin, en de
g
schrijver Maxim Gorki formuleerden tijdens deze bijeenkomst het
dogma van het `revolutionair romantisme' : de kunst moest zich
van nu of aan onderwerpen aan de
eisen van de Partij en de kunstenaar, zoals Stalin zelf beschreef,
moest eenIn
`g van de menselijke ziel' worden. Het voorschrift betrof echtergeen precieze
richtlijnen of aanbevolen stijlen.
Enkel heroIsch realistische schil-

derkunst was toegelaten. De avantgarde werd dan ook volledig uitgeroeid. Deze tentoonstelling omvat
een zestigtal schilderijen en weerspiegelt de ontwikkeling en het
belang van het socialistisch realisme. Ze vangt aan met het primitivisme van de jaren'30, vervolgt
dan met de strikte jaren van het
stalinistische romantisme tot aan
de ontspanning binnen de Partij na
de dood van Stalin in 1953, en eindigt met het 'brute realisme', de
strenge tijd van eind jaren '50 bein 0.
jaren
'6 vindt in deze
g
Men
schilderij,
en naast portretten en
landschappen, eveneens onderweren met een politieke, historische,
P
industriele, landbouwkundige, etnische of militaire inspiratie. Het is
een unieke kans om nooit eerder
getoonde werken te zien en kunstenaars zoals Alexsandr Gerasimov,
Alexsandr Laktionov, Victor Ts yplakov, Alexsandr Bubnov en Fyodor Shurpin, bekroond met de Stalinprijs, te leren kennen. Montage
& Modern Life(1919-1942) presenteert fotografisch en cinematografisch werk, geproduceerd tussen 1919 en 1942 in Duitsland, de
USSR, de VS en Nederland. De
tentoonstelling probeert een hypothese te verduidelijken: het grootste deel van de eerste helft van deze
eeuw heeft Montage, een nieuwe
vorm van visuele communicatie,
niet alleengediend als een nieuwe
artistieke techniek maar tevens als
een symbolische vorm: een gefragmenteerde visuele taal die bij uitstek de overweldigende komst van
een stedelijke en industriele cultuur weerspiegelde. Affiches,
boekomslagen en -illustraties,
voorpagina's van tijdschriften, advertenties en filmpubliciteit, industriele en commerciele brochures werden verzameld om de
praktijk van montage, die tussen
WO I en WO II het esthetische van
de standardisatie uitdaagde, te
lustreren. Tijdens Montage and
Modern Life worden in het filmmuseum een reeks filmsgetoond
die een apart onderdeel van het project uitmaken.
– Nog tot 30/12 herdenkt de Kobliotheek
Albert I met
ninklijke
Bi
de tentoonstelling `Kaarten van
Amerika in de verzamelingen van
de Koninklijke Bibliotheek' het
vijfde eeuwfeest van de ontdekking van Columbus. De bedoeling
van de tentoonstelling is het vestien van de aandacht van zowel de
g
navorsers als hetgrote publiek op
de rijkdom en de verscheidenheid
der cartografische verzamelingen
van de Koninklijke Bibliotheek.
Zeer belangrijke documenten worden tentoongesteld: kaarten, plans,
atlassen en teksten met betrekking
tot Amerika. Voor het verwezenlijken van deze tentoonstelling is uitsluitendgebruik gemaakt van de

rijke verzamelingen van de Koninklijke Bibliotheek. De tentoongestelde kaarten geven een beeld
van verschillende cartografische
tradities, en tonen de ontwikkeling
van degeografische en cartografische kennis van de Nieuwe Wereld
door middel van documenten uit
verschillende tijdperken. Renaissance, Moderne Tijden en Hedendaagse periode. Een der voornaamste taken hierbij is geweest het
bepalen welke cartografische
of literaire bronnen de auteurgebruikt
heeft bij de keuze van zijn gegeyens en zijn vormgeving. De tentoonstelling geeft ook een beeld
van de staat van de cartografie op
de vooravond van de ontdekking
der Nieuwe Wereld, en werpt licht
op de veranderingen in het wereldbeeld die de kennis van het nieuwe
kontinent heeft veroorzaakt, en op
de verregaande gevolgen van deze
ontdekking op cartografisch gebied. De tentoongestelde kaarten
zijn in drie categorieen verdeeld:
1. kaarten van de wereld en van
geheel Amerika, 2. kaarten van
Noord-Amerika, 3. kaarten van
Midden- en Zuid-Amerika. De tentoonstelling wijst ook op de belangrijke rot die cartografen uit
onze strekengespeeld hebben in de
geschiedenis van de cartografie der
Nieuwe Wereld. Onder meer Mercator, Ortelius, De Jode en Hondius worden behandeld. Vrije toegang van 9 tot 16.50 u. Gesloten op
zondag en op 24, 25 en 26/12.
– Eveneens in de Koninklijke Bibliotheek, Kunstberg, 1000 Brussel lootP
van 13/11 tot 15/1/93 de
tentoonstelling `Kerstmis in de
handschriften van de Koninklijke
Bibliotheek',gratis te bezichtigen
in de Nassaukapel, dagelijks, behalve op zondag, 24, 25 en 26/12.
Talloos zijn de miniaturisten die de
geboorte van Christus met groot
talent hebben uitgebeeld. Wij kozen enige van hun werken, bewaard
in de verzamelingen van de KoBibliotheek, voor een
ninklijke
kleine tentoonstelling uit. Sommieeds
e zijn
r op prentbriefkaarten
g
of in tentoonstellingscatalogi afgebeeld. Andere, minder bekende,
kwamen wij op het spoor dank zij
het iconografisch register op het
werk van C. Gaspar en F. Lyna,
principaux manuscrits de la
Bibliotheque royale de Belgique '.
Alle tentoongestelde miniaturen
illustreren de Geboorte en de
belangrijkste gebeurtenissen eromheen: de Verkondiging, de Visitatie, de Geboorte zelf, de tocht van
de Drie Wizen, de Verkondiging
aan de Herders, de Aanbiddingstaferelen. Degehele christelijke wereld heeft deze thema' s behandeld.
De nadruk werdgelegd op de herkomst of de bestemming van de
tentoongestelde miniaturen: de
Zuidelijke Nederlanden, Duits-

land, Frankrijk, En eland, Spanje,
Portugal, Italie, Luxemburg, Griekenland. Zo ziet men, vanuit een
Europese optiek, hoe kunstenaars
dezegebeurtenissen in beeld hebbengebracht, en hoe de afbeelding
en nog steeds een streling voor het
oog zijn.
– In een beperkte oplage . verschijnt in februari 1993 een nieuwe
uitgave van het Woordenboek der
Nederlandsche Taal, een eenmalige editie teen sterk gereduceerde
p
rijs. Het werk telt 37 banden en
verschijnt in twee versies: luxeuitgave, gebonden, bij voorintekening 39.000 fr. (f 1.995) tot 1 januari 1993 en bij verschijnen
45.900 fr. 2.295). Inpaperbackuitgave krijgt u het werk bij voorintekening voor 29.900 fr. (f 1.495)
en bij verschijnen voor 35.900 fr.
(f' 1.795). Al dezeprijzen zijn exclusief verzendkosten. Wie eigenaar wil worden van dit `grootste
woordenboek ter wereld' (40.000
p
agina's) kan zich wenden tot de
boekhandel of rechtstreeks tot
I.L.S.C., Louizalaan 207, bus 10,
1050 Brussel; tel. 02/731.45.84;
fax 02/767.07.78.
– Het Davidsfonds organiseert een
Cultuurforum, getiteld 'op het
scherp van de rede', waartoe Leo
Tindemans, Louis Tobback, Frans
Boenders en Zr. Leontine de Buysscher als sprekers werden uitgenodid. De conferenties vinden plaats
in de Grote Aula van de Katholieke
Universiteit Brussel elke laatste
dinsdag van december, januari en
februari telkens om 20 u. De KUB
isgelegen aan de Vrijheidslaan 17
in 1080 Brussel. Op dinsdag 26/1/
93 is Frans Boenders aan het woord
met 'Kunst als intieme ervaring' en
op 23/2 spreekt Zr. Leontine de
Buysschere over `Palliatieve zorg
en: een menswaardig Leven tot in
de dood' . Toegangsprijs 250 fr.
Info: tel. 02/512.89.43 of 02/
772.71.79.
•

Brussel / Genk

Tijdens haar statutaire Algemene
Vergadering, gehouden te Genk,
heeft de Federatie van Jeugd en
Muziek Vlaanderen de heer Fred
Brouwers eenparig herkozen als
voorzitter voor een laatste termijn
eindigend einde 1994. De Federatie die 35 actieveplaatselijke afdelinen telt, organiseert elk jaar
zo'n 2000 concerten en diverse activiteiten voor jongeren. Zij groepeert eveneens zes permanente
symfonische jeugdorkesten.
•

Diest I Harderwijk (N1.)

ni 1992 is de Literaire
Op 20 ju
Culturele Kring Apollo een feit
geworden. Vanaf die datum zijn de
Literaire Culturele Stichting Apollo uit Harderwijk (Nederland) en
de Literaire Culturele VZW Apollo
uit Diest (Belgie) nauwer gaan sa-

menwerken onder de naam: Literaire Culturele Kring Apollo, met
de bedoeling het literaire en cultug te
rele leven in Nederland en Belie
stimuleren en te bevorderen door
het organiseren van evenementen
die een informatief en onderhoudend karakter hebben. Apollo organiseert: Zondichtmiddagen / Literatuur op Zondag in Harderwijk
en Diest. Tijdens deze evenementen staan bekende Nederlandstalige auteurs centraal. Zij lezen voor
uit eigen werk en nemen deel aan
een vraaggesprek tijdens het programma. Musici zorgen voor de
muzikale intermezzi. - Literaire
Cafés in Harderwijk en Diest. Ti'
dens het Literaire Café staat de
minder bekende auteur centraal en/
of wordt ergewerkt met een beaald thema. Aan het einde van het
P
Literaire Café is er een Vrij Podium, waarop eenieder die dat wil
een eigen bijdrage kan leveren:
edichten, verhalen, muziek, dans,
g
mimiek, enz. Musici zorgen voor
de muzikale intermezzi. - Literaire
Brunches(voorlopig alleen nog in
Harderwijk). Tijdens deze Brunches staat vaak een auteur of kleinkunstenaar centraal, die op een of
andere wijze is opgevallen in Nederland of Vlaanderen. Uiteraard is
hierbij de brunch, meestal een loend buffet, belangrijk.
Aan h
et
P
einde van hetprogramma vindt er
een Vrij Podium plaats. Musici
zorgen voor de muzikale intermezzi. - Apollo op Zaterdag. Een maal
Per jaar organiseert Apollo in Harderwijk een programma samen met
de Filmkring Noord-West Veluwe.
In ditprogramma staat een auteur
centraal die zich in meerdere disciplines heeft bewezen: literatuur,
beeldend werk, filmisch werk,
muziek, enz. of een auteur waarvan
werk is verfilmd. - Apollo Festival.
Het Apollo Festival is een jaarlijks
terugkerend evenement dat afwisselend in Diest en Harderwijk
plaats vindt. Het festival is een samenwerkingsprogramma op het
gebied van literatuur, muziek en
beeldende kunst. Dit tweedaagse
festival bestaat uit een Midzomeravondpg
roramma en een Literair
Café. - Internationale Poeziewedstrijd voor jongeren. Apollo organiseertj aarlijks de Mariendaalpoezieprijs voor jongeren. Nederlandstalige jongeren kunnen in drie
leeftijdscategorieen meedingen
naar drieprijzen en drie eervolle
vermeldingen per categorie. Een
Internationale jury zal de prijswinnaars bekend maken tijdens een
Literair Café van Apollo. Re lementen kunnen aangevraagd worden bij het secretariaat van Apollo
in Belie of Nederland. Uit het programma in Diest stippen we volgende data aan: Literatuur op zondag (elke eerste zondag van de
maand) in het C.C. van het Diests

Begijnhof (van 11 tot 12 u): 2/1/93:
Lucienne Stassaert - 7/2: Marleen
de Cree - 7/3: Charles Ducal - 4/4:
Hubert Lampo - 2/5: Paul De Wispelaere - 6/6: Jos Borre - 5/9: Bernard Henry - 3/10: Prof. Dr. G.
Keersmaekers - 7/11: Nelleke
Noordervliet en 5/12: Karel Sergen. Info: Mevr. Ina Stabergh, Papenbroekstraat 217, 3290 Diest.
Tel. 013/33.39.94.
• Eindhoven
In het Beursgebouw (Lardinoisstraat 8, 5611 ZZ Eindhoven, tel.
040/46.36.26) vindt op 15/1, 16/1
en 17/1 de Artiestenbeurs plaats,
waarbij elke denkbare theatervorm
door de 200 deelnemersgerealiseerd wordt: variete, circus, acrobatiek, cabaret, muziek, clownerie,
theater, kindertheater, volksmuziek,poppenspel, robotacts, enz.
Het aanbod heeft betrekking op
zowel de kleinere feesten alsook op
mega-evenementen. Van groot belang is dat men, naast het direct
zaken doen met de artiesten zelf,
live optredens van deze deelnemers kan bijwonen. Deze live optredens (± 70 op drie podia) bieden
eenperfecte afspiegeling van de
aangeboden theatervormen. Zodanig kan de inkoper zijn (eventuele)
aankoop goed beoordelen en de artiest kan uit de reacties van het
publiek opmaken of de (nieuwe)
act aanslaat. De bezoekersdoelgroep bestaat uit organisatoren en
initiatiefnemers vangrote en kleine feesten en manifestaties. Na 3
jaar kan de organisatie ongeveer
7.500 bezoekers noteren. Naast
live optredens realiseren steeds
meer artiesten een eigen presentatieplein. Zo zal uit Belie een gezamenlijke presentatie van 25 personenplaatsvinden, met eigen
podium en ontvangstruimte, onder
de veelzeggende titel 'Live uit Belgie' . Het internationale karakter
wordt verder bepaald door deelnemers uit Duitsland, Frankrijk en
steeds meer uit de voormalige
Oostblok-landen. Het aanbod op
gebied van spektakels gebeurt
door cans door middel van videoresentaties, alhoewel tijdens
e
d
P
afgelopen editie ruimte werd geboden aan bijvoorbeeld een motorenspektakel en de Bungy Jump. Door
de aanwezigheid van het publiek is
deze beurs voor beginnende artiesten een idealegraadmeter. Voor
kinderprogramma' s worden scholengratis uitgenodigd. Voor deelname aan deze lucratieve manifestaties kunnen (startende) artiesten
engezelschappen zich alsnog wenden tot Chris Aelberts, in wiens
handen de organisatie lit. Hi' is
tevens algemeen manager van
Beursgebouw Eindhoven. Open:
vrijdag 15/1/93: 14-21 u.; zaterdag
16/1: 11-17.30 u. en zondag 17/1:
11-17.30 u.

• Gent
Het Museum voor Schone Kunsten, Citadel ark 9000 Gent (tel.
091/22.17.03) toont nog tot 31/12/
92 de tentoonstelling 'Les Vint en
de Belgische avant-garde. Prenten,
tekeningen en boeken ca. 1890' .
Op het einde van de 19de eeuw
kende Belgie een periode van intense artistieke creativiteit waarvan de kunstenaarsvereniging Les
Vint de belangrijkste uiting was.
De meest vooruitstrevende Belische kunstenaars waren lid van
g
deze in Brussel opgerichte vereniging: Ensor, Finch, Khnopff, Lemmen, Minne, Rops, Van de Velde,
Van Rysselberghe e.a. De leden
van Les Vint waren actief als grafische kunstenaars en ontwerpers
van boeken. Hun tekeningen, prenten en boeken behoren tot de meest
progressieve en experimentele
scheppingen van bun tijd, niet alleen als kunstobjecten maar ook als
uitingen van sociale en politieke
ideeen. Prenten, affiches en boekillustraties waren aanzienlijk goedkoper en gemakkelijker toegankelijk voor een breed publiek dan
schilder- of beeldhouwkunst en
daarom hadden ze eengrotere sociale functie dan de andere media.
De tentoonstelling geeft een ruim
overzicht van degrafische productie van de leden van Les Vint.
g
Voor degelegenheid worden ook
de schilderijen en beelden uit de
periode van Les Vingt in de verzameling van het museum extra in het
lichtgesteld, waaronder vele stukken diegewoonlijk niet te zien zijn.
De tentoonstelling is alle dagen
open van 9.30 tot 17 u., uitgezonderd op maandagen en op 25 en 26
december. Er verschijnt een geheel
geIllustreerde catalogus met vi'
inleidende essays en commentaar
bij elk werk. Prijs: 960 fr.
- Rik Lanckrock werd laureaat in
de door de Vlaamse Club te Brussel

uitgeschreven cursiefjeswedstrijd.
Begin 1993 verschijnt het huldeboek 'Rik Lanckrock 70' , waarin
een inleiding van de auteur, een
uitvoerige bio- en bibliografie, een
geschreven portret van de schrijver
door en een interview met Lisette
De Backer - De Vleeschauwer,
heel wat fotomateriaal,getuigenissen van vrienden en een bloemlezing uit de door Lanckrock beoefendegenres opgenomen zijn. Wie
wenst in te tekenen op dit werk doet
dit het liefst zo vlug mogelijk door
storting van 650 fr. op rekening
390-0241637-65 van Rik Lanckrock, Zwijnaardesteenweg 223 9000 Gent.
- Na meer dan driejaar voorbereiding is Rik Lanckrock er in geslaagd een Studiecentrum Johan
Daisne op te richten en te integreren in de werking van het Wan
Crombrugghes Genootschap' te
Gent. Dit centrum neemt zich voor

een uitgebreid archief over Daisne
aan te le en tentoonstellingen en
lezingen over de schrijver en het
magisch-realisme te organiseren,
hetpubliek te sensibiliseren voor
het rijk oeuvre van deze Gentse
auteur, studies i.v.m. zijn werk te
laten uitvoeren, enz. Geregeld zal
in het tijdschrift van voornoemd
Genootschap verslag over de werking van het centrum worden uit ebracht. Wie lid wil worden van het
' Studiecentrum Johan Daisne' kan
dit door storting van 300 fr. (gewoon lid) of 1.000 fr. (erelid) op
rekening 390-0241637-65 van R.
Lanckrock, Zwijnaardesteenweg
223 - 9000 Gent waar men ook alle
verdere informatie krijgen kan.
Tel. 091/22.35.83. Automatisch
wordt men meteen lid van het Wan
Crombrugghes Genootschap' Huidevetterskaai 39 - 9000 Gent
met alle hieraan verbonden voordelen. Het lidgeld loot
uiteraard
P
tot einde 1993.
- Het ARCA-theater nodigt uit
voor volgende theaterstukken: `te
voet' van Slawomir Mrozek in een
regie van Dirk Bu se op 1/1, 4/1,
5/1, 6/1, 7/1, 8/1, 9/1, 12/1, 13/1,
14/1, 15/1 en 16/1; 'Het Geloof'
van Oswald Versyp in een regie
van de auteur op 15/1, 16/1, 21/1,
22/1, 23/1, 28/1, 29/1 en 30/1;
`Leonie Abo' naar Ludo Martens
met Hilde Uiterlinden(produktie
I.N.S. Antwerpen) op 20/1, 21/1,
22/1, 23/1; Worst aan degrond'
van Johan Boonen met Bob de
Moor en Dries Wieme(produktie
Malpertuis, Tielt) op 25/1, 26/1,
27/1, 28/1 en 29/1; 'Vier imromptu' s of De Obaldiades' van
P
Rene de Obaldia(produktie La Barraca, Gent) op 8/1, 9/1, 15/1; 16/1,
22/1, 23/1. Info enplaatsbespreking: ARCA, Sint-Widostraat 3,
9000 Gent, tel. 091/25.18.60, fax:
091/23.00.90. Toegangsprijs 300 fr.
(reductiehouders 300 - 250 fr.).
• Gorinchem (N1.)
Op 28/3/93 organiseert de Stichting Literaire Workshop in Gorinchem in de Old Dutch aan de Kortendijk 8, tijdens het 6e Gorcumse
Schrijvers- en Dichtersfestival een
voordrachtconcours. Het betreft
hier een open wedstrijd voor het
brengen van verhalen, gedichten,
luisterliedjes, sketches en dergelijke met eigen of andermans teksten
waaraan een nieuweprijs is verbonden. Het concours staat open
voor zowel individuele deelnemers
alsgroepen die zich tijdig moeten
aanmelden bij het secretariaat,
Ganzeriksingel 2, 5262 DZ Vu ht,
telefoon 073-56.01.42. De inschrijfkosten bedragen f 5,00 (100
fr.) en dienen overgemaakt te worden naar de Postbank, rekeningnummer 422157 t.n.v. Penningmeester SLW, Kalkhaven 80, 4201
BK Gorinchem.
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• Hasselt
Door de v.z.w. Werkelijk Kunstenaar Zijn (WKZ) werd een nieuwe
kunstgalertj geopend die als titel
`Inziche meekreeg en gevestigd is
op het adres: Tweetorenplein 63,
3500 Hasselt, tel. 011/23.37.29.
– Van 20/11 tot en met 22/1/93
kunt u terecht in de tentoonstellingsruimte van de Stedelijke Academie voor Schone Kunsten,
Kunstlaan 12, 3500 Hasselt(011/
22.78.32), waar de leerlingen van
het atelier weefkunst hun weefwerken tonen. De inspiratiebron 'teder' was zeer belangrijk in het laatste creatieproces en gaf een extra
dimensie aan materiaal, vorm,
kleur, oude en nieuwe technieken.
Geleide bezoeken voor de tentoonstelling en het weefatelier zijn
voorzien voorgroepen tot 15 personen en kunnen telefonisch aangevraagd worden. De tentoonstelling kan uiteraard ook vrij bezocht
worden. Geopend op dinsdag, donderdag en vrijdag van 18.30 tot
21.30 uur,
op woensdag van 14 tot
21.30 uur, op zaterdag van 14 tot 17
uur. Gesloten op maandag en ti'
dens de kerstvakantie.
• Jabbeke / Gistel / Oudenburg

In een coproduktie organiseren de
gemeentebesturen van de drie localiteiten een nieuwe gidsencursus
die start op 30/1/93 en eindigt op
3/4/93. Naast theoretische lessen
op zaterdag (om 10 en 14 u.) en
maandag (20 u.) zijn er ook heel
wat op de praktijkgerichte uitstapen en bezoeken voorzien. De data
P
zijn: 1, 6, 8, 13, 15, 20, 22, 27
februari 1993, 1, 8, 13, 15, 20, 27
en 29/3/93 en 3/4/93. Info en inschrijving bij het Stadsbestuur van
Gistel: tel. 059/27.81.95, Gemeentebestuur van Jabbeke: tel. 050/
81.21.81 en het Stadsbestuur van
Oudenburg: tel. 059/26.60.27.
• Kassel

In de Documenta-Halle loot
P van
22/11 tot en met 31/1/93 de tentoonstelling 'Bilder fur den Himmel', waarbij kunstvliegers vervaardigd door 100 hedendaagse
kunstenaars uit 20 landengetoond
worden. Dagelijks (behalve op
maandag) van 11 tot 17 uur. Info:
tel. 0561-77.00.34. Toegangsprijs
5 DM(kinderen gratis).
• Leuven

Net voor de Boekenweek en de
Antwerpse Boekenbeurs pakten
Davidsfonds/Uitgeverij, Davidsfonds/infodok en De Clauwaert uit
met een nieuw initiatief. Lees Wtjzer brengt in twee katernen van elk
36 bladzijden een overzicht van
800 nog verkrijgbare titels. Dit globale overzicht, volledig in vierkleurendruk en met dergelijke omyang, is een primeur in het Vlaamse
uitgeversbedrijf. In 'Lees Wijzer.

Weten, beleven,genieten, dromen'
vindt de lezer een overzicht van
zowel literatuur als non-fiction.
Bij de literatuur valt het aanbod op
van de literaire uitgeverij De Clauwaert, met o.m. de unieke novellenreeks en de 'Caleidoscoop der
Nederlandse letteren' . Bij de informatieve werken van Davidsfonds/
Leuven zijn er onder meer de rubrieken: cultuur en kunst, religie
en spiritualiteit, geschiedenis,
Vlaamse Beweging, actualiteit,
landen en reizen enz. Over elk van
de zowat 400 boekengeeft 'Lees
Wijzer' de basisinformatie. 'Lees
Wijzer. Meer dan 400 kinder- en
jeugdboeken... om van te snoepen '
belicht het brede spectrum van de
geschreven (en getekende !) jeugdcultuur: van deprentenboeken met
Alex de muis als hoofdfiguur tot de
jeugdromans van Karel Verleyen.
Er zijn biografische gegevens van
auteurs zoals Marc de Bel, Els
Beerten, Ludwien Veranneman,
Marita de Sterck, Gregie de Maeyer, Detty Verreydt, Nicole Boumadza, Bruno Comer, Patrick Bernauw, Wim Daems, Guy Didelez,
Kolet Janssen, Lydia Verbeeck
enz. Daarnaast is er ook aandacht
voor kinder- en jeugdpodzie en
voor informatieve werken voor
jongeren (o.a. de reeksen `Mensen
voor mensen' , 'Beroemde wetenschappers' en 'Ontdekken' ). Tenslotte zijn er nog tientallen educatieve werken, onder meergericht
op de klas en het vormingswerk.
Beide uitgaven zijn verkrijgbaar in
de boekhandel of rechtstreeks bij
het Davidsfonds, Blijde Inkomststraat 79-81, 3000 Leuven. Tel.
016/22.18.01.
– Kadoc heeft de vzw De Naamloze Vlakte onder de armgenomen
voor de organisatie van een concertreeks onder de titel `Zes X eeuwig' . De concerten vinden plaats in
de oude 0.-L-Vrouw-ter-Koortskapel. Het gaat om 'one musici die
zesmaal hun versie brengen van `de
eeuwigheid' . Het eerste concert
vondplaats op 3/12 met het blokfluitensemble 'Vier op 'n rij '. Op
21/1/93: Joris Verdin(harmoniumianoforte) met werk van Bizet,
P
Franck en Liszt; op 25/2/93: Jan de
Winne en Philippe Malfait (traverso en teorbe): Franse Barok met
Couperin, Hotteterre, Philidor;
9/4/93: Capella Pratensis (vocaal
ensemble) metpassieconcert: Josuin, Obrecht en De La Rue; 9/9/
q
93: Bart Coen(blokfluit); 11/11/
93: Chris Verhelst (clavecimbel).
Ieder concert start om 20.30 u. Toegangsprij s 300 fr. (reductiehouders
250 fr.); abonnementen van 3 concerten a 800/700 fr. en voor de
gehele reeks 1500/1200 fr. Info:
Kadoc, Vlamingenstraat 39, 3000
Leuven, tel. 016/28.35.00.

• Lier

Het Felix Timmermans-genootschap publiceerde zijn 20ste jaarboek. Deze rijkelijk geIllustreerde
feestuitgave, die 304 pagina' s telt,
kreeg de titel `Gegroet, o Lier !' In
een reeks bijdragen van een tiental
auteurs en in niet minder dan 15
vrijwel onbekende artikels van
Timmermans zelf wordt het boek
`Schoon Lier' en het Netestadje
zelf vanuit diverse oogpunten belicht. Blikvanger is de lane reeks
Timmermans-tekeningen van Liersegebouwen en stadsgezichten, die
vergeleken worden met oude foto' s
en recente opnamen vanuit dezelfdegezichtshoek. Wie nadere inlichtingen over het genootschap
wenst, kan daar schriftelijk om verzoeken op het adres van de penningmeester: L. van den Eynde,
Lisperstraat 10, bus 3, 2500 Lier.
Een folder wordt u dangratis en
zonder enige verplichting toegezonden. Daar vindt u informatie
over het lidmaatschap, dat recht
geeft op het jaarboek.
• Luik I Luxemburg (G.-H.)

De 3e Europese Triennale van de
glassculptuur vindt plaats van
30/10 tot 4/1/93 in de Generale
Bank in Luik(Place Xavier Neun 8) en van 19/1 tot 26/2/93 in de
jea
Banque Generale du Luxembourg,
Avenue Monterey 27 in Luxemburg. Er nemen 69 kunstenaars uit
10 Europese landen aan deel (waaronder 11 uit Belgie en 7 uit Nederland). Ze stellenglassculpturen
voor die in 1990, 1991 of 1992
vervaardigd werden. In Luik toegankelijk van maandag tot zaterdag van 11 tot 18 u.; kosteloze
rondleiding op woensdag 14 u. In
Luxemburg: toegankelijk van
maandag tot vrijdag van 8.30 tot
16.30 u. en op zondag van 15 tot 18
u. Kosteloze rondleiding op zondag 16 u. Info: Monique Blavier,
Generale Bank, Place X. Neujean
8, 4000 Liege. Er is een tweetalige
catalogus (F./E.) voorhanden. Pour
les Flamands... la méme chose !
• Nieuwpoort / Brugge I
Antwerpen

Het Beauvarlet-koor vzw(Bruggesteenweg 67, 8433 Mannekensvere, tel. 058/23.66.56) brengt o.l.v.
Ignace Thevelein een reeks van
vier kerstconcerten met o.m. werk
van Josquin des Pres (Ave Maria),
Peter Philips (0 beatum et sacrosanctum diem), Heinrich
Schatz (Die Himmel erzahlen die
Ehere Gottes), volkse kerstliederen, J. Ludwig Bach (Unsere Triibsal) en J. Michael Bach(Sei, Lieber
Tag, willkommen). Op 17/12 (20
u.) gaat de reeks van start te Brugge, Kerk van de Potterie en op 18/
12 in de St.-Gilliskerk te Brugge.
Dit concertgaat in samenwerking
met Fred Brouwers die verschillen-

de muziekstijlen van kerstmuziek
aan hetpubliek wil voorstellen;
Manu Mellaerts(trompettist), Luc
Ponet(orgel) en Raymond van het
Groenewoud verlenen hun medewerking. Het derde en vierde kerstconcert verloopt in samenwerking
met het meisjeskoor Die Ghespeelkens van Wilrijk: op 20/12 om 15 u.
in Kristus Koningkerk te AntwerP en en op 26/12 in de 0.-L-Vrouwekerk van Nieuwpoort om 20 u.
Op 2/1/93 brengt het koor in de
H. Hartkerk in Knokke (om 20 u.)
een Nieuwjaarsconcert en op
13/2/93 treedt het koor samen op
met het koor `Ubi Caritas' in het
C.C. Veurne om 20 u.
• Ninove

De vzw Pointpubliceerde in oktober jl. de 26ste Point-bundel met
als titel 'Om de vonken',poeziedebuut van Elisabeth Kappner. Om
poezie publiek-vriendelijker te
maken organiseert Point eveneens
twee avondvullendepoezie- en
muziekprogramma's, zowel in
Vlaanderen als in het buitenland.
Het eersteprogramma werd getiteld 'Costa Poetica' en omvat: korte schets van de Catalaanse `taalstrijd' en van de hedendaagse
Catalaansepoezie door Germain
Droogenbroodt. - Lezing van Catalaansepoezie, door Point gepubliceerd. Gedichten van Estelles,
Carner, Espriu, Foix, Fuster, Gimferrer, Llompart, Pasqual e.a. - Recital van klassieke Catalaanse muziek(Fernando Sor, Francisco
a Miguel Llobet) door het
Tarreg,
gitaarduo Van der Schueren - De
Boos - Gerda Berckmoes leest uit
eigen werk - Gitaarrecital door het
itaarduo Van der Schueren - De
g
Boos - Annie Reniers leest uit eigen werk evenals Germain Droogenbroodt, begeleid door gitarist
Jean Van der Schueren met eigen
composities. Duur: ongeveer 2 x 40
min. Het tweedeprogramma heet
Waar je even beter van wordt...'
en brengt internationale poezie,
zowel van minder bekende als van
de belangrijkste hedendaagse dichters ,
geselecteerd uit 25 door Point
uitgegeven dichtbundels. Na een
korte inleiding, volt een lezing
van een selectiegedichten uit able
internationale Pointpublicaties, 16
in totaal, poezie uit Bulgarije, Columbie, Duitsland, Japan, voormalig Joegoslavie, Korea, Marokko,
Oostenrijk, Portugal, Spanje, Taiwan enz.gedeeltelijk begeleid en
afgewisseld met gitaarrecitals door
Jean Van der Schueren. - Germain
Droogenbroodt leest uit eigen
werk, begeleid door gitarist Jean
Van der Schueren met eigen comosities. - Recitals van klassieke
P
muziek door Jean Van der Schueren. Duur: ongeveer 2 x 45 min.
Info: Jean Van der Schueren, tel.
054/32.14.47.

• Tiegem
Tie em, het dorp op de twee heuvels, is sinds ruim anderhalve eeuw
een bekende toeristische attractieP ool. Vanuit Midden- en ZuidWestvlaanderen, het zuid-westelijk deel van Oost-Vlaanderen, het
noordwesten van Henegouwen en
het Rijselse kwamen op het einde
van de vorige eeuw en tot omstreeks de jaren zestig van de huidie eeuw talrijke dagjesmensen
naar Tie em. Die bezoekers waren
nagenoeg allemaal el rims die het
bedevaartsoord van Sint-Arnold
opzochten. Ook vandaag de dag
wordt Tie em in de zomermaanden
vaak bezocht maar tussen de nog
altijd aanwezige bedevaarders treft
men nu vooral eendagstoeristen
aan die, bij goed weer, willen genieten van de mooie en nog vrij
rustige omgeving van het St-Arnolduspark en van de Tie ember
met zijn uitkijktoren en zijn mooie
vergezichten. Met de publikatie
van een kijkboek over Tie willen de initiatiefnemers – de V.Z.W.
St-Arnoud – tegemoet komen aan
het verlangen van velen, binnen en
buiten degemeente, die op een of
andere wijze dit stukje Vlaamse
Ardennen dat hen nauw aan het hart
ligt, gememoraliseerd wensen te
zien. Het werd uiteindelijk een
rachti g kunstfotoboek met daarin
P
onder andere een opmerkelijke selectie oudeprentkaarten, een album als een stuk opslag van belevenissen uit vroeger dagen en voor
de 'on ere en aankomende generaties allicht een hulpmiddel tot een
beter begrip van wat en hoe het er
gekomen is. Technische gegevens:
220 x 270 mm, 204 blz., 265 foto' s,
tekst van Godfried Van de Meulebroeke, 950 fr. (+ 100 fr.portkosten) over te maken op rekening
833-3643470-20, vzw St.-Arnoud,
8673 Tiegem.

maand september): conventsmis en
jaarvergadering met voorstelling
van de nieuwe uitgave(n). Vier tot
zes keerper ar
ja komt het bestuur
samen voor de voorbereiding van
de nieuwe uitgaven. Voor zover
mogelijk verschijnt ieder jaar een
boek van Ernest Claes voorzien
van nieuwe commentaar en hertoetst met alle archiefstukken die
beschikbaar zijn. Het lidmaatschap
is kosteloos. Iemand is lid bij de
aankoop van het jaarboek. Er bestaatgeen extra-lidmaatschap. Mecenaat wordt vanzelfsprekend gewaardeerd. Er worden voor de
overleden leden van het Genootschap vijf stille missen gelezen.
Voor alle inlichtingen wendt U
zich schriftelijk of telefonisch tot
de zetel van de vereniging: Ernest
Claesgenootschap v.z.w.,; Hemelhuffs - Brusselsesteenweg 142,
3020 Winksele - tel. 016/48.11.22.
De volgende uitgaven worden in
het vooruitzichtgesteld: - 1992
`Kerstmis' van Ernest Claes: illustr. 4 kleuren: Paul Contryn, cornmentaar: Rudolf Van de Perre
(Kon. Vlaamse Academie), 850 fr.
- 1993 'Pastoor Bonus'(de priesterfiguur in het werk van Ernest
Claes); illustr. - commentaar: Alois
Van Tongerloo (orientalist - KU
Leuven), Deel I - 1994 'Het Kind'
in Claes' werk: inl. Patrick Lateur
(classicus) en Piet Van Boeckhoute
(historicus) - 1995 lubileumuitgaye De Witte' (75 jaar) - vierkleurendruk met verscheidene cornmentaren, in samenwerking met de
Wereldbibliotheek in Amsterdam 1996 'Het visionaire' in Claes'
werk - 1997 'Pastoor Bonus'(de
priesterfiguur in het werk van Ernest Claes); illustr. - commentaar:
Alois Vantongerloo (orientalist KU Leuven), Deel II - 1998 'Dierenepiek' in Claes' werk.
R.D.

Met oprechte dank voor uw medewerking.
De Redactie
• Gonda Aelst
Nrouwen en bloemen', olieverfwerken en aquarellen, C.C. Mara,
De Cockplein, 1831 Die Machelen, van 16/10 t/m 18/10.
• Djef Anten
Overzichtstentoonstelling, Stedelijk Museum Stellingwerff-Waerdenhof, Hasselt, van 3/10 t/m 23/
12, open van dins- tot vrijdag van
10 tot 17 u., op zater- en zondag van
14 tot 18 u.
• Georg Baselitz
Serie etsen `Malelade', Museum
Hedendaagse Kunst, Citadel ark,
3000 Gent, van 25/10 t/m 29/11.
• John Blommaerts
Schilderijen, C.C. Anto Diez, Bosduivestraat 22, Bredene, van 30/10
t/m 22/11.
• Alfred Blonde/
Beeldhouwwerk, 't Hof te Puttens,
9340 Lede, van 2 t/m 25/10.
• Pier Bossuyt
Tekeningen en schilderijen, Tres
Galeria, Zwevegemstraat 30, 8500
Kortrijk, tot 4/1/93, open op vrij-,
zater-, zon- en maandag van 14 tot
18 u.
• Gert Broeckx
Recent werk, Taverne-Restaurant
't Kasteel, Haachtsebaan 85, 3140
Keerbergen, van 23/1 t/m 4/3/93.
• Gunter Brus
`Sichtweten-Sichtweisen-Lichtnotstand' , Galerie Fortlaan 17,
9000 Gent, van 13/11 t/m 24/12.
• Buddy
Sculpturen, Stichting Veranne-

• Winksele
De Vereniging die de studie van
Ernest Claes en zijn werk bevordert – het Ernest Claesgenootschap vzw – werd opgericht in
1972. Thans wordt er eenplan uitgewerkt om de volledige dagboeken van Ernest Claes wetenschapp
elijk uit te even. Alois Van
Tongerloo wil de leiding van dit
moeilijke project op zich nemen
(tweejaarlijkse beperkte uitgave,
in samenwerking met collegae,
voorzien van kritisch commentaar,
met wetenschappelijk en historisch
apparaat). Deze reeks komt naast
degewone fraaie uitgaven. Verder
wordt werkgemaakt van inventarisatie van het belangrijke Claes-Archief: Rudolf Van de Perre maakt
een studie over 200 brieven van
Stijn Streuvels aan Ernest Claes.
Werking: Een keer per jaar komen
de leden samen in de abdij van
Averbode (eerste zaterdag van de

man, Vandevoordeweg 2, 9770
Kruishoutem, van 17/10 t/m 12/12.

TENTOONS TELLINGEN
In deze rubriek worden alleen
berichten opgenomen die aan het
redactiesecretariaat toegestuurd
worden. Gelieve rekening te houden met onze tijdslimiet voor het
afleveren van de kopij aan de drukker. Die datum is voor nr. 244
(jan.-febr. 1993 ) vastgesteld op 15
jan. 1993.
Als er btj een tentoonstelling een
datum vermeld swat die bij het verschijnen van dit nummer voorbtj is,
betekent dit dat we het bericht te
laat ontvangen hebben om het nog
in het vorige nummer te kunnen
opnemen. Ter wille van de documentaire waarde worden die berichten tochgeplaatst.

• Carlfriedrich Claus
Objecten en grafiek, Museum Hedendaagse Kunst, Citadel ark
Gent, van 25/10 t/m 29/11.
• Bernard Damiano
Schilderijen, Galerij De ere
Kerkstraat 59, 8520 Kuurne, van
9 t/m 24/10.
• Lea Decaestecker
Bronzen sculpturen, Kunstforum,
Schelderode, van 23/10 t/m 15/11.
• Egide Dehairs
Glasschilderkunst, OC. De Buiting, Tessenderlosesteenweg 18,
Paal-Bermgen, van 22/11 t/m 13/
12.
• Hugo De Leener
Recent werk, Tres Galerie, Zweve-

gemstraat 30, 8500 Kortrijk, van
2/10 t/m 2/11.
• Filip De Maere
Etsen, Art Gallery Sonja Mertens,
Ballaertstraat 10, 2018 Antwerpen,
van 17/10 t/m 14/11.
• Robert Deman
Schilderijen, 't Hof te Puttens,
Wichelsestraat 20-22, 9340 Lede,
van 2 t/m 25/10.
• Anne Denis
Foto' s, Huize St.-Jacobus, Proveniersterstraat 11, 9000 Gent, van
25/10 t/m 15/11.
• Andre Deroo
Recent werk, Atelier De Gryse,
Gentsesteenweg 41, 8500 Kortrijk,
van 4/12 t/m 17/1/93, dagelijks van
10-12 en van 14-19 u.,gesloten op
dinsdag.
• Gery De Smet
Schilderijen, Ruimte van Dorp &
Dal, Begijnhoflaan 85, 9000 Gent,
van 11/10 t/m 8/11.
• Patrick De Spiegelaere
Recent werk, AD Gallery, Romestraat 6, 8400 Oostende, van 17/
10 t/m 15/11.
• Ignace De Vos
Recent werk, AD Gallery, Romestraat 6, 8400 Oostende, van 21/
11 tot 20/12, do. t/m zo. van 14 tot
18 u.
• Inge Dewilde
Keramiek- en bronssculpturen,
HANTAL(Hall 2), Doorniksesteenweg 145, 8500 Kortrijk, van
14 t/m 29/11.
• Alfons Draelants
Recent werk, Taverne-Restaurant
't Kasteel, Haachtsebaan 85, 3140
Keerbergen, van 12/12 t/m 21/1/
93.
• Duchateau
Recent werk, Art Gallery Roussel,
Oude Burg 4, 8000 Brugge, van 21/
11 t/m 10/1/93, do, vrij, zater- en
zondag van 14 tot 18 u.
• Jacky Duck
Olieverfwerken op doek en paneel,
monotypes, houtskool-, potloodenpentekeningen, aquarellen en
wenskaarten, 'Open-Atelier-Dagen' op zaterdagen en zondagen
van november/december, telkens
van 14 tot 20 u., Roelandsveldstraat 30, 1700 Dilbeek.
• Marnix Everaert
Grafiek en werken op papier,
Kunstcentrum 'Hof ten Doeyer',
Beekmeersstraat 9, 9636 ZwalmNederzwalm, van 11/10 t/m 8/9.
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• Roland Fonck
Recent werk, Art Gallery Branzinni, Fortenstraat 111, 9250 Waasmunster,
van 18/9 t/m 27/10.
• Stratos Fountoulis
Recent werk, Galerij De Witte
Beer, Witte Beerstraat 7, 8200
Brugge-St.-Andries, van 7/11 t/m
13/12.
• Michel Francois
Recent werk, Paleis voor Schone
Kunsten, Koningsstraat 10, 1000
Brussel, december 1992 - januari
1993.
• Ann Francx
Wandsculpturen in lood, Dommelhof, Toekomstlaan 5, 3910 Neerelt, van 24/4 t/m 23/5/93.
P
• Raymond Frenssen
Schilderijen en tekeningen, Virga
Jesse Ziekenhuis, 3500 Hasselt,
van 14/11 t/m 15/1/93.
• Vic Gentils
Sculpturen, Stichting Veranneman, Vandevoordeweg 2,
9770
Kruishoutem, van 17/10 t/m 12/12.
• Mario Giacomelli
Retrospectieve, Museum voor Fotografie, Waalse Kaai 47, 2000
en van 9/10 t/m 3/1/93,
Antwerp,
dagelijks van 10 tot 7 u. (behalve
op maandag).
• Egfried Grauls
Keramiek, Galerij Rendaplus,
Walleweg 6, Belle em, van 7 t/m
22/11.
• Charlo Hasen
Schilderijen, Art Gallery Branzinni, Fortenstraat 111, 9250 Waasmunster, van 30/10 t/m 24/11.
• Nina Haveman
Schilderijen, Dommelhof, Toekomstlaan 5, 3910 Neerpelt, van
24/4 t/m 23/5/93.
• Pierre Hendrix
Retrospectieve, C.C. `Zaal Hellemans' , Strijdersstraat 14, Ede em,
van 16/1 t/m 7/2/93.
• Johan Herman
Keramiek, brons, zilveren juwelen,
Studio Gaselwest, Rijselsestraat
57, 8500 Kortrijkk van 21/11 t/m
6/12.
• Denise Hermans
Aquarellen, Cami-Gallery, Wijngaardstraat 16 / JezuIetenrui 9,
2000 Antwerpen, van 4 t/m 28/11.
• Herman Hertogs
Schilderijen in olieverf en acryl,
HANTAL, (Hall 2), Doorniksesteenweg 145, 8500 Kortrijk, van
14 t/m 29/11.

• Jacques Herzog & Pierre de
Meuron
Architectuur, deSingel, Desguinlei
25, 2018 Antwerpen, van 18/12 t/m
7/2/93, van di. tot za. van 14 tot 18
u. Gesloten op 25, 26/12 en 1/1/93.
• Erik Heyninck
Recent werk, Art Gallery Sonja
Mertens, B allaertstraat 8-10, 2018
Antwerpen, van 17/10 t/m 14/11.
• Edward Hopper
Overzichtstentoonstelling (70 doeken, 20 aquarellen, 13 etsen, 48
tekeningen), Paleis voor Schone
Kunsten, Koningsstraat 10, 1000
Brussel, van 26/2 t/m 23/5/93.
• Wilfried Joye
Zuidafrikaanse schilderkunst, Galerij Rendaplus, Walleweg 6, Belle em, van 7 t/m 20/11.
• Renee Kempen
Olieverfschilderijen, Kunstcentrum 'Pro Arte Christiana',
Vaalbeek (Heverlee-Leuven), van
6/12 t/m 20/12.
• Willy Ketelslagers
Schilderijen, Hal en cafetaria Vira Jesse Ziekenhuis, van 19/9 t/m
g
13/11.
• Gisela Kleinlein
Objecten, Galerie Path, Leo de
Bethunelaan 59, 9300 Aalst, van
24/10 t/m 29/11.
• Jeff Koons
Beeldhouwwerk, Stedelijk Museum Amsterdam, van 27/11 t/m
3/1/93.
• Jos& Lefevre
Aquarel en olieverf, Studio Gaselwest, Rijselstraat 57, 8500 Korvan 21/11 t/m 6/12.
trijk,
• Annie Leibovitz
Foto' s 1970-1990, Stedelijk Museum, Paulus Potterstraat 13, 1071
CX Amsterdam, van 23/1 t/m 14/3/
93.
• Bert Loerakker
Recent werk, Huize St.-Jacobus,
Provenierstersstraat 11, 9000
Gent, van 22/11 t/m 31/12.
• Gust Michiels
Recent werk, Gallerie De Pe perbusse, Prins Boudewijnstraat 7,
8400 Oostende, van 11 t/m 31/12.
• Paule Nolens
Schilderijen, ABB-Galerij, Hoekgebouw Dietsevest, 3000 Leuven,
van 17/10 t/m 27/11.
• Jean-Pierre Ransonnet
Schilderijen, Galerie Path, Leo de
Bethunelaan 59, 9300 Aalst, tot
24/1/93, vrij-, zater- en zondag van
14-18 u.

• Marleen Reyntjens
Schilderijen, Studio Gaselwest,
Rijselsestraat 57, 8500 Kortrijk,
van 17/10 t/m 1/11.
• Micaela Velasquez Rodriquez
Como Si Fuera Foucault, Dommelhof, Toekomstlaan 5, 3910 Neerpelt, van 24/4 t/m 23/5/93.
• Herve di Rosa
Schilderijen, Stichting Veranneman, Vandevoordeweg 2, 9770
Kruishoutem, van 17/10 t/m
12/12.
• Albert Rubens
Schilderijen, Galerij Clo Bostoen,
P. Breughelstraat 3, 8510 Kortrijk,
van 8/11 t/m 13/12.
• Martin Schiiten
Installaties, Feest- en Cultuurpaleis, Wapenplein, 8400 Oostende,
van 28/10 t/m 5/11.
• Jozef Seynaeve
Schilderijen, Museum voor Schone
Kunsten, Wapenplein, 8400 Oostende, van 28/11 t/m 3/1/93.
• Jos& Simon
Recent werk, Taverne-Restaurant
`t Kasteel, Haachtsebaan 85,
3140 Keerbergen, van 24/10 t/m
10/12.
• Georges Steel
Schilderijen, Jan Van Eyckgalerij,
Kalandenberg 7, 9000 Gent, van 4
t/m 20/12.
• Malou Swinnen
Foto' s, CIAP, Zuivelmarkt 44,
3500 Hasselt, van 30/10 t/m 5/12.
• Walter Theuninck
Recent werk, C.C. Anto Diez, Cen-

trumplein, van 28/11 t/m 20/12.
• Godfried Theunynck
Schilderijen, in eigen atelier, Klerkenstraat 13, 8600 DiksmuideEsen, op de weekends van 21/22 en
28/29 nov.; 12/13 en 19/20 dec.
telkens van 10 tot 19 u.
• Dany Tulkens
Beelden, Dommelhof, Toekomstlaan 5, 3910 Neerpelt, van 13/3 t/m
18/4/93.
Udovichenko
• Sere'
g
Grafisch werk, Epreuve Artiste,
Oude Kerkstraat 64, 2018 Antweren, tot 20/12.
P
• Lumi Vana
Schilderijen, Jan van Eyckgalerij,
Kalandeberg 7, 9000 Gent, van 14
t/m 29/11.
• Arie Van de Graaf
Recent werk, Galerij Mercator,
Rupelmonde, van 5 t/m 31/12.

• Arlette Van de Graaf
Juwelen, Galerij Mercator, Rupelmonde, van 5 t/m 31/12.
• Beatrice Vandekerckhove
Schilderijen, De Kasteelhoeve,
Doorniksesteenweg 314, 8582
Avelgem-Outrijve, van 15/10 t/m
12/01/93.
• Carl Vandendaele
Recent werk, Galery Rendaplus,
Walleweg 6, 8510 Belle em, van
16/10 t/m 2/11.
• Jan Van Den Driessche
Schilderijen, Kunst Forum, 9241
Schelderode, van 20/11 t/m 13/12.
• Ria Van den Hove
Schilderijen, Galerij Pluto, Plotersgracht 7, 9000 Gent, van 31/10
t/m 29/11.
• Cecile Vandoorne
Etsen, houtsnede, linosnede, schilderijen en keramiek, Wijngaardstraat 7, Izegem, van 17/10 t/m
1/11/92.
• Noel Vandorpe
Olieverfschilderijen, Galerij J.
Boudry,
Gasthuisstraat 16, 8970
Poperinge, van 13 t/m 28/2/93, ti'
dens kantooruren en in weekends
van 14 tot 18 u. Tevens in het O.C.
Geluveld, van 12 t/m 19/3/93, daelijks van 14 tot 18 u.
g
• Albert Van Hecke
Jubileum Tentoonstelling (50
jaar), Gemeentelijke Feestzaal,
9220 Hamme, van 16 t/m 25/10.
• Cati van Milders
Tekeningen, schilderijen, Stichting Veranneman, Vandevoordeweg 2, 9770 Kruishoutem, van
17/10 t/m 12/12.
• Leo Van Paemel
Schilderijen, eigen atelier, Oude
Zomerstraat 3, 8000 Brugge, van
21/11 t/m 6/12.
• Frans Van Praet
Meubelcreaties, Stichting Veranneman, Vandevoordeweg 2, 9770
Kruishoutem, van 17/10 t/m 12/12.
• Jan Van Saene
Recent werk, Belleheidecenter, O.
De Vidtslaan 52, 1760 Roosdaal,
van 15/11 t/m 4/12.
• Juliaan Verbrugge
Grafisch werk, Epreuve Artiste,
Oude Kerkstraat 64, 2018 Antweren, van 13 t/m 29/11.
P
• Willy Verbrugge
Retrospectieve 67-92, in eigen atelier 'Ter Linde', Lindenlaan 10,
8700 Tielt, van 10 t/m 1/11.

• J. Verbrugg en-Franck
Aquarel, U.Z. Gasthuisberg, Herestraat 49, 3000 Leuven, van 6/1
t/m 2/2/93.
• Simone Verlaine
Schilderijen, O.C. De Buiting,
Tessenderlosesteenweg 18, PaalBeringen, van 22/11 t/m 13/12.
• Jan Wellens
Grafiek, Galerij-Atelier Vocar,
Oud Gemeentehuis, Dorp 77, 2870
Breendonk, van 14/11 t/m 6/12.
• Groepstentoonstelling

- Pol Razmany, Andreas Van Hulle en Rita Vantomme(brons) met
recent werk, Atelier De Gryse,
Gentsesteenweg 41, 8500 Kortrijk,
van 12/10 t/m 2/11.
- Kunst uit Bulgarije met grafiek
en schilderijen van Jordan Paskov
Petrov en Dimitur Popgeorgiev,
bronssculpturen van Doko Dokov,
van 8 t/m 22/11, in Kunstcentrum
Vaalbeek, Prosperdreef 9, 3054
Vaalbeek.
- Herfstsalon van de Kunstkring
Alfred Bastien met keramiek en
schilderijen van Catherine Absolonne, Marc Barbay, Raphael Hellings, Jacqueline Hoc, Kamera,
Remi Smits, Patrick Vrankx en
Paule Walthery, C.C. van Brussel,
Oude St.-Nikolaaskerk van NederOver-Heembeek, van 30/10 t/m
29/11.

- Ingrid Castelein (schilderijen),
Beatrijs Lauwaert (installaties,
maquettes, tekeningen) en Peter
Morrens (installaties), Bijlokemuseum, Godshuizenlaan 2, 9000
Gent, van 30/10 t/m 29/11.
- Schilderijen van Medard Tytgat,
Anto Diez (t), Paul Woods en
keramiek van Alfred Mandeville,
't Hof Te Puttens, Wichelsestraat
20-22, 9340 Lede, van 30/10 t/m
29/11.
- Guido Devos(schilderijen),
Germana Tack(textiele kunst) en
Anne Maes (beeldhouwwerk),
Tres Galeria, Zwevegemsestraat
30, 8500 Kortrijk, van 6/11 t/m
30/11.
- 'Jonge Emoties' , werk van Ronny Delrue, Piet Moerman, Koen
Scherpereel en Frans Vercoutere,
ASLK-galerij 'De Beeldbinder' ,
Koning Albertstraat 24, 8500 Kortrijk,
an v14/11 t/m 6/12.
- Jeroen Doorenweerd, Franka
HOrnschemeyer, Ann Veronica
Janssens en Alan Murray, recent
werk, Museum Dhondt Dhaenens,
Museumlaan 14, 9831 Deurle, van
8/11 t/m 13/12.
- 'Zes x Siena', reisindrukken augustus 91, met Anne Cortens, Joost
De Weerdt, Karin Keutgens, Madeleine Leus, Walter Mattues en
Willy Van De Velde, Galerij Bra-

bo, Desguinlei 100, 2018 Antwerpen, van 7/11 t/m 20/12.
- 'The Lan cat Series' , emaille
wandborden van Tim Ares,
Y
Guillaume Bijl, Jiri Georg Dokoupil, Fortuyn O'Brien, Rombouts/Droste, Rob Scholte en Rosemarie Trockel, van 21/11 t/m
20/12, De Ruimte Van Dorp & Dal,
Begijnhoflaan 85, 9000 Gent.
- 'Engram/geheugenspoor' met
foto' s van Anne Denis, Thomas
Lenden en Stephen Sack, Gele
Zaal, Nonnemeersstraat 26, 9000
Gent, van 27/11 t/m 9/1/93, weekdagen van 9 tot 17 u., zaterdag van
14 tot 18 u.
- Wintersalon metgrafisch werk
van Peter Bosteels, Laura Brouwers, Zdenek Bu an, Herman Declerck, Bart d'Eyckermans en Erik
Heyninck, Art Gallery Sonja Mertens, Ballaertstraat 8-10, 2000 Antwerpen, van 21/11 t/m 9/1/93, op
vrijdag en zaterdag van 10 tot 20 u.
- 'Fotografische installaties' met
werk van Guy Bleus, Cel Crabeels,
Daniel Dewaele, Toni Geirlandt,
Patrick Merckaert, Paul Sochacki,
Malou Swinnen en Liliane Vertessen, van 15/11 t/m 10/1/93, in CC
Heusden-Zolder, Dekenstraat 40,
3550 Heusden-Zolder, op dins.,
do., vrij. van 14 tot 20 u., op zateren zondag van 14 tot 18 u.

- Schilderijen, tekeningen en
keramiek van Rufijn De Decker,
Jan Smets, Hubert De Decker en
Francoise De Smet, Galerij Pluto,
Plotersgracht 7, 9000 Gent, van 5/
12 t/m 10/1/93 (behalve op 1, 2, 3/
1/93), open op vrij., za. en zondag
van 15 tot 19 u.
- Geselecteerd voor de 'Van Bommel-Vandamprijs 1992' , in Museum Van Bommel-Van Dam, Deken van Oppensingel 6, 5911 AD
Venlo(N1.), van 13/11 t/m 10/1/93,
werk van Ton Boelhouwer, Kees
Buckens, Ad van Campenhout,
Noud van Dun, Jos Dijkstra, Lucien Groen, Benoit Hermans, Mat
van der Heiden, Fransje Killaars,
Sjaak Karsten, Bernaar Leenders,
Toos Nissen, Marie-Jose Robben,
Juul Sad& en Joop Vu s.
- Eindejaarstentoonstelling van
4/12 t/m 17/1/93 in 't Hof te Puttens,
Wichelsestraat 20-22, 9340 Lede,
met schilderijen van Jef Wauters,
Bernard Bosschaert, Andreas Vanpoucke, Maurice De Vos, aquarellen van Leo van Cauwenbergh,
keramiek van Mieke Selleslach en
brons van Alfred Blonde/.
- Onze Size / Manny Views, Herman Maes, Willo Gonnissen, Waut
Vercammen, J.J. Waverijn, Jan
Carlier, Fred Boffin, Willy Peters,
Dre Devens, e.a., Dommelhof,
Toekomstlaan 5, 3910 Neerpelt,
van 9/1 t/m 7/2/93.
R.D.

Bibliotheek
Werk ter bespreking insturen naar:
Redactiesecretariaat 'Vlaanderen',
`Ter Hoogserleie', Hondstraat 6, 8700 Tielt.

VARIA
• Jean-Pierre Goetghebuer
Hoeje naam ook is. Gebeden van
zieke mensen, uitg. Lannoo/Tielt
en Ziekenzorg CM, 125 x 200 mm,
378 blz.,
paperback 495 fr. - De
auteur werd in 1970priester gewijd
en is thans leraar Frans aan de St.Barbarahumaniora in Gent en docent filosofie aan het Hoer Instituut voor Paramedische Beroepen
(HIPB) eveneens in Gent. Hi'j is
tevens een veelgevraagd gastspreker doorheen het Vlaamse land met
spreekbeurten over het leven als
gehandicapte en lijdende mens.
Ook als retraite-begeleider is hi'
erg actief. Als auteur werkte hi'

mee aan een tientalpublikaties over
hetzelfde onderwerp en kreeg in
1987 de Visser-Neerlandiaprijs
voorpersoonlijke verdienste bij
zijn inzet ten bate van gehandicapte
personen. Ook onderhavig gebedenboek litg
helemaal in die sfeer.
In 1986 deed hi' een oproep tot het
insturen vangebeden van zieke en
g
ehandicapte mensen. Meer dan
600 bladzijden teksten kreeg hi'
binnen. Hoewel ledere keuze (...)
een offer' is, moet ergeselecteerd
worden met als criteria dat degebeden `theologisch juist' moesten zijn
(m.a.w. God niet aansprakelijk ma
gesteld worden voor het leed van de
mensen) en dat de teksten nooit eerder eldersgepubliceerd waren. Dan
nog was er kopij te veel voor den

boekdeel. Bezinnende teksten werden dangereserveerd voor een andere uitgave en zo werd het boek
nog 377 blz. dik. Als inleiding vinden we twee indringende meditaties over 'het lijden van mensen'.
g
Daarop volt
de selectie van ca.
300gebeden samengebracht door
125 inzenders. Naast enkele morg
en- en avondgebeden lezen we
teksten waarin de zieke mensen
hun diepste gevoelens uitspreken.
Het zijn vraaggebeden naar mens
en God; woestegebeden vanuit
depressie en opstandigheid; gebeden die hetpositieve in het lijden
aanwijzen; smeekgebeden vanuit
machteloosheid en eenzaamheid;
gebeden gegroeid uit loutering en
gelatenheid; gebeden van bejaarde

mensen;gebeden die uiting geven
aan verdriet om het afsterven van
geliefde personen en tot slot gebeden van mensen die de zieke mens
nabij zijn: bezoekers en verzorgenden. Dit boek zal voor zieke mensen zelf een steun betekenen: ze
ervaren daardoor dat ze niet meer
alleen zijn/hoeven te zijn. Maar
ook voorgezonde (?) mensen zal
het boek een hulp zijn om beter de
`gebroken mens' te begrijpen en
tactvol te benaderen.
R.D.
• William Horsley en
Roger Buckley

Japan na 45. De nieuwe wereldmacht, Teleac-cursus 1991, uitg.
Unieboek, verdeeld door Stan-

407

408

daard Uitgeverij, Belgielei 147a,
2018 Antwerpen, 1991, vertaald
door Pieter Janssens, oorspronkelike titel 'Nippon, New Superpower' , 1990, BBC Books. - Het hele
boek door worden wegeconfronteerd met een zelfs voor ons, materialistische westerlingen, nagenoeg gevoelloze werkelijkheid van
iedere dag. Harde waarheden en
drieste feiten; onthutsendegetuigenissen en rauwe daden... Dit alles consequentie van een totaal ondemocratisch streven, of juister,
rijpen naar macht, louter macht.
g
Zowel op sociaal, economisch, financieel als op idedel vlak. Wil
men alsgewoon individu lets worden — en ook blijven — in het
bekrompen staatsbestel van de huidie
tijd, moet men onwillens of
g
willens alvast tot een `batsu' behoren, d.w.z. een eigen groep, gild,
kring of verbond. Immers dan eerst
is iemand voorgoed in zijn toekomstig bestaan verzekerd en erin beveiligd. Want, de firma waarvoor
men werkt, komt in feite nog voor
het eigen gezin of de familie. Zowel kleine alsgrote bedrijven zijn
gericht op `levenslange dienstbetrekking' van hun werknemers.
Men spreekt dan ook over hun personeel als `bedrijfskrijgers' ! Op
ons komt dergelijk systeem met al
zijn mogelijke implicaties wel over
als feodaal middeleeuws. In dat
bestendig werkende en presterende
Japan, dat thans op elk industrieel
gebied de vrijwel ongenaakbare
leider isgeworden, zonder enige
beduidende concurrentie van welke grote mogendheid ook, is inderdaad al decennia de liberaal-democratischepartij aan het bewind, die
een onverdoken corruptie zowel
van voor- als van tegenstanders (!),
ewoon beschouwt als een om zo te
g
ze en geInstitutionaliseerde en
alleszinsgeoorloofde methode. Ze
past omkoperij op enorm grootschalige en vooral ergerlijk openbare wijze toe ! Overigens, volop
met medeweten van deP
ers en de
andere media... De lezing van dit
boek wekt zekergeen begrip voor
het Japanse yolk, dat bier passim
wordt afgedaan als een kudde
geestloze industrieslaven en oogkleppendragende gareellopers.
Vangeestelijke prestaties op het
terrein van cultuur en kunst — ook
na 1945 — wordt er nietsgezegd.
Alsof die helegemeenschap van
zowat 125 miljoen mensen in hun
bestaan van heden, enkel en uitsluitend bijeen wordt gehouden
door middel van robots, elektronika, halfgeleiders, computers en
chips... Kortom, door de toverformule van vandaag: hi-tech ! En...
geld ! Doch dat — zo weten wij
ersoonlijk — is beslist niet waar.
P
Het boek herinnert te veel aan een
andergeschrijf over Nippon, een
halve eeuwgeleden gepleegd door

de Amerikaan Ernest 0. Hauser...
Na WO II vertaald door W.H.C.
Boellaard, onder de titel `Gemaskerde Menschen, uitg. Ad.M.C.
J.d.R.
Stock, Den Haag, s.d.).
• Verschueren Grootgeillustreerd woordenboek

Standaard Uitgeverij, Belgielei
147A, 2018 Antwerpen, 1991, 2
dln, 2288 blz. + Atlas van de Benelux van 15 blz. kaarten, 185 x 265
mm,gebonden 3.750 fr. - Wie
reeds met vroegere uitgaven van de
`Verschueren' heeftgewerkt, moet
niet meer overtuigd worden van de
g
rote waarde van dit 'modern
woordenboek' en wellicht zullen
die bezitters zich metgraagte deze
nieuwe (9de) uitgave aanschaffen
of aangeschaft hebben. Wie nog
een vaste gebruiker is, kunnen we
g
met de hand op het hart verzekeren:
een veelzijdiger en rijker geillustreerd woordenboek voor het Nederlands bestaat er niet. Immers
deze Werschueren' — onder redactie van de eminente taalkundige
Dr. F. Claes s.j. geheel opnieuw
bewerkt — is niet enkel een `verklarend' woordenboek, maar ook
een beknopte encyclopedie, die
precies door zijn beknoptheid de
dagdagelijkse taalgebruiker directer zal aanspreken: in uitgebreide
taalwoordenboeken engrote encyclopedieen moet men vaak te veel
informatie(in een nogal eens inewikkelde taal) doorworstelen
g
vooraleer een oplossing te vinden
voor wat men zoekt. De beknoptheid zorgt voor een onmiddellijke,
handzame uitleg en dat is wat de
gebruiker precies verwacht. Op een
concreet(taal)probleem biedt zowel woordenboek als encyclopedie
een adequaat antwoord. Me dunkt
dat dit degrote troef is van dit
woordenboek, wat vooral de modale taalgebruikers (inz. de jeugdien) zullen weten te waarheden. De
g
taalkundige informatie bij de opgenomen woorden omvat — naast de
betekenisverklaring — de spelling
(volgens het Groene Boekje, waarbij de voorkeurspelling de voorrang krijgt, maar ook verwezen
wordt naar dubbelvormen), de uitspraak (desgewenst fonetisch aangeduid), het genus, de meervoudsvorm, verkleiningsuitgang
voor de zelfstandige naamwoorden. Tevens wordt de etymologie
toegelicht en worden de verschillende betekenissen met voorbeelden, gezegden, synoniemen en tegenstellingen verduidelijkt. De
twee delen bevatten samen meer
dan 100.000 taalkundige trefwoorden. Het encyclopedisch gedeelte
van dit woordenboek omvat ca.
50.000 artikelen die bij deze gelegenheid door een team van wetenschapslui aan een nauwkeurig onderzoek onderworpen en eventueel
geactualiseerd werden. Deze arti-

kelen verschaffen informatie over
personaliteiten uit heden en verleden, technische en wetenschappelike begrippen, landen en volken,
planten- en dierenwereld, letterkunde en kunst,en mythologie. Waar nodig wordt bij
deze trefwoorden de nits rack en
etymologie opgegeven. Een uitzonderlijke en erg lovende vermelding verdient de illustratie in dit
woordenboek. Praktisch iedere
bladzijde telt een of meer afbeeldin en in kleuren, zodat we rustig
mogen beweren dat dit woordenboek ook een boeiend kijkboek is
eworden met (kleuren- )
en zw.-w.
g
foto' s, tekeningen, tabellen, aardrijkskundige detailkaartj es in kleuren, vlaggen, kleurenreprodukties
van kunstwerken, monumenten en
historischegebouwen, ... Eenmaal
vertrouwd met Werschueren Groot
g
ellustreerd woordenboek' zal
men dit naslagwerk niet meer willen/kunnen missen ! Met het actualiseren van Nerschuerens Modern
Woordenboek'(eerste uitgave
1930-31) heeft Dr. F. Claes een
prestatie verricht die voor het Nederlands taalgebied van zo een grote betekenis is/zal zijn, dat hi' in
aanmerking komt voor een hoge
(taalkundige) onderscheiding !
R.D.
• W.J.B. Hus

Prisma Grammatica Latijn, uitg.
Spectrum/Utrecht, verspreid door
Standaard Uitgeverij, Belgielei
147A, 2018 Antwerpen, 1992, 110
x 182 mm, 411 blz.,paperback
395 fr. - In het Nederlands taalgebied bestaan opvallend weinig naslagwerken i.v.m. de Latijnse
grammatica, zoals men dat wel vinden kan in het Duits(Kiihner-Stegmann `Lateinsche Grammatik' I &
II; H. Menge `Repetitorium der Lateinschen Syntax and Stilistik') en
het Frans: A. Ernout-F. Thomas
`Syntax Latine' ... om er maar een
paar te noemen.) En als ze al bestaan, dan zijn ze qua formulering
en taalgebruik fel verouderd (vb.
C. Raeymaekers 'Roma - Latijnse
Spraakkunst`, 1947). Onderhavig
Prisma-boek vult dus op dat gebied
een lacune op. Wat we wel vinden
zijn grammatica' s die direct aansluiten bij een handboekenreeks
voor het secundair onderwijs. Die
grammatica
' s zijn dan echter
meestal erg beperkt, omdat ze moeten/willen beantwoorden aan het
(intussen no al vereenvoudigd)
lessenprogramma, dat uitgaat van
basisdoelstellingen en alle niet of
weinig frequente taalverschijnselen naar de achtergrond verwijst.
Ook de studie van het Latin moet
zijn tol betalen aan de actuele
drang naar `efficientie' ! Deze
Prisma Grammatica Latin streeft
bewust volledigheid na, wat o.m.
tot uiting komt in de rubriekjes

`Bijzonderheden' . De voorstelling
van de taalverschijnselen is conventioneel te noemen, d.w.z. dat de
auteurgeen gebruik maakt van de
methodes van de moderne taalbeschrij ving. Dit heeft in dit geval tot
gunstig gevolg dat personen die
(eertijds) Latin hebben gestudeerd
onmiddellijk in de grammatica de
(vertrouwde) we g vinden en de
gangbare terminologie zullen aantreffen. Interessant is ook dat de
auteur bij tal van taalfacetten
uitvoerige(r) uitleg geeft — ook
over Nederlandse taalverschijnselen. Dat kan alleen maar bijdragen
tot een duidelijker begrip van de
taalfeiten. Aan de hand van
`Info's' wordt daarbij nog gepoogd
die er inzicht te even in bepaalde
Latijnse taalfacetten, vb. de fonetiek, de flectie, klankwetten, enz.
Voor de modale(Vlaamse) gebruiker zal het wellicht wat wennen
zijn aan het feit dat voor de terminologie meestal de Latijnse benamin en worden gebruikt (casus/
naamval;pluralis/meervoud; declinatie/verbuiging ; accusativus
cum infinitivo/infinitiefzin; ablativus absolutus/Losse Ablatief;
enz.) Als inleiding op het werk krijgen we enkele (lezenswaardige)
bladzijden over de geschiedenis
van het Romeinse Rijk, de Romein,
het Latin, het schrift, enz. In de
`Appendices' lezen we over de
`tijdperken van het Latijn' , de Romeinse naamgeving, het muntwezen en de Romeinse kalender. Tot
degebruiksvriendelijkheid dragen
een drietal registers bij: alfabetisch
register op de list met stamtijden,
een woord- en zaakregister. Behalve een degelijk cursus/naslag-boek
voor wie met de Latijnse studie in
zijn schoolopleiding ho ere jaren
van het S.O. en H.O.) bezig is, zal
dit boek ook vruchtgeraadpleegd
worden door allen die met en in het
Latin liefhebberen. In elk geval
R.D.
een lofwaardig boek !
• Moira Clinch

Gaade's Kleurenmenggids - Aquarel. Eenpraktische gids voor het
men en en combineren van iedere
gewenste kleur, uitg. W. Gaade,
Unieboek/Houten, verspreid door
Standaard Uitgeverij, Belgielei
147A, 2018 Antwerp,
en 1992, 190
x 160 mm, 63 blz., ri p band in heel
stevige kaft, 495 fr. - De bedoeling
van dit voor de dagelijkse praktijk
van de aquarellist(e) bestemde
boekje, is in 'den oogopslag meer
dan achthonderd kleurmengingen
en het effect van overschilderen te
laten zien' . Vierendertig kleuren
—
worden —bladzijde
een—
voorgesteld in verschillende permutaties. Aan de hand van een 13tal symbolen worden telkens de
kenmerken van elke kleur weer egeven, zoals de transparantie van
de kleur, de duurzaamheid, enz.

Vertrekkend van het basispalet van
12 kleuren wordt het men en van
secundaire kleuren besproken. Zo
komen aan bod: blauwe tinten voor
de lucht, het men en van groene
tinten, oranjetinten, gele en rode
tinten, het men en van warme
kleuren, vanpaarse tinten, van
bruine en blauwe tinten,gedempte
tinten en ten slotte de bruikbare
mengsels voor de weergave van de
huidkleur. Als illustratie vinden we
— naast de kleurenafdrukken —
werk afgebeeld van Christopher
Baker, Moira Clinch, Annie Williams, David Curtis en John Lidzey.
Naast een hulp bij het zelf experimenteren met kleurmengsels zal
het boekje voor de (beginnende)
aquarellist(e) nuttig zijn bij het kiezen van kleurtinten in tubes of napjes in de Winkel. Dit werk is de
vertaling van het oorspronkelijk in
het Engels verschenen boek 'Water
R.D.
Color Painter' s' .
• Jules Welling

Taxibedrijf Antiloop en andere
taalcuriosa, uitg. M&P/Weert,
1991, verdeeld door Standaard Uitgeverij, Belgielei 147A, 2018 Antwerpen, 100 x 180 mm, 95 blz.,
paperback 215 fr. - Wie van spelen
met de taal houdt, wie zich amuseren kan met rare taalkronkels, komt
zeker aan zijn trekken in de verzaan vWelling, die
melbundeltjes
daarin zijn taalartikels uit het tijdschrift `Onze Taal' — al of niet
herwerkt — verzameld heeft. Op
zijn eerste uitgave `Vishandel Hein
Graat en andere taalcuriosa'(1990
bij dezelfde uit ever kreeg hi' zoveel reacties van lezers, dat hi'j heel
wat van de ingezonden rariteiten
i.v.m. onze Nederlandse taal in onderhavig boekje heeft opgenomen.
Wat bedoeld wordt met `taalcuriosa' ? Een voorbeeld: door telkens
den letter we g te nemen wordt de
jongensnaam 'Maries' eerst vrouwelijk (Marie), dan weer mannelijk
(Arie) en tenslotte weer vrouwelijk
(Rie). Een ander stukje handelt
over `onnamen': door een combinatie van voor- en familienamen,
krijgen we soms een heel frappante
naam (= onnaam): de auteur heet
Welling, wanneer 'Karel' Welling
alleen de initiaalletter van zijn
voornaam zou schrijven, krijg je
K. Welling ! En wie 'Worst' als
familienaam heeft(wat in Nederland vrij gebruikelijk is), hoedt
zich ervoor een nieuwgeboren
zoontje 'Hans' te laten doen !
Dergelijke en massa' s andere taaleigenaardigheden krijg je in dit
echtgeestig boekje voorgeschoteld. Verrukkelijke lectuur ! R.D.
• P.C. Paardekooper

ABN-Gids. Taalnormboek, uitg.
Standaard Uitgeverij, Belgielei
147a, 2018 Antwerpen, 1990, 105

x 165 mm, 362 blz.,pocket 295 fr.
- De ABN-Gids is een begrip geworden in Vlaanderen en zeker bij
de schoolgaande jeugd, want niet
weinig talrijk zijn de scholen waar
deze Taardekooper' als (neven)handboek in de lessen Nederlands
is. Dat er een 10de (bijingewerkte) druk nodig was, zal
daaraan ook niet vreemd zijn. De
titelpagina vermeldt heel duidelijk
`taalnormboek' en in zijn `Woord
vooraf' gaat Paardekooper daar
uitgebreid op in (ik gebruik met
opzet niet `uitweiden over' : dat
wordt op blz. 325 in deze ABNGids vervangen door `uitvoerig
spreken' ). En meteen hebben we
hetprobleem aangeraakt waarmee
veel Vlamingen i.v.m. dit boekje
worstelen: waarom ' vervange
Paardekooper zoveel woorden die
in Vlaanderen toch zeer verbreid
zijn ? M.a.w. ze aanvaarden niet of
nauwelijks de `taalvoorschriften'
die Paardekooper vanuit zijn
Noordnederlandse oorsprong oplet. Ze hebben het zo moeilijk om
van hun (min of meer) algemeen
Vlaams afstand te doen en consequent de Noordnederlandse taalnorm te accepteren. In dit opzichtis
dit boek controversieel: door de
enen als `heiligmakende evade''
geprezen, door anderen verguisd.
Vlaanderen heeft een jarenlange
traditie van taalzuivering en taalzuiveringboeken, o.m. de `Nederlandsche Taal ids' van Constant
Peeters uit 1930(waarvan Paardekoopers taal ids een bewerking is),
de werken van Dr. Jan Grauls,
Maarten van Nierop, Prof. Joos
Florquin, Dr. J. Noe, A. Mussche,
Dr. Marc Galle, H. Heidbuchel,
Paul Cockx ..., de A.B.N.-kernen
uit onze jeugdjaren, de tijdschriften `Taalbeheersing in de praktijk '
(uitg. UGA, Kortrijk-Heule) en
`Nederlands van Nu' van de Vereniging Algemeen Nederlands
(Brussel) ... om nog te zwijgen van
tal van radio- en TV-programma' s
i.v.m. taalzuivering ... Paardekooers Taal ids neemt daarin een
P
mooieplaats in en heeft onmiskenbaar bijgedragen tot het `uitzuiveren' van het Nederlands in Vlaanderen en doet dat nog steeds. In
deze 10de druk is het `voorwerk'
`aanzienlijk uitgebreid om het geschikter te maken voor vormen van
klasgebruik' . Bedoeld wordt ca
100 blz. taalartikeltjes (over spelling, spraakkunst, stijl, woord ebruik) die op zichzelf een heus taalboek vormen, waarin heel wat te
leren valt over hetgebruik van onze
taal. Daarna volt het eigenlijke
woordenboek. De dialectwoorden,
of verkeerd gebruikte AN-woorden worden als trefwoorden opgenomen en vervangen door het correcte Nederlandse woord(al of niet
voorzien van uitleg).
R.D.

• P.M. Nieuwenhuijsen

Beter Nederlands, uitg. Het Spectrum/Utrecht, 1990, verdeeld door
Standaard Uitgeverij, Belgielei
147A, 2018 Antwerpen, Prisma
Pocket 2652, 108 x 183 mm, 249
blz.,paperback 295 fr. - In zijn
inleiding formuleert de auteur zelf
de bedoeling van dit boek: 'In de
eersteplaats wordt u op het spoor
gezet van het reflecteren op de taal''
en anderzijds `toont en bespreekt
het een aantalgevoelige kwesties,
die op een of andere manier met
fouten te maken hebben.' (blz. 9).
De hulp die het boek belooft, wordt
door de auteur op een belerende/
betogende manier gepresenteerd:
hi'j spreekt de lezer met 'u' aan en
herhaaldelijk verschijnt hijzelf onder de ik-vorm ten tonele. Het uitan gspunt bij de taalreflectie moet
g
zijn: is wat u zegt of schrijft, dat ene wat u ook bedoelde of is wat de
ander zegt/schrijft, datgene wat u
denkt dat hi' ze t/ schrijft en de
auteurpoogt daartoe een analysemodel aan te kaarten. Daarnaast
geeft hi' een soort inventaris van
gevoelige punten in het Nederlands. De auteur die `doctorandus
in de Nederlandse taal- en letterkunde' is, noteert over zichzelf dat
hi' een `gemiddelde Nederlander'
is 'met een bovengemiddelde kennis van het Nederlands' . Of dit een
garantie is voor de kwaliteit van
zijn betoog, laat ik eerlijkheidshalve aan de lezer over. Feit is wel dat
iedere echte `taalminnaar' die
houdt van eenportie taaldiscussie
hier ruimschoots zijn gading zal
vinden en als hi' daarbij dan ook
nog `beter Nederlands' spreekt/
schrijft, zal ook de auteur in zijn
opzet zijn geslaagd. Op blz. 112
noteert hi'j (sub: Vlaams) dat in het
boek typisch Belgische (sic) taalelementen slechts sporadisch ter
sprake komen. Waarvan akte ! Anderzijds stoort het me als Vlaming
dat de auteur het steevast heeft over
Belgisch als hi' het over de Nederg
landse taalvarianten in Belie
heeft. Op blz. 90 neemt hi' in een
reeks woorden waarbij hi' `taalkundige' uitleg geeft als lemma het
woord 'Belgisch' op met als `verklaring' : Vlaams ! Ik vraag me echt
af of Drs. P.M. Nieuwenhuijsen de
taalsituatie in Vlaanderen enigszins (laat staan:grondig kent).
Hier in Nlaanderen' duiden we
(sinds jaar en dag) de Nederlandse
standaardtaal aan met A(lgemeen)
N(ederlands) en niet met A(lgemeen) B(eschaafd) N(ederlands),
zoals de auteur dit doet. Heeft hi' er
weet van dat er in Vlaanderen een
V(erenigd) A(lgemeen) N(ederlands) of de V.A.N. bestaat die
door middel van heel wat acties en
het tijdschrift `Nederlands van Nu'
hetgebruik van de standaardtaal
ander de Vlamingen bevordert ?

Dat dit boek anderzijds wel interessant is en voor taalliefhebbers aangename en instructieve lectuur kan
zijn, wil ik graag onderschrijven.
R.D.
• Odile Perrard

Marco Polo/Euro Disney Resort.
Met tips van kenners, uitg. M&P
Uitgeverij/Weert, verspreid door
Standaard Uitgeverij, 2018 Antwerpen, 1992, 117 x 190 mm, gall.
met kleurenfoto' s, 96 blz., 195 fr.
- Nog maar net had Euro Disney
zijn poorten geopend op het Europese vasteland of de Marco Polo
gids (een vertaling van een uit
van Hachette / Mairs Geographischer Verlag) was in het Nederlands taalgebied voorhanden. Deze
gids — waarvan ook de kaften gebruikt werden om wegenkaartjes,
plattegrond en reisbeschrijving per
vliegtuig,
trein, auto af te drukken
— is een erg praktisch boekje geworden: een kenmerk ten andere
waarmee de Marco Polo-reisgidsen naam hebben verworven. Het
biedt een concreet antwoord op alle
vragen die bezoekers van Euro Disney Resort zich zouden kunnen
stellen en het zal zelfs veel vragen
voorkomen. Je leest er wat er zo
allemaal in Euro Disney kan bezien
of bezocht worden, waar je wat
kunt eten en drinken, waar je kan
overnachten en tegen welke voorwaarden, wat hetgehele bezoek (al
of niet met medereizigers ) zal
kosten... m.a.w. een omzeggens
complete reisgids in een goed-inde-handliggend boekje. Op te merken valt dat deprijzen in Franse
frank zijn opgegeven, maar op blz.
96 vindt men een tabelletje voor
omrekening van Franse frank naar
Nederlandsegulden en Belgische
frank ! De auteur rekent voor dat
`eengezin met twee kinderen dat
het niet al te bont maakt'per dag in
hetpark 1500 tot 1800 FF zal
uit even (m.a.w. tussen 9.750 a
12.000 BF).
R.D.
• Timon Stevens

Kalligrafie van A tot Z. Een leidraad voor het schnjven en tekenen van letters en teksten, uitg.
Cantecleer/De Bilt, verspreid door
Uitgeverij Westland, Theo van
Cauwenberglei 101, 2900 Schoten,
1989, series `Werken & Spelen' ,
145 x 210 mm,geIllustreerd (zw.w. en kleur), 160 blz.,paperback
498 fr. - In 1989 verscheen de 8ste
druk van dit werk, wat meteen zijn
degelijkheid bewijst. Het opzet van
dit boekj,
e zegt de auteur zelf, is
stap voor stap de kunst van het
schoonschrijven — kalligrafie —
bij te brengen en hi' mikt daarbij op
beginners. De instructie gebeurt
aan de hand van vele voorbeelden.
Na uitleg over alle benodigdheden
begint hi' met de `vormgeving van

409

410 letters' en komt zo tot 'teksten' . Er
worden ook eengroot aantal 'alfabetten' aangeleerd en we krijgen
informatie bij de techniek van de
blokschriftpen, de rondschriftpen
en de spitse pen. Ook fantasieletters komen aan bod en de auteur
vraagt aandacht voor de ' vlakverdeling' van het werkblad. Verder
wijst hi' op tal van gelegenheden
waarbij kalligrafie kan gebruikt
worden. Tot slotgeeft hi' nog twee
bladzijden 'verdere informatie'
(o.m. aanbevolen boeken), maar de
opgegeven adressen hierbij zijn
uitsluitend voor Nederland bedoeld. Interessant is de 'verklarende woordenlijst' (4 blz.) met
woorden en termen die vaak in de
literatuur over kalligrafie voorkoR.D.
men.
• Joris A. Peeters

Kalligrafisch Modellenboek. Het
schrijven, tekenen en schilderen
van teksten, initialen, ornamenten,
miniaturen en heraldischefiguren,
uitg. Cantecleer/De Bilt, verspreid
door Uitg. Westland/Schoten,
1991(3e druk), 195 x 275 mm,
gall. met zw.-w. en kleurenvoorbeelden, 64 blz., genaaid 498 fr. De titel is zoveel omvattend dat hi'
meteen de inhoud van het boek
schetst. De auteurpubliceert met
dit boek het materiaal dat hi'j al
jaren gebruikt in zijn cursus `Kalligrafie en Middeleeuwse boekenverluchting' en de opgenomen
voorbeelden zijn vaak werkstukken van zijn leerlingen. Na een
paar bladzijden algemene informatiegaat hi' met de lezer-leerling op
weg om stapsgewijs de wondere
wereld van de kalligrafie te ontdekken en zichgaandeweg te oefenen
in het kalligraferen (' schoonschrijven' vindt Peeters een verkeerde
vertaling !) Na wat oefening met de
kalligrafische pen worden een aantal alfabetten aangeleerd (deel I).
In deel II leert de lezer hoe met verf
om tegaan bij het kalligraferen en
dit aan de hand van een bewerking
van een `middeleeuws modellenboekje' . Deel III geeft nog meer
voorbeelden om eengeschreven
tekst verder op te smukken. Ten
slotte verschaft de auteur nog enkele recepten voor het zelf vervaardigen van inkt of verf. Bij verwijzing
naar de 'winker voor aankoop van
kallirafie-materiaal
staat enkel
g
een adres in Nederland vermeld:
Vlaamse lezers moeten maar zelf
`op jacht' aan ! Een inlegbladje
met verwij zing naar verkoopadressen in 'Vlaanderen' , is toch een
haalbare kaart(wat een `mil'R.D.
nen' zal kosten) !
• Marjolein Bastin

Da boek uitg. Bosch & Keuning/
Baarn, 1991, verspreid door Uitg.
Westland, Th. van Cauwenberglei

101, 2900 Schoten, 215 x 275 mm,
genlustreerd, z.p., gebonden,
1.190 fr. - Dit boek bestaat uit ontelbare tekeningen van natuurillustratrice Marjolein Bastin (o.m.
oed bekend bije d lezer(e)s(sen
g
)
van het weekblad Libelle waarin ze
wekelijks haar schitterende tekeningen liet afdrukken). In onderhaze de natuur dag na
vig boek voltg
dag op de voet en in sierlijk handschrift en aansprekende, natuurgetrouwe tekeningen beschrijft ze
wat de natuur haar laat beleven
rondom haar woning en op haar
wandeltochten. `Eigenlijk heb ik
voor mezelfgeen woorden nodig' ,
schrijft ze vooraan in het boek en
ook voor de recensent zijn er weinig woorden van doen om dit boek
te duiden: schitterende illustratie
bij een boeiende tekst ! Aanbevolen voor wie de natuur in aquarel
evat wil beleven. R.D.
g
• Charles Reid

Bloemen in aquarel, uitg. Cantecleer by, de Bilt, 1991, verspreid
door Uitg. Westland, Th. van Cauwenberglei 101, 1900 Schoten,
gall. met zw.-w. en kleurenreprodukties, 235 x' 310 mm, 142 blz.,
gebonden 1.090 fr. - Dit boek is een
Nederlandstalige bewerking (vertaling van M. van Dijk-Cuppen)
van het oorspronkelijke Amerikaanse werk 'Flowerpainting in
Watercolour' dat reeds in 1979 in
New York werd uitgegeven en voor
het eerst in 1984 door Cantecleer
op de markt werd gebracht. Het
betreft hier de vijfde druk in pakweg 7 jaar. Dit zegt al genoeg over
de aantrekkingskracht van het boek
op heel wat liefhebbers van het
aquarelschilderen. Dit kan wellicht
verklaard worden uit depraktische
bruikbaarheid van het boek dat als
een degelijke handleiding werd uitgewerkt en met navolgbare voorbeelden werdgestoffeerd. Een cursusboek dat niet ontgoochelt. Ten
andere de auteur — zelf eengevierd kunstenaar en docent aan de
kunstacademie in Connecticut
(USA) is niet aan zijn proefstuk
met dit boek: hi'j publiceerde al
heel wat informatieve boeken over
schilderen in aquarel en olieverf.
Na de(gebruikelijke) uitleg over
materialen en uitrusting bespreekt
hi'j eerst het bloemen tekenen, het
gebruik van het penseel, de
(kleuren)waarden en de compositie. Dan volgt nog een `Schildetentoonstelling' waarin zeven
rijen
voorbeelden van bloemenschilderijen worden afgedrukt. Daarna
aat de eike
genlijcursus van start:
g
aan de hand van 18 logisch uit ewerkte demonstraties brengt hi' de
amateur-aquarelist(e) op de hoogte
van de technieken, vormen en belichting. Hierbij speelt de stapsgewijze opbouw van het uitgewerkte

voorbeeld een fundamentele rol die
inspirerend zal werken op elke
`cursise . Het werk wordt afgesloten met een literatuurlijst en een
alfabetisch register dat verwijst
naar alle behandelde detailonderwerpen in het boek. Dit boek zal
nog meerdere herdrukken beleR.D.
yen !

le er, sfeerlichtje en wandversiering). Bij iedere techniek wordt
praktische uitleg verschaft in
woord en afbeelding. En vooral dat
laatste maakt het boekje zo aantrekkelijk en instructief. leder 'pergamano-ist(e)' zal ermee in de
R.D.
wolken zijn.
• Paul Korenhof & Anneke
Roele (red.)

• W.R. van der Zee

Vlam van de Geest. Gebeden uit de
oecumene, uitg. H. Kok/Kampen,
1991, verdeeld door Denis & C°
bvba, Sterckshoflei 28-30, 2100
Deurne, 120 x 210 mm, 72 blz.,
paperback 298 fr. - N.a.v. de oecumenische bijeenkomst in Canberra
(1991) werden degebeden en gezangen uit de meest uiteenlopende
geloofstradities gebundeld in een
`worshipbook' (een voor de gelegenheid eerbiedwaardige uitgave)
met als titel 'In Spirit and in Truth'.
Dit boekje nu bevat een aantal gebeden uit dat 'worshipbook' , vertaald en bewerkt door Ds. W.R. van
der Zee, secretaris van de Raad van
Kerken in Nederland. Christenen
uit de hele wereld komen hierin aan
het woord en het resultaat is een
zeergevarieerd gebedenboekje,
waarvan degebeden rond een aantal thema' s werdengegroepeerd,
vb. aanroeping, verootmoediging,
lof en aanbidding, geloofsbelijdenis, voorbeden, zending en ze en.
Een verruimende kijk op de geloofsuiting van een wereldkerk.
R.D.

• Martha Ospina

Pergamano in al haar facetten,
uitg. La Riviere & Voorhoeve/
Kampen, verspreid door Firma Denis & C°, Sterckshoflei 28-30,
2100 Antwerpen (Deurne), 1991,
geill. met kleurenfoto' s en zw.-w.en 190 x 260 mm, 48 blz.,
tekening,
390 fr. - Over Pergamano' (merknaam) mag dan al heel wat gepubliceerd zijn, dit boekje blijkt dat toch
heel interessant voor wie al wat
vertrouwd is metpergamano of het
kunstig werken met perkamentpaier. Na het voorwoord over wat
P
ergamano precies is en waar die
p
creatieve hobby vandaan komt
(via Spanje naar Columbia, ZuidAmerika en Europa) worden de
verschillende technieken (overtrekken, dorseren, schilderen, ciseleren, perforeren en knippen) voorgesteld. Daarna volt uitleg over
de materialen en het werkterrein
vanpergamano (wenskaarten, broches, oorbellen, doosjes). Tenslotte volgen 'Tips' en informatie over
het aanleren vanpergamano. De
rest van het boekje (d.w.z. van blz.
12 t/m 48) wordtgewijd aan het
vervaardigen van wenskaarten,
broches, oorbellen, doosjes en
varia-objecten (cadeau-labels, enveloppekaart, menukaart, boeke-

Luister CD-Gids '91-92. Selectie
van aanbevolen klassieke CD's,
uitg. La Riviere & Voorhoeve/
Kamen
, verspreid door Denis &
P
C°, Sterckshoflei 28-30, 2100 Antwerpen/Deurne, 1991, 135 x 210
mm, 206 blz.,
paperback 398 fr. Wie kan nog de produktie van klasen nu de firma' s
sieke CD's volg,
iedere maand tientallen nieuwe uitvoeringen op de markt brengen ?
De vraag bij de aanschaf van dergelike muziekschijfjes is vaak: is dit
van de bewuste compositie een
goede/de beste uitvoering ? Onderhavig CD- ids geeft hierop (meestal) het antwoord, met dien verstande dat een oordeel over een
artistiekeprestatie zeer subjectief
is/blijft. Deze ids is een bundeling
van recensies van CD's die verschenen in het maandblad `Luister'
tussen aug. 1990 en juli 1991. Het
maandblad `Luister' (tot mijn verwondering wordt in het boekje nergens informatie over dit tijdschrift
meegedeeld) werkt bij de bespreking van de CD'ss met quoteringscijfers tussen 1 (onaanvaardbaar)
en 10 (uniek). In degids nu werden
alleen die recensies opgenomen
die minimaal een 8(goed) als uitvoeringskwalificatie toegewezen
kregen. Het boek bestaat uit drie
delen: 1. Klassiek, 2. Verzamel
CD's, 3. Operauitvoeringen. De
recensies zijn alfabetisch gecatalogeerd op de naam van de componist
van Adams tot Zimmermann en de
(
referentie-gegevens behelzen verder: naam van de compositie, uitvoerder(s), dirigent, referenties
van de uitgave en de rapportcijfers
van de uitvoering en opname.
D.m.v. een drieledige categorie (A,
B, C) worden tevens de prijzen
meegedeeld: meer dan 40, tussen
25 en 40 en minder dan 25 Ned.
gulden. Daarna volt de eigenlijke
recensie die afgerond wordt met de
aanduiding van digitale opnamecode (ADD-DDD) en de totale
speelduur in minuten. Achterin is
een register op componistennamen
opgenomen, wat het opzoeken van
een bepaalde CD erg vergemakke. Als ik een aantal recensies
lijkt
van CD's die ik zelf bezit (en ken)
erop nalees, moet ik erkennen dat
de meeste besprekingen voldoening schenken en in sommige gevallen me op iets attent maakten
wat me was ontgaan. Deze gids
betekent voor mij althans een vei-

lig baken bij de uitbreiding van
R.D.
mijn CD-collectie.
• Mara Piek-van Slooten (eindred.)

Boek en Jeugd '91-'92. Gids voor
jeugdlektuur, uitg. Collectieve
Propaganda van het Nederlandse
Boek, Amsterdam en Nederlandse
Bibliotheek en Lektuur Centrum,
Den Haag,
1991, 150 x 220 mm,
geill. met tekeningen uit jeugdboeken overgenomen, 247 blz., paperback 250 fr. - Wie met jeugdlectuur te maken heeft(ouders,
leerkrachten en bibliothecarissen)
weet hoe moeilijk het is zicht te
krijgen op de actuele produktie van
kinder- en jeugdboeken. Onderhavige ids (die jaarlijks verschijnt)
wil/zal voor ditprobleem een goeie
hulp en leidraad zijn. Er werden
1600 boekengerecenseerd en overzichtelijk ingedeeld volgens leeftijdsgroep (tot 4 jaar, vanaf 4 jaar,
vanaf 9 jaar, vanaf 12 jaar), genre
(rentenboeken,
voorleesboeken,
P
strips, informatief, planten en dieren, muziek-dans-beeldende kunsten, verhalen,gedichten, enz.).
Ditjaar zijn er twee 'specials' voor
onderwijsdoeleinden opgenomen
(m.a.w. verzameling van boeken
rond een thema waarmee in de klas
kangewerkt worden): wonen (basisschool) en `misdadig' (boeken
i.v.m. misdaden voor 12 tot 16
jaar). Er is verder een afdeling voor
`kinderen die moeite hebben met
lezen', `woordenboeken en encyclopedieen' en boeken die nog wel
te verkrijgen zijn (en besproken
werden in vroegere gidsen), maar
niet meer opgenomen werden (om
ruimte winnen). Ook is er heel wat
interessante informatie i.v.m.
jeugdliteratuur te vinden: bekroningen, instellingen die zich bezig
houden met jeugdliteratuur. Tot
slot registers op onderwerpen, auteurs en illustrators. Voor Vlamingen is het aangenaam verwijzingen
te vinden naar Vlaamse instellingen: o.m. Vlaamse Bibliotheekcentrale, Goudbloemstraat 10,
2000 Antwerpen en Infodok, Brabanconnestraat 95A, 3000 Leuven,
waar men tevens deze gids kan bestellen. Aanbevolen. Wat zout op
een slakje: in Vlaanderen duiden
we de munteenheid niet aan met
`francs' maar met (het stoere !)
frank !
R.D.
• Angelo Di Berardino (editor)

Encyclopedia of the Early Church,
uitg. James Clarke & Co Ltd, PO
Box 60, Cambridge CB1 2NT,
1992, 2 dln,geill. in kleuren en
zw.-w., 297 x 210 mm, 1200 blz.,
gebonden £ 95.00 per deel
(+£ 8.00port). - Dit volumineuze
werk werd uit het Italiaans vertaald
door Andrian Walford en werdgeschreven door tal van auteurs. In
alfabetische orde zijn er meer dan

2500 lemmata opgenomen. We
vinden er zowel figuren, termen,
plaatsen, kunstwerken ... in terug.
Telkens werd onderaan een beknopte bibliografie toegevoegd.
Iedere item werdgeschreven door
een auteur die als specialist voor
zijn yak bekend staat. Kaarten en
illustraties (zowel in kleur als
zwart-wit) werden achteraan toeevoegd bij deel twee, met in de
g
tekst verwijzingen ernaar. Het geheel heeft een traditionele, sobere
maar nette vormgeving in twee kolommen. Noch die kolommen,
noch depagina' s werden genummerd. De uitgave is zeker een nuttig naslagwerk. De meestal korte
teksten brengen de gebruiker enkele samenvattendegegevens en verwizen voor meer documentatie
naar de bibliografie. De boeken
zijn zowel interessant voor
(kunst)historici als voor theologen,
voor archeologen als filosofen. Het
tweede deel eindigt met vergelijkende tabellen met een chronoloisch overzicht van het leven van
g
Jezus, depolitieke als culturele
ebeurtenissen tussen 40 voor Chr.
g
en 740 na Chr. Dit is meteen de
periode waarover het boek handelt.
J.L.M.
• C.J. Aarts & Willy Tibergien

Aarts' letterkundige almanak voor
het Gerard Vanter-jaar 1992, uitg.
C.J. Aarts & Podziecentrum, Amsterdam & Gent, 1992, verspreid
door uitg. Contact, Elsbos 33, 2520
Ede em, 118 x 180 mm, 168 blz.,
genaaid 398 fr. of f 19,22 (bestellen kan eveneens bij het Poeziecentrum, Hoornstraat 11, 9000 Gent). Deze uitgave is de 10de in de reeks
van de Aarts' literaire jaarboeken
(met een onderbreking van 1988 tot
1990) en staat in het teken van de
100stegeboortedag (op 11 april)
van Gerard Vanter, alias Gerard
van het Reve, varier van de schrijvers Karel van het Reve en Gerard
Reve. Gerard Vanter was o.m. auteur van kinderboeken,geschiedkundig en journalistiek werk, romans enporno. In het werk van zijn
beide literaire zonen wordt hi' trouwens vereeuwigd. Het themagedeelte (ca. 75 blz.) van deze almanak is dan ook aan hemgewijd en
omvat zijn biografie, bespreking
van zijn werk, een verhaal van zijn
hand, achtergrondinformatie en
foto's. Andere ingredienten van
deze erg informatieve uitgave zijn:
de literaire kalender(de verjaardagskalender van levende en afgestorven auteurs) met tussendoor
letterkundige dynastiedn' , o.m.
die van Huizinga (met Johan,
Leonhard, Menno ter Braak), de
dynastie Van Vloten (met Frederik
van Eeden, Albert Verwey), van
Van het Reve(met Gerard Vanter,
Karel van het Reve, Gerard Reve),
van Gezelle (met Guido, Caesar,

Stijn Streuvels, Jo Gisekin en Ludo
Simons), van Van der Hallen (met
Ernest, Oskar en Katelijne), van
Van Gogh (met Vincent, Theo,
P.H. SchrOder), van Perk (met Jacques), van Busken Huet, van Broedelet(met Remco Campert), van
Loveling (met Rosalie, Virginie en
Cyriel Buysse), van Walschap (met
Gerard, Carla en Bruno). Verder
een list van hoogbejaarden (vb.
F.R. Boschvogel 92 jaar, Julia Tulkens 90jaar), jubeljaren en eeuwelingen. De Prijslijst 1988-91 vermeldt de bekroonde auteurs van
Internationale Prijzen, gezamelijke Nederlandse en Belgische Prijzen, de afzonderlijke Nederlandse
en Belgische Prijzen. De Dodenakker 1942 (50 jaar geleden) en
1988-91geeft een overzicht van de
overleden auteurs in de vermelde
jaren. Van een aantal overledenen
uit 1990-91 wordt een mini-biobibliografie opgenomen. De overledenen worden ten slotte nog gecatalogeerd in ' oudgeworden' en
j onggestorven' . De `verrassing '
als afsluit van het boek vermeldt
dat alle vroegere almanakken nog
te verkrijgen zijn en waarbij vermeld wordt dat 'deporto' ten laste
is van de uit ever, waarbij Vlamingen onwillekeurig aan de lekkere
wijn zullen denken
R.D.
• L.A.M. Goossens en
J.J.A.M. Sprangers

Kunst voor de ziel. Sporen van individuen en hungeloofswereld op
devotieprenten, uitg. J.H. Gottmer/
Haarlem, 1992, verdeeld door Uitgeverijen, Sin el 262, Edelinckstraat 9, 2018 Antwerpen, geIll. in
zw.-w. en kleuren, 170 x 240 mm,
112 blz.,genaaid 700 fr. - Van
5 april tot en met 28 juni 1992 lie
in het Breda' s museum (Ned.) een
tentoonstelling 'Kunst voor de
ziel' , waarbij een aantal hoofdzakelijk Vlaamse devotieprenten uit
deperiode 1650-1850 werden
geexposeerd. Het ging vooral over
' sanctjes' uit de eigen museumcollectie, aangevuld met enkele merkwaardige specimen uit een priveverzameling. De organisatie ervan
gebeurde ter gelegenheid van de
75ste verjaardag van Mgr. Hubertus Ernst, achtste bisschop van
Breda. Onder dezelfde titel verscheen een fraaigefflustreerd boek,
dat de expositie begeleidde. Het
werd enerzijds geschreven door J.
Sprangers, die het ruime inleidende hoofdstuk voor zijn rekening
nam, en anderzijds door L. Goossens, die depassende en uitgebreide bijschriften bij de illustraties
opstelde. Die veertig platen, in
kleur afgedrukt op een zwarte achter rond, bieden een goed overzicht van de iconografie, de ornamentiek, de soorten en de vormen.
De inleiding bezorgt ons niet alleen
de historische evolutie van die

prenten, maar besteedt eveneens
aandacht aan het Joel, de soorten
en de teksten. Ook hetgebruik ervan komt ruimschoots aan bod. Die
aspecten vonden we trouwens
eveneens in de tentoonstelling, en
specifiek in de overzichtelijke diamontage, terug. De zwart-wit afbeeldingen en de titel van de hoofdstukken die midden degedrukte
en, storen wel
tekstpagina' s prijk
de leesbaarheid. Een fraaie realisatie die navolging verdient. J.L.M.
• Piet Lenders

Ontstaan engroei van de Universiteit van Antwerpen, uitg. Garant
Uitgevers n.v., Tiensesteenweg
883, 3010 Kessel-Lo, 1991,geill.
met 22 foto's en reprodukties van
documenten, 160 x 240 mm, 80
blz., paperback 400 fr. - De Universiteit Antwerpen is van recente datum. Ze heeft een unieke structuur:
het resultaat van de vele standpunten en meningsverschillen die haar
oprichting hebben beInvloed. Essentieel daarbij was de (niet altijd
fraaie) strijd tussen de voorstanders van resp. een rijksuniversiteit
en een vrije, confessionele instelling. Maar vooral is duidelijk dat in
de havenstad de eis naar een eigen
universiteit altijd alle bevolkingsla en heeft beroerd. Deze plaquette van Prof. em. Piet Lenders, s.j.,
die de helegenesis van de Universiteit Antwerpen heeft gevolgd (en
er ook een actieve rol ingespeeld
heeft) beschrijft de strijd voor universitair onderwijs te Antwerpen
vanaf de allereerste aanzet, met de
meningsverschillen, de misverstanden, de compromissen, de samenwerking enz. en de resultaten tot op heden. Ze voert daarbij
ook degrote tenoren van toen tot nu
ten tonele, met hungelijklopende
en tegengestelde doelen, met hun
juiste en verkeerde inschattingen.
Uit dit alles blijft dat, hoe moeizaam haargeschiedenis ook is geweest, de Universiteit Antwerpen
een opmerkelijke realisatie is.
• Roger Binnemans en
Raoul van den Boom

Antwerpen, stad met vele gezichten, uitg. Editions Du Perron, rue
du Parc 44, Parc industriel, 4432
Alleur, 1991,geIll. met ca. 240
kleurenfoto' s; 240 x 315 mm, 212
blz.,gebonden 1.990 fr. - Een fraai
nieuw fotoboek over Antwerpen,
dat eveneens in een aparte Franse
en En else uitgave verscheen.
Raoul van den Boom (1937) fotog
rafeerde een actueel stadsbeeld,
levendig, persoonlijk, met aandacht voor het bredepanorama van
de stad aan de stroom en evenzeer
voor de mensen en hetpoetische
detail. Een kleurenfotografie die
zonderpretentie een heel spontane
en enthousiaste indruk maakt: het
registreren van het plezier van kij-
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ken en ontdekken:precies wat een
dergelijk fotoboek nodig heeft. Het
is informatief en feestelijk tegelijkertijd. Er zijn platen waar je bij
stilstaat alleen maar omdat ze
mooi, knap gemaakt zijn (de koets
vanpp. 32/33 is er zo een). Er zijn
vier hoofdstukken: degeschiedenis (kerken, oudegebouwen en
straten, monumenten); de mensen
(een hartverwarmend beeld van de
kosmopolitische havenstad, mensen uit alle windstreken); de stad
btj avond (cafés en bars, maar
ook theater, opera, internationale
sportevenementen); tenslotte de
haven (groter dan de oppervlakte
van Paris, de schepen, de haveninfrastructuur). Roger Binnemans
(1932), bekendpublicist van Antverpiensia, schreef een boeiende
historische inleiding, de onderschriften en langere commentaarstukken die de beelden begeleiden
van uit een authentiek Antwerpse,
soms ook zelfironiserende, kijk op
het reilen en zeilen van de stad. De
layout is strak gehouden, maar de
afwisseling van dubbele, voile,
halvepagina' s en kleine vignetten
zorgt toch voor een goede ritmische opbouw. Een boek dat druktechnisch enqua reproduktiekwaliteit uitstekend verzorgd is.
Gemaakt met een hart voor Antwerpen.
K.v.D.
• Kultureel Jaarboek 1990

Kultureel Jaarboek 1990, uitg.
Provinciebestuur Oost-Vlaanderen, Gent, 1992, genaaid 360 fr.
(+ 25 fr.portkosten) te bestellen
via overschrijving op nr. 0910059890-70, Prov. Oost-Vlaanderen, Kulturele Publikaties en Aktiviteiten, Vogelmarkt 17, 9000
Gent. - Met de jaargang 1990 is het
Kultureel Jaarboek voor de Provincie Oost-Vlaanderen aan zijn vierenveertigste editie toe en is onderhand uitgegroeid tot een vaste
waarde, een oerdegelijke traditie.
Dat deze traditie verre van doodbloedt, mag blijken uit dit Jaarboek, dat weer meer dan 300 blz.
telt. Dat lit uiteraard gedeeltelijk
aan hetgrote aantal monumenten,
stads- en dorpsgezichten en landschappen dat in 1990 in OostVlaanderen werd beschermd, resp.
drieenveertig (waaronder negenendertig 18e-eeuwse 'hotels' in
Gent), a cht en drie. Maar daarnaast
dient toch ook te wordengewezen
op de talrijke overzichtsartikels
vangastauteurs over de meest uiteenlopende aspecten van het culturele leven in onze Provincie, zoals
de bijdragen over 'Tien jaar Poeziecentrum' , 'Het amateurtoneel in
Oost-Vlaanderen 1982-1990' door
Guido Goedeme, 'Het toneelleven
te Gent 1989-1990' en 'Arca-teater
1950-1990' door dr. Jozef De Vos,
`Het N.T.G. bestaat 25 jaar' door
Frans Redant, '25 jaar Vlaamse

Federatie van Jonge Koren
(V.F.J.K.)' door dr. Gilbert Martens, Internationaal Filmgebeuren
van Vlaanderen - Gent' door Walter Provo, 'Het Archeologisch Museum van Zuid-Oost-Vlaanderen te
Zottegem-Velzeke' door conservator Marc Rogge en `Maatschappelike achterstelling en de rol van het
welzijnswerk, c.q. het opbouwwerk' doorprof. dr. Herman Baert.
Ook andere jaarlijks terugkerende
rubrieken zal men in deze 44ej aarg
an g aantreffen. Zo wordt in dit
jaarboek ook weer verslag uitgebracht over deprovinciale prijzen
en de daarop aansluitende huldig
in en, de opleidingscursussen
voor kandidaat-bibliotecarissen en
voor archiefbeheer, de tornooien
voor amateurtoneel, vocale en instrumentale muziek en volksdans,
de recitals voorjone
g
Oostvlaamse
solisten en de concerten door het
Lokers Kamerorkest en het vocaal
ensemble Ex Tempore, de aankoop
van kunstwerken voor deprovinciale collectie, het Bosmuseum Het
Leen, het Museum van de Vlaamse
Sociale Strijd en het Provinciaal
Molenmuseum, deprofielschets
uitgewerkt over de funktie gemeentelijke culturele medewerker
en de culturele uitwisseling met
West-Vlaanderen en Zeeland.
Daarnaast werden ook nog opgenomen: de lopende bibliografie van
de Oostvlaamse auteurs, de tabel
der openbare bibliotheken en het
overzicht — in het hoofdstuk 'Ook
ditgebeurde in Oost-Vlaanderen'
— van belangrijke culturele manifestaties die niet door het Provinciebestuur zelf werdengeorganiseerd, evenals het afsluitend
hoofdstuk 'In memoriam' ,gewijd
aan de nagedachtenis van de in de
loop van 1990 overleden Oostvlamin en die een belangrijke rol hebbengespeeld in het culturele leven.
Het origineel kaftontwerp is dit
keer van Patrick Cattoir.
• Jan De Belie

Alice van Meirvenne. Schoonheid
in eenvoud, 1990,geIll. 200 x 276
mm, 120 blz.,gebonden. - Het huldeboek dat Johan De Belie samenstelde is uitgegroeid tot een waardig en mooi geheel dat Alice van
Meirvenne tengeschenke krijgt ter
gelegenheid van haar zeventigste
verjaardag. De ondertitel getuigt
van een leven van inzet voor de
jongeren. Geen boodschap van sex
en lawaai, neen eengift van eenvoud en schoonheid, een overgave
van al het mooie dat in haar zachte
persoonlijkheid is gegroeid over al
die jaren heen en dat de kinderen,
de jeugd wist te begeesteren tot de
echte Vlaamse idealen, waar ons
yolk zo fier mag op gaan. Alice van
Meirvenne heeft door woord en
gezang het kleine, het dagelijkse
laten uitgroeien tot boeiende te-

kens die het leven blijven merken.
Velen zouden opkijken mochten ze
voor hun verjaardag een dergelijk
geschenk in handen krijgen, maar
zij die haar kennen weten dat die
schoonheid naar haar maat is en dat
onze dankbaarheid ten overstaan
van haar maar matig is ingelost
door dit boek met haar lachende
gezicht op de voorkaft.
rmdp
• Franz Hellens

Jan De Smedt, uitg. Vrienden van
Jan De Smedt, Mechelen, 1992,
Cimelia nr. 12,geIll., 127 x 175
mm, 24 blz.,geniet. - De Cimelia
Jan de Smedt van Mechelen onder
redactie van de zoon van de kunstenaar kennen hunjaarlijkse publikatie met een tweetalige tekst, oorspronkelijk in het Frans gesteld
door Franz Hellens en vertaald
door Bert Decorte. De auteurgeeft
een kortepsychologische schets
van deze Mechelse kunstenaar en
stelt: 'bij deze veertigjarige man,
die vanaf zijn geboorte een geschokt bestaan heeftgekend, treft
men een soort weerwraak aan terzelfdertijd als een drang naar rust,
die voor scheppend werk noodzakelijk
is' .
rmdp

CATALOGI
• Het Vorstenportret op munt
en biljet 1930-1991

Uitg. Nationale Bank van Belie,
de Berlaimontlaan 5,1000 Brussel,
1991,geIll. in kleuren en zw.-w.,
220 x 220 mm, 292 blz.,garengenaaid. - Hoewel degelijknamige
tentoonstelling plaats vond in 1991
in het Museum voor Geld en Geschiedenis van de Nationale Bank
van Belie n.a.v. de koninklijke
verjaardagen 60-40, is deze catalogus een werkstuk met blijvende
waarde en niet alleen voor de vele
numismaten en amateurs verzamelaars van oude munten/biljetten,
maar ook voor allen die houden van
`kunst op een kleine oppervlakte '
wat van veel munten en biljetten
kangezegd worden. Deze catalogus bestaat uit twee delen. Vooreerst een aantal inleidende beschouwingen: Historische schets
van het muntregaal; Het numismatisch vorstenportret doorheen de
eeuwen; Het vorstenportret op de
Belgische munten en biljetten. Een
kritische balans. Daarna stelt men
uitgebreid de ontwerpers van het
vorstenportret op de Belgische
munten en biljetten voor. Deze
Voorstelling omvat een biografie,
het werk en fotografische reprodukties van munten en biljetten
door de betreffende kunstenaargerealiseerd. Deze reprodukties vormen merle degrote aantrekkelijkheid van deze catalogus en heel wat
verzamelaars zullen hierin maar al

tegraag op zoek gaan. Vaak wordt
naast de afbeeldingen van munten
en biljetten ook ander beeldend
werk van de besproken kunstenaars
g
ere produceerd. Zo zien we er
schilderijen en beeldhouwwerk
van o.m. Thomas Vincotte (18501925), Godefroid Devreese (18611941), Emile Vloors (1871-1952),
Armand Bonnetain(1883-1972),
Marcel Rau(1886-1966), Louis
Buisseret (1888-1956), Jules Vanaemel (1896-1968), Carlos Van
P
Dionant (1899-1969), Harry Elstrom (1906-), Luc De Decker
(1907-1982), Roger Duterme
(1919-), Antoon Luyckx (1922-),
Jean-Paul Laene (1931-). Tot slot
treffen we er ook nog enkele munten en biljetten aan van anonieme
makers. Opvallend en eerder storend is het feit dat bij de teksten de
auteurs niet vermeld worden en we
op zoek moeten gaan naar wie wat
g
eschreven heeft. 1k kan heel veel
begrip opbrengen voor groepswerk, maar dat mag niet ten koste
zijn van individualiteit.
R.D.
• Portugese medaille

Europalia-Portugal 1991, geIll.,
217 x 220 mm, 112 blz.,gebonden.
- Tergelegenheid van het hele gebeuren 'Europalia' is ook de Portugese medaille te Namen, Brussel en
Dendermonde in de kijker geplaatst. De Portugese medaille
kreeg maar in de twintigste eeuw
een eigen identiteit door de baanbrekende deskundigheid van de in
1906 uit Parijs teruggekeerde Joao
da Silva. Tot de jaren vijftig zal hi'
er de officiele beeldhouwer blijyen. In de jaren zestig kwam een
nieuwegeneratie een stijlvernieuwing inluiden, die zijn uitdrukkingsvormen aan de Europese
mode toetste. De 'Casa da Moeda'
in Lissabon steunde en moedigde
in de jaren zeventig deze stroming
aan. De catalogus van deze tentoonstelling vormt naast een achttal inleidende teksten een volledige
inventaris (metgedeeltelijke afbeeldeng recto-verso) van de tentoongestelde medailles. De biografie van de Portugese beeldhouwers-medailleurs van de laatste
eeuw wordt eraan toegevoegd.
rmdp
• De Boodschapkapel Heverlee

Uitg. Zusters Missionarissen De
Jacht, Naamsesteenweg 575, Heverlee, 1991,178 x 228 mm,
32 blz.,geniet. - De Jacht te Heverlee is een begrip. De Boodschapkael in het H. Hartinstituut is een
P
openbaring voor wie de trappen
opkomt en in deze 'Tempel van
Licht'(F. Timmermans) voor een
korte bezinning verpozing zoekt.
Opgebouwd tusen 1930 en 1932
door architect Flor van Reeth
(1884-1975) is het een intens samenspel geworden met de glaze-

vier Eugeen Yoors (1879-1975).
Deze moderne Vlaamse christelijke kunstenaars, die mekaar in de
Pelgrimsbeweging (1924) (zie ts.
Vlaanderen, 1970, nr. 112) hadden
gevonden realiseerden een functioneel en verheven religieus bouwwerk. De catalogus overloopt de
technieken van dit meesterwerk
van architect van Reeth, maar staat
voornamelijk stil bij de glasramen
van Yoors die in een blij koloriet
een lichtendgeheel vormen met de
boodschap van aanbidding en er
elke bezoeker doen knielen van
bewondering. Een onvoldoende
geeerde kunstschat ligt te Heverlee
verscholen. Spijtig dat de belgicisten van destijds voor de basiliek
van Koekelberg een beroep deden
op deze meester van het glasraam !
Het meubilair en het altaar van de
hand van de Antwerpse kunstenaar
Rie Haan vervolledigen in zijn art
deco-stijl de harmonie van het geheel. Tenslotte is er de in 1938 door
Albert Servaesgeschilderde kruisdie er in de soberheid van zijn
we die

bruin-grauwe tonen de kleurenweelde van de kapel laat zegeviermdp
ren.
• Pool Andries (red.)

Antoon Andries - Foto' s 19351990, uitg. Provinciaal Museum
voor Fotografie, Waalse Kaai 47,
2000 Antwerpen, 1992, geill. met
42pp. zw.-w.-foto's, 210 x 297
mm, 60 blz.,
paperback 300 fr. en 1910)
Antoon Dries(Antwerp,
had een retrospectieve in het Provinciaal Museum voor Fotografie Antwerpen, die een goed beeld
eeft van het indrukwekkende
g
oeuvre dat deze 'amateur-fotog
rads' heeft opgebouwd over een
eriode van meer dan een halve
P
eeuw. A. Dries is een van de belangrijke figuren van de Belgische
fotografie, wiens oeuvre ook de
evolutie van de artistieke fotografie weerspiegelt. Het is het oeuvre
van een intellectueel die in een
striktpersoonlijke vormgeving
zijn levensinzicht/levensgevoel
formuleert. Hi'j werkt mede van uit

theoretische opvattingen die gegroeid zijn uit zijn intieme omgang
ook met de muziek en de beeldende
kunst in het algemeen. Zijn werk
van de laatste twintig jaar geeft een
schitterend ijsberg-effect te zien
(en niet te zien): de registratieve
soberheid van de fotografie van A.
Dries ontleent haar intensiteit van
uitstraling juist aan de rijke perd van de kunstenaar, die
soonlijkhei
zelf alsprive persoon onzichtbaar
blijft. Dat meest recente werk heeft
ook een meditatief karakter; het
is tegelijkertijd uitermate ingeplooid, introvert en objectiverend,
universeel. De tijd is een van de
grote thema 's in zijn werk. In soms
korte series toont de fotograaf de
din en zoals ze door de tijd worden
veranderd, aangetast. In langere
reeksen observeert Dries de din en
uit zijn directe omgeving, de eigen
biotoop, — en hi' doet dat in fotoseries die je beter begrijpt als je
denkt aan de structuur van muzikale composities. Dit werk zou ik eerder serieel noemen dan er het

woord sequenties voor te gebruiken, dat ontleend is aan de film en
de narratieve sequences van Duane
Michals: dat verwijst naar het korte
samenstellende onderdeel, terwijl
de reeksen van Dries hun specificiteitprecies danken aan het met gevoelige zorgvuldigheid opgebouwdegeheel, de serie. De mooie,
verzorgde catalogus geeft, met de
inleiding, Totograferen is zichtbaar maken' van Pool Andries,
red., en de illustratie, waaronder
eenpaar fraaie leporello-bladen,
eengoed, zij het onvermijdelijk
sterkgeresumeerd beeld van de
evolutie van dit fotografisch
K.v.D.
oeuvre.
De recensies werdengeschreven
door:
J.d.R. = Juliaan de Ridder
J.L.M. = Jean Luc Meulemeester
K.V.D. = Karel van Deuren
= Robert Declerck
R.D.
rmdp = Raoul Maria de Puydt
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_Macintosh? 15 jaar geleden nog een extraatjew
\u dagelijkse kost.
Wie had gedacht dat het allemaal zo een vaart zou lopen? Onderhand weet iedereen

van hoge resolutiebeelden en importeren van MAC files zijn daar slechts een onderdeel

wel dat we 't niet hebben over een snoepje, maar over "De MAC". Dankzij de link tussen

van. Door onze ekstreem hoge standaard qua scherpte en kontrast en een ver

traditionele fotogravure en de gebruiksvriendelijke, wijdverspreide "MAC'S", kunnen

doorgedreven kwaliteitsbewustzijn, kunnen we u dagelijks, en dit sinds 15 jaar,

we op elk niveau vlot en komplementair samenwerken met onze klanten. Verwerking

fotogravurewerk leveren van een uitzonderlijk niveau. Dus toch om van to snoepen!
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Een ongeluk is snel gebeurd.
Daarom neemt u een verzekering.
Liefst 66n die snel bijspringt als
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het mis loopt. Een Noordstar-verzekering bijvoorbeeid. De snelwerkende, financible pijnstiller bij schade !
Noordstar betaalt bij autoschade maar liefst 83% van de
schadegevallen uit binnen de
3 maanden na de datum van
ongeval. Vergeleken met het nationaal marktgemiddelde van 66%

Voor andere verzekeringsprodukten bereikt Noordstar een gelijkaardige efficiêntie. Bespaar uzelf
heel wat kopzorgen en informeer bij
uw makelaar Haar de snelle
Noordstar-service.

een unieke prestatie.
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Noordstar NV - Groot-Brittannidlaan 125 - 9000 Gent - 091/35 37 11

Noordstar NV - Louiza Marialei 2 - 2018 Antwerpen - 03/233 98 05

Wilt u mee investeren in Kunst ?

Een deel van onze bedriffswinst wordt in kunst en kultuur geInvesteerd.
Zo slagen wij erin het economische to verweven met het kunstgebeuren en kulturele
HIFI
egankelijk zijn.
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VIDEO COMPUTER -

Vlaanderen Jaargang 41

NEKKERSPOEL 37

KONINGIN ASTR1OU
ST.441CHIELS
Elke dog DOORLOPE....,
10 tot 19u
(zondog gesloten)

Tel.: 050/39.09.74

en von 13.30 u tot 18.30 u
000 ZONDAG OPEN
(dinsdog geslolen)
Tel: 0031/1178-2521

800M5E5TEENWEG 38

KORTUKSESTRAAT 299

(zondog gesloten)

10 tot 18u.
(zondog platen)

Eike dog DOORLOPEND von
10 tot 19 u. (zot. tot 18u)
(zondog gesloten)

(zondog gesloten)

like dog DOORLOPEND von Else dog DOORLOPEND von
10 tot 14u. (vrijdog tot M.) 10 tot 19u. (vnidog tot 20u.)
(zondog pion)
(zoodag gesloten)

Tel: 03/646.63.71

Tel.: 03/225.20.90

Tel: 015/29.12.34

Tel.: 011/24.15.40

Tel: 03/844.71.13

en van14 tot 19u. (zat. tot 18 u)

(zondog gesloten)

10 tot 19u. (zot. tot 18u. )
(zondog gesloten)

Tel.: 091/85.68.51

Tel.; 016/29.22.30

10 utot 20 e. (zot. von 9 tot 19u.)

GOUVERNEUR
VERWILGHENSINGEL 26
Eike dog DOORLOPEND von

10 tot 19 u. (ud. tot 18u)

